Procedure teamindeling
Inleiding
Ieder jaar is de teamindeling maken een hele klus. Alle leden van de Almeerse Hockeyclub goed
plekje geven is geen eenvoudige zaak. Doelstelling is dat iedere wedstrijd ieder team met voldoende
spelers/speelsters het veld in wordt gestuurd, waarbij plezier een hele belangrijke factor is.
Daarnaast is het spelen van wedstrijden op je eigen niveau leuker en leerzamer, dan wekelijks onder
of boven je niveau te moeten spelen.
Het belang van een transparant proces
Voor de leden en de ouders van leden is het van belang om te weten hoe de teamsamenstelling tot
stand komt. Er spelen tenslotte veel belangen bij de indeling van teams. Het gaat om het
hockeyniveau, de vrienden en vriendinnen van de spelers en ook de drijfveer en ambitie waarmee
een lid hockeyt. Minder tastbaar, maar wel van belang, is of een team ook in zijn geheel bij elkaar
past.
Voor ouders en spelers is het van belang om te weten dat al deze factoren een rol spelen. Om elke
(schijn van) partijdigheid te vermijden en een zo objectief mogelijk proces in te richten zijn daar veel
mensen bij betrokken. Juist door dat te doen ontstaat er per speler een meervoudig beeld (hockey,
drijfveren, ambitie, sociale aspecten). Op basis van alle meervoudige beelden van spelers komt de
teamsamenstelling tot stand.
Door het proces op deze manier in te richten worden alle afwegingen om een speler in een bepaald
team te plaatsen meegenomen en creëren we evenwichtige teams. En belangrijker; teams waar onze
spelers graag bij horen en met wie zij graag hockeyen.
Voor leden, de club en ouders is het belangrijk dat de keuzes die gemaakt zijn uit te leggen zijn door
alle betrokkenen in het proces; de lijncoördinatoren op basis van de (sociale) kennis van de spelers,
de (hoofd)trainers) vanuit de kennis over hockeyniveau en potentie van spelers en de
eindverantwoordelijken op basis van het totaal aan afwegingen en keuzes die gemaakt zijn.
Niets is perfect; ook dit proces niet. Het zal altijd zo zijn dat een speler (of ouder) niet tevreden is met
de indeling. Dat zullen we altijd serieus nemen.
Om dit proces ieder jaar goed op te starten en af te ronden is van alle betrokken een ‘mindset’ van
samen nodig. Er is niet één waarheid, één perfectie indeling van teams. Het is een proces van wikken
en wegen, keuzes en dilemma’s en soms concessies doen. Dat kan alleen maar goed verlopen als alle
betrokkenen de intentie hebben om er met elkaar uit te komen, door naar elkaar te luisteren en
elkaar serieus te nemen.

Wie maken de teamindeling?
Selectieteams:
Deze indeling wordt gemaakt door de ondersteunend coördinator Top (OCT), selectietrainers en de
leden van de Technische Commissie (TC). Als basis voor de selectie wordt gekeken naar de
ontwikkeling van spelers over een langere periode op basis van beoordelingen en POP gesprekken.
Breedteteams:
Deze indeling wordt gemaakt door de hoofdtrainers in overleg en nauwe samenwerking met de
ondersteunend coördinator breedte (OCB), de LCO’s en door inbreng vanuit de coaches, begeleiders
en trainers op basis van beoordelingen. Aangevuld met vriendschapsverzoeken en een
inventarisatievragenlijst vanuit de spelers.
Voor de teamindelingen worden dus de volgende bronnen gebruikt:
- Observaties van de hoofdtrainer
- Beoordelingen van de trainers / coaches / begeleiders
- Inventarisatievragenlijst spelers
- Vriendschapsverzoeken (breedteteams)
Wat is de teamgrootte?
Per leeftijdsklasse zijn er verschillende uitgangspunten voor teamgroottes. Deze teamgroottes zijn
mede bepaald door de KNHB. Uiteraard heeft dat te maken met het verschil in 6-tal, 8-tal en 11-tal
maar ook met de ervaring dat in bepaalde leeftijdsklassen meer blessures zijn en de afwezigheid
groter is.
Gewenste teamgrootte is 14 spelers en maximaal 16 spelers bij een elftal.
Bij 8x8 (Jongste Jeugd 8-tallen) is gewenste aantal 10 spelers en maximaal 12 spelers,
bij 6x6 (Jongste Jeugd 6-tallen en F-jes) is gewenste maximale aantal 8 spelers, indien noodzakelijk
kan er uitgeweken worden naar maximaal 10 spelers conform KNHB richtlijnen.
In overleg met de hoofdtrainer kan altijd van de bovenstaande aantallen worden afgeweken op basis
van diverse factoren.
Aandachtspunten:
- De teams worden in eerste plaats op leeftijd ingedeeld. Bij hoge uitzondering kan in
bijzondere gevallen dispensatie door de club aangevraagd worden om een lijn lager te
spelen. De KNHB beslist of er dispensatie gegeven wordt. Als club hebben wij hier geen
invloed op.
-

