Beleid teamindelingen MHC Lelystad - kort
Procedure teamindelingen
De procedure voor samenstelling van de teams voor het seizoen 2018-2019 zal als volgt verlopen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Informatie van trainers en coaches gedurende het seizoen
Eigen waarneming TC verantwoordelijke
Informatie vanuit spelers / speelsters
Vaststellen aantal teams en indeling spelers / speelster naar leeftijd
Lijnteamtrainingen
Concept teamindelingen maken
Concept teamindelingen bespreken met betrokken trainers en coaches
Definitief vaststellen van teams

Toelichting per processtap:
1. Informatie vanuit trainers en coaches
Gedurende het seizoen en voorafgaand aan de selectieprocedure worden de trainers en coaches
door de TC-verantwoordelijke gevraagd naar hun bevindingen en de vorderingen van hun spelers /
speelsters. (via TIPS en gesprekken met TC)
2. Eigen waarneming TC verantwoordelijke
De TC-verantwoordelijke zorgt ervoor dat hij/zij van elk team in zijn/haar categorie een aantal
wedstrijden of trainingen bekijkt. Op deze manier heeft de TC-verantwoordelijke een goed zicht op
de spelers / speelsters in zijn/haar categorie.
4. Informatie vanuit spelers / speelsters
Via de coach zal de input van elke spelers / speelster worden gevraagd welke voor ons van belang is
om mee te nemen in de teamindelingen. Er zal worden gevraagd naar ambitie, eigen inschatting van
hockey, wensen ten aanzien van spelen in een team en wensen ten aanzien van spelen van vriendjes
/ vriendinnetjes.
5. Vaststellen aantallen teams en indeling spelers / speelsters naar leeftijd
In de basis hanteren we de leeftijdsindeling in categorieën zoals de KNHB die hanteert. Voor
eventuele uitzonderingen zie uitgebreid beleid op de website.
6. Lijnteamtrainingen
Op basis van de informatie uit stap 1 tot en met 4 worden per leeftijdscategorie de spelers /
speelsters, die mogelijk in aanmerking komen voor het 1ste team uitgenodigd voor de
lijnteamtrainingen. Dit zullen er maximaal 18-20 per categorie zijn.
7. Concept teamindelingen maken
Aan de hand van alle informatie zal de TC een concept teamindeling maken.
Alle spelers / speelsters worden ingedeeld in een team. Voor de 1ste teams wordt hierin ook het
resultaat van de lijnteamtraining meegenomen.
Voor de breedteteams wordt een “sociaal” indelingsbeleid toegepast. Dat wil zeggen dat het streven
is om spelers / speelsters in leeftijdsgroepen bij elkaar te houden voor zover dit mogelijk is qua
aantallen.
8. Concept teamindelingen bespreken met betrokken trainers en coaches
Per categorie zal een bespreking gepland worden waarin de TC verantwoordelijke de concept
teamindelingen bespreekt met de betrokken trainers en coaches.
NB de TC verantwoordelijke neemt de eindbeslissing

9. Definitief vaststellen van teams
De TC is verantwoordelijk voor de team indeling en stelt op basis van alle beschikbare informatie de
teamindeling definitief vast. Zij heeft dan ook het laatste woord in deze indeling.
De definitieve teamindelingen van alle teams zullen via Lisa worden gecommuniceerd (eventueel
vooraf gegaan met een mail en/of SMS).
Na het bekendmaken van de definitieve teamindelingen volgt er een periode van maximaal 2 weken
(4 trainingen) waarin alle spelers / speelsters met hun nieuwe team kunnen trainen.
Dit seizoen zal dit voor de zomervakantie plaatsvinden.

