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HOCKEY CLUB CRANENDONCK 

BELEID TEAMINDELINGEN & SELECTIES 2013-2014   

Om te komen tot evenwichtige, duurzame en succesvolle teamindelingen, is het beleid aangaande 

Selecties en Teamindelingen verder verbeterd. Onderstaand zetten wij een en ander voor iedereen 

uiteen. Dit beleid alsmede het van toepassing zijnde protocol zal gelden vanaf het seizoen 2013-2014. 

ACTIVITEITEN DOOR HET JAAR HEEN INCLUSIEF TIJDSCHEMA 

1. Na start seizoen Invullen TIPS door coaches en trainers (beoordeling per speler) 

2. Winterstop  Invullen TIPS door coaches en trainers (beoordeling per speler) 

3. april/mei  Invullen TIPS door coaches en trainers (beoordeling per speler) 

4. april/mei  Inventarisatie van spelers die volgend seizoen competitie gaan spelen 

5. juni   Opgave bij de KNHB van het verwachte aantal teams in de competitie en 

   gewenste speelniveau (klasse indelingen) 

6. juni    Selecties D, C, B en A spelers (indien nodig)  

7. juli   Zo snel mogelijk in juli, doch vóór de zomervakantie vaststellen  

   voorlopige nieuwe teams met input van de trainers/coaches alsmede de 

   beoordelingen in TIPS daarna publicatie op www.hccranendonck.nl  

8. augustus  Bekendmaking definitieve teams nieuwe seizoen via publicatie op  
   www.hccranendonck.nl  

HOE KOMEN DE TEAMS TOT STAND? 

De Technische Commissie realiseert de uiteindelijke teamindelingen en neemt hiervoor waar 

nodig/wenselijk ook contact op met de betrokken trainers en/of coaches. De TC maakt ook gebruik 

van het speler - volgsysteem TIPS waar coaches en trainers verschillende malen per jaar hun 

bevindingen over de spelers invullen. De definitieve beslissing over de teamindelingen wordt 

uiteindelijk door de TC genomen. 

Uitgangspunten: 

1. De spelers hockeyen zoveel mogelijk in de eigen leeftijdscategorie (conform KNHB).  Bij 

individuele ‘situaties’ kan de TC daar met goede argumenten een uitzondering op maken.  

Bijvoorbeeld bij uitzonderlijke prestaties, of als aanvulling om een team te completeren in 

aantal. Ieder seizoen worden de spelers in eerste instantie weer (!) in de eigen 

leeftijdscategorie ingedeeld. De teamgrootte is zodanig, dat de spelers zoveel mogelijk aan 

spelen toe komen. Dus niet al te grote teams. We streven naar 14 spelers voor een elftal, 10 

spelers voor een achttal en 8 spelers voor een zestal.  
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2. Plezier en prestatie moeten hand in hand blijven gaan, daarom worden spelers met dezelfde 

hockeykwaliteiten zo veel mogelijk in één team geplaatst. Daarbij kijken we naar 

hockeytechnische, hockeytactische, conditionele en mentale kwaliteiten en aspecten. 

3. Alle spelers worden in 1e instantie ingedeeld in de eigen leeftijdscategorie, zodat duidelijk is 

hoeveel spelers er in totaal per leeftijdsgroep zijn;  Leeftijdsgroepen zijn gerelateerd aan 

schoolgroepen;  F= groep 4, E = groep 5/6; D= groep 7/8; C= klas 1/2 VO; B= klas 3/4 VO; A= 

klas 5/6 VO. 

4. Bij meerdere teams in 1 categorie bij de Jongste Jeugd (= t/m E8 tal) worden de teams  ieder 

jaar gehusseld om samenspelen met anderen, waarbij je uiteindelijk in een elftal komt, te 

bevorderen.  Natuurlijk rekening houdend met sociale aspecten. Mixen doen we dus al bij 6- 

en 8 tallen. Wij hanteren dit wisselbeleid in de jongste jeugd teams om de clubband hechter 

te maken, het clubgevoel te verstevigen, en kinderen verschillende teamsamenstellingen te 

laten ervaren. We kiezen dus niet voor handhaven van dezelfde teams gedurende deze fase!   

5. Zijn er in een leeftijdscategorie te weinig spelers voor 1 team , dan proberen we door 

verschuivingen tussen leeftijdsgroepen toch tot een volwaardig team te vormen. Hierbij zijn 

we natuurlijk gebonden aan voorwaarden van de KNHB en dit gebeurt altijd in  samenspraak 

met betrokken trainers, coaches en ouders. 

6. Zijn er in een leeftijdscategorie meer teams mogelijk , dan wordt er geselecteerd. We  kiezen 

dan voor 1 “sterkste” (selectie) team en daarnaast gelijkwaardige teams.  Voor deze 

gelijkwaardige teams zijn de sociale wensen een belangrijke criterium bij de samenstelling. 

Bij de indeling van niet – selectieteams betrekken we dan ook actief de spelers en de ouders. 

7. Het selecteren gebeurt op de volgende wijze: 

a. Spelers doen mee met een selectieprocedure, deze bestaat uit een speciale training en 

partijvorm/wedstrijd onderling, waarbij ze beoordeeld  worden door ervaren selecteurs. 