Zaken als kwaliteiten, fysieke gesteldheid, voorkeurspositie op het veld,
vriendschapsverzoeken en dergelijke kunnen op de indeling van invloed zijn. In beginsel
wordt op sterkte ingedeeld.
Echter met de kanttekening dat in de CD-lijn meer focus ligt op sterkte en ontwikkeling,
terwijl deze bij de AB-lijn meer ligt op het sociale element.

-

De lijncoördinatoren zijn voor het indelen van de breedteteams ook afhankelijk van de
indeling van de selectieteams. De spelers die in aanmerking komen vanuit de breedteteams
voor selectietrainingen worden door de ondersteunend coördinator Breedte doorgegeven
aan de ondersteunend coördinator Top. HT kunnen eventuele spelers aandragen bij de
selectiecoördinator. De coördinator LCO verwerkt dit in een concept teamindeling (eventueel
in samenwerking met het team LCO’s).

-

Bij het maken van de indelingen wordt er rekening gehouden met de mogelijkheid gehouden
dat afvallers uit de selectieteams ruimte hebben in het eerste breedteteam.

-

De OCT nodigt spelers persoonlijk (of via lijncoördinator) uit voor stage of deelname aan
(selectie)trainingen.

-

LCO/HT beslist niet mee over de plaatsing van eigen zoon/dochter in een team. De overige
leden van de uit het LCO team en/of de overige HT nemen dit voor hun rekening.

-

Uiteindelijk keurt de TC de indeling van de teams goed of geeft adviezen voor aanpassingen.

-

De wensen van spelers / ouders / verzorgers worden onder de ABCD jeugd in eerste instantie
via de inventarisatievragenlijst verzameld, maar kunnen (vanaf april ook worden gemeld bij
het team LCO’s via teams@almeersehockeyclub.nl. Bij de Jongste Jeugd worden deze
verzoeken via de LCO opgevraagd en gemaild via teams@almeersehockeyclub.nl.

-

Vriendenteams bij de Almeerse Hockeyclub zijn op zich geen probleem. Deze teams kunnen
alleen zo ingedeeld worden wanneer dit een team van minimaal 15 spelers betreft.
Ook bij vriendenteams geldt dat zij waar nodig andere teams moeten helpen als er tekorten
zijn. Over het wel of niet indelen van een vriendenteam besluit uiteindelijk het team LCO’s in
overleg met de OCB en TC.

-

Vriendschapsverzoeken kunnen per mail vanaf april bekendgemaakt worden aan de LCO’s via
teams@almeersehockeyclub.nl. Per verzoek kunnen maximaal 3 namen doorgegeven
worden. Dit maximum is van toepassing om te voorkomen dat er te grote groepsvorming
plaatsvindt in een team en de andere spelers lastig tot geen aansluiting vinden in een team.
Bij een vriendschapsverzoek wordt de totale groep geplaatst op het niveau van de laagstspelende speler.

-

Vriendschapsverzoeken worden alleen in behandeling genomen wanneer er vanuit alle
betrokkenen bevestiging is van dit verzoek. Helaas zijn de ervaringen zo dat we niet meer uit
kunnen gaan van wat een iemand namens anderen zegt.

-

Spelers kunnen op verzoek eerder overgaan naar een hogere leeftijdscategorie. Dit is geen
vaste regel en het uiteindelijk wel of niet doorschuiven wordt bepaald door de betrokken
LCO in overleg met OCT/OCB en na consultatie van de hoofdtrainer. Diverse factoren spelen
hierin een rol.

-

Beoordelingen door hoofdtrainers/coaches/trainers/begeleiders worden individueel ingevuld
om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van de ontwikkelingen van de spelers.

-

Voor coaches/trainers/begeleiders/HT zijn verschillende beoordelingsformulieren
beschikbaar afgestemd op hun betrokkenheid bij het team.

-

Beoordeling van eigen zoon/dochter door trainer/coach/begeleider/HT wordt buiten
beschouwing gelaten om een zo objectief mogelijk beeld te krijgen.

-

Coaches/trainers/begeleiders worden drie keer (november (veld), februari (zaal), mei (veld))
per seizoen gevraagd een beoordeling in te vullen.
De hoofdtrainers zal gedurende het gehele seizoen de spelers volgen en tweemaal per jaar
een beoordeling schrijven.
Alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld het niet spelen van het zaalseizoen kan dit
aantal minder zijn. Beoordelingen zijn vertrouwelijk en worden niet met derden gedeeld
buiten de LCO’s en kunnen alleen op verzoek ingezien worden door de hoofdtrainer.

-

Hoofdtrainers en selectiecoördinator lopen frequent langs de velden om alle teams en
spelers in actie te zien.

-

De KNHB bepaalt de klasse waarin een team speelt en maakt de indeling voor de competitie.
De club kan hier slechts in adviseren. In uitzonderlijke gevallen kan dit betekenen dat een
team hoger ingedeeld wordt dan een hoger team.

Plaatsing spelers / speelsters na publicatie teams:
De ervaring leert dat er in de periode tot begin september (start competitie) altijd nog wel een aantal
nieuwe aanmeldingen komen bij de club, soms ook afmeldingen. Deze worden gedurende deze
periode verzameld en in de eerste week na de zomervakantie ingedeeld, al dan niet na
proeftrainingen met de eigen leeftijdscategorie.
Aanmeldingen na begin september worden indien mogelijk direct in een team ingedeeld. Lukt dat
niet dan wordt men op een wachtlijst geplaatst en in de gelegenheid gesteld om mee te trainen als
trainingslid. Daarbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de speelsterkte van een speler.
Als vanuit een team dringend behoefte is aan versterking, dan kan een nieuwe speler, op initiatief
van de lijncoördinator, versneld worden ingedeeld.

Tijdslijn:
November
- Beoordelingen hoofdtrainers/coaches/trainers/begeleiders
Februari (op basis van zaalseizoen)
- beoordelingen hoofdtrainers/coaches/trainers/begeleiders
April
-

Vriendschapsverzoeken spelers / ouders / verzorgers kunnen kenbaar gemaakt worden via
teams@almeersehockeyclub.nl voor 20 april
Deadline opzeggingen 1 mei

-

Beoordelingen hoofdtrainers/coaches/trainers/begeleiders
Concept indelingen teams

Mei

Juni/juli
- Bekendmaken teamindeling via de website

Procedure
- De coordinator LCO verzamelt (via de lco van de betreffende lijn) gedurende het gehele
seizoen alle beoordelingen en bewaart deze centraal.
De lco van de betreffende lijn verzend de beoordelingsformulieren naar de betreffende
teams en verzamelt de formulieren weer.
De HT begeleidt waar nodig trainers bij het invullen van de formulieren.
-

Bij vragen naar aanleiding van de beoordelingsformulieren wordt contact opgenomen door
de coordinator LCO (na consultatie van HT en OCB/OCT) met de beoordelaar voor extra
toelichting of verduidelijking.

-

De coordinator LCO ontvangt vanuit de OCT (in overleg met hoofdtrainers en OCB) de namen
van spelers die in aanmerking komen voor selectieteams, zodat hier rekening mee gehouden
kan worden bij het maken van de indeling.

-

Op basis van het totaal aantal leden per lijn bepaald de Coordinator LCO met OCT en OCB in
overleg met het bestuur het gemiddeld aantal spelers per team per lijn.

-

Op basis van de beoordelingen, vriendschapsverzoeken en andere verzamelde informatie
maakt de HT samen met de LCO een voorlopige indeling (in excel). De basis van dit voorstel is
het advies van de HT over een speler zoals weergegeven op het beoordelingsformulier HT.

-

De voorlopige indeling wordt door HT en de LCO per lijn besproken met de coordinator LCO,
OCB en OCT.

-

Mocht er een verschil zitten tussen het gedane vriendschapsverzoek en het niveau waarom
de hoofdtrainer en LCO een speler graag zou willen indelen, zal de LCO contact opnemen met
de desbetreffende speler. In overleg wordt dan besloten of van het vriendschapsverzoek
afgezien wordt.

-

Op basis van de gesprekken met hoofdtrainers, LCO’s, OCB en OCT wordt door de
coordinator LCO een tweede concept indeling gemaakt.

-

De tweede concept indeling wordt gecontroleerd door de hoofdtrainers, LCO’s, OCT en OCB.

-

Indien nodig worden er nog aanpassingen toegepast en volgt een derde concept. Net zo lang
tot de hoofdtrainer en OCB en coordinator LCO per lijn een goede indeling bereikt hebben en
het definitieve voorstel vastgesteld kan worden.

-

Het definitieve voorstel wordt door de TC bekeken, besproken en goedgekeurd of voorzien
van aanvullingen. In dit proces worden alle afwegingen om tot de indeling te komen
doorgesproken.

-

Indien nodig wordt op basis van de feedback van de TC een nieuw voorstel gemaakt.

-

Bij goedkeuring door de TC wordt de indeling door de OCB/OCT overgenomen in LISA en
ingediend bij de KNHB.

-

De club publiceert de indeling via de website.