Op techniek, tactiek, conditie en mentale aspecten: 

Techniek:  vaardigheden laten zien in circuitjes met minimale wachttijd en in 

beweging. (grip, hockeyhouding, loophouding, beweging en snelheid) 

Tactiek: aanbieden/vrijlopen, overnemen posities, tackle back, reverse, inzet, 

rugdekking geven, bewegen met bal en zonder bal; dit wordt in partijvorm of 

middels een balbezitspel gedaan worden. (inzicht, teamwork, hockeyslimheid, 

terugverdedigen, spelen in driehoekjes) 

Conditie: constant in beweging blijven, uithoudingsvermogen, kracht, sprint – en 

loopacties en loopvermogen/motoriek. 

Mentale aspecten: teamwork, samenspel, elkaar helpen, omschakelen van 

aanval naar verdediging en het onderling positief coachen in het veld. 
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b. Zoals eerder gezegd maken gebruik van het speler volgsysteem TIPS. Deze wordt door de 

eigen trainers en coaches (vanaf de 8-tallen) minimaal twee keer per seizoen ingevuld 

(herfst - kerst - voorjaar). De trainers en coaches hebben de spelers gedurende het hele 

seizoen kunnen volgen. TIPS staat voor:  Techniek, Inzicht, Persoonlijkheid, en Snelheid. 

Via TIPS kan ook worden aangeven op welke posities de spelers het betreffende seizoen 

het beste hebben gefunctioneerd. 

c. Coaches/trainers worden benaderd om te assisteren bij de selectie trainingen zodat de 

selecteurs alle tijd hebben om goed te kunnen beoordelen. 

d. Spelers uit een selectieteam doen altijd weer mee met de selecties voor het volgende 

seizoen (tenzij ze daar zelf van af willen zien). In samenspraak tussen TC/coaches/trainers 

wordt bepaald welke spelers uit een tweede of derde elftal mogen deelnemen in de 

selecties. 

e. Keepers worden apart beoordeeld; dit gebeurt óf tijdens de selectietrainingen óf er 

wordt een duidelijk ander moment voor gekozen. 

f. Wordt een speler geselecteerd voor een 1e team (selectieteam), dan houdt dit expliciet 

in, dat de speler bewust kiest voor hockey, volle inzet en alle motivatie toont tijdens alle 

wedstrijden en trainingen.  

g. Is een speler langdurig geblesseerd, dan wordt deze speler niet (langer) 

opgenomen/meegenomen in de selectie(s)(teams) 

h. Is een speler verhinderd om er tijdens de selecties bij te zijn, dan zal gebruik worden 

gemaakt van de bevindingen van coaches/trainers in TIPS van het afgelopen seizoen. 

i. De definitieve beslissing aangaande selectie(s)(teams) wordt te allen tijde genomen door 

de TC. Daarbij nog aantekenend, dat alleen leden van de TC daarbij betrokken worden, 

die niet als ouder van kinderen betrokken zijn in de desbetreffende selectie. De 

selecteurs zijn uiteraard ook niet als ouder betrokken. Op deze wijze komen we tot 

evenwichtige, objectieve en kwalitatieve teamsamenstellingen, opdat Plezier en 

Prestatie hand in hand blijven gaan. 

Criteria hiervoor zijn: 

1. Lijst/uitkomst selecteurs: de eerste 11 sowieso in het eerste team 

2. TIPS 

3. Sociale wenselijkheid indien niet anders mogelijk 

4. Waar nodig overleg met spelers en ouders inzake verplicht 2x per week 

 trainen en volledig commitment aan selectieteamregels 
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TUSSENTIJDSE VERPLAATSING VAN SPELERS 
 

Met ingang van seizoen 2013-2014 

Wanneer gedurende het lopende seizoen zeer duidelijk blijkt, dat een speler niet voldoet aan de 

inzet, kwaliteiten en criteria die binnen een selectieteam verwacht worden, kan besloten worden, na 

overleg met deze speler, gedurende het seizoen een verplaatsing te doen naar een tweede of derde 

team.  

Andersom kan dan een zeer gemotiveerde speler met goede kwaliteiten of opvallende groei uit een 

tweede of derde team de kans geboden krijgen, een plek in het selectieteam in te nemen. Het is dan 

ook mogelijk om eerst een aantal trainingen op proef mee te trainen met het eerste team. Een 

dergelijk besluit wordt altijd door de TC in overleg met de trainers en coaches genomen en zal altijd 

met speler/ouders worden kortgesloten. 

DEFINITIEVE TEAMINDELINGEN 

Wanneer de samenstelling van alle teams bekend is , worden de voorlopige teamindelingen bekend 

gemaakt op de site. Het streven is altijd om dit vóór de zomervakantie te doen. Omdat zich (helaas) 

altijd onverwachte veranderingen kunnen voordoen worden de definitieve indelingen pas na de 

zomervakantie op de site geplaatst. 

COMMUNICATIE OVER TEAMINDELINGEN 

HC Cranendonck streeft naar een optimale balans tussen Plezier, Prestatie en Organisatie en doet er 

alles aan om tot evenwichtige, objectieve en kwalitatieve teamindelingen te komen. Dit past ook in 

de positieve groei die wij als HC Cranendonck doormaken.  

Mochten er vragen zijn over teamindelingen, dan verzoeken wij een ieder dit enkel en alleen via e-

mail te laten verlopen: tc@hccranendonck.nl 
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