
Pascal Claveaux en Gijs Verbunt   -   Technisch Coördinatoren   -   MHC Liberty   

 

 

Teamsamenstellingen Jeugdteams MHC Liberty     

Seizoen 2014-2015 

 

Het streven van de KNHB en MHC Liberty is dat zoveel mogelijk kinderen in zijn of haar leeftijdscategorie 

hockeyen. De KNHB heeft leeftijdsgrenzen opgesteld waaraan hockeyverenigingen zich moeten houden. Met 

aantoonbare redenen kunnen wij voor een kind dispensatie aanvragen waardoor een kind een jaar langer in 

een categorie mag blijven hockeyen. Redenen hiervoor kunnen zijn een sociale- of motorische achterstand of 

om teams compleet te maken. Spelniveau of het bij elkaar laten spelen van vriendjes of vriendinnetjes zijn 

geen geldige redenen. Een jaar vervroegd doorschuiven mag wel maar doen we alleen om teams compleet te 

maken, als het een talent betreft of om sociale redenen. Uiteindelijk beslist de Technische Commissie hierover. 

 

Leeftijdscategorieën Seizoen 2014-2015  

A-jeugd (geboren tussen 01-10-1996 en 30-09-1998) 

B-jeugd (geboren tussen 01-10-1998 en 30-09-2000) 

C-jeugd (geboren tussen 01-10-2000 en 30-09-2002) 

D-jeugd (geboren tussen 01-10-2002 en 30-09-2004) 

E-jeugd (geboren tussen 01-10-2004 en 30-09-2006) 

F-jeugd (geboren tussen 01-10-2006 en 30-09-2008) 

Funkey (geboren tussen 01-10-2008 en 30-09-2009) 

 

Teamsamenstelling A-B-C-D-jeugd 

Alle elftallen worden op niveau ingedeeld. Categorieën waarin minimaal drie teams actief zijn worden d.m.v. 

selectietrainingen ingedeeld (zie Stappenplan Selectieprocedure MHC Liberty). Het eerste team is een 

selectieteam en het tweede team is een opleidingsteam. De overige teams zijn breedteteams.  

In het selectieteam zitten de ‘beste kinderen’ uit een bepaalde categorie. Hierbij wordt niet alleen naar 

techniek en tactiek gekeken maar ook naar motivatie, karakter en leergierigheid. In het opleidingsteam zitten 

‘kinderen met potentie’ die nog niet het niveau van het selectieteam aankunnen maar er wel dicht tegenaan 

zitten. Alle andere kinderen worden ingedeeld in de overige teams. In deze breedteteams wordt nog steeds 

naar niveau gekeken maar wordt er ook meer rekening gehouden met vriendjes of vriendinnetjes.  

In categorieën met minder dan drie teams wordt wel gekeken naar niveau maar wordt meer met vriendjes of 

vriendinnetjes rekening gehouden. In deze categorieën spreken we ook niet van een selectieteam of 

opleidingsteam.   

Eerste en tweede jaars kinderen in iedere categorie hockeyen vanaf de elftallen met elkaar. Kwaliteit geeft de 

doorslag in welk team je komt te spelen. Bij de D-jeugd heeft een tweede jaars wel voorrang op een eerste 

jaars omdat een eerste jaars het elftalhockey nog moet leren. Bij alle andere categorieën is het gat tussen 

eerste en tweede jaars niet zo heel groot.  

Bij voorkeur maken we bij de elftallen teams bestaande uit 13-15 kinderen. Bij de C- en D-jeugd volstaat een 

team van 13-14 kinderen omdat deze kinderen nog jong zijn en minder blessures hebben. Bij de A- en B-jeugd 

volstaat een team van 14-15 kinderen omdat deze kinderen blessuregevoeliger zijn en ook meer met 

studieverplichtingen te maken hebben. Natuurlijk kunnen we hier niet altijd aan voldoen omdat we afhankelijk 

zijn van de grootte van iedere categorie.   
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Teamsamenstelling E8-jeugd 

Sinds het seizoen 2014-2015 gaat de KNHB de poules bij de achttallen op sterkte indelen. Hierdoor is de 

Jongste Jeugd Commissie genoodzaakt om de achttallen net als bij de elftallen op sterkte in te delen. Bij de 

achttallen wordt alleen niet gesproken over een selectie- of opleidingsteam. 

Los van het feit dat de poules op sterkte worden ingedeeld is het voor de ontwikkeling van de kinderen ook 

goed om met kinderen te leren hockeyen die ongeveer hetzelfde spelniveau hebben. Kinderen leren hierdoor 

veel meer dan dat de bovengrens en ondergrens van een team enorm ver uit elkaar liggen. Daarnaast is een 

gelijkwaardig niveau binnen een team voor coaches en trainers makkelijker voor het bepalen van een 

spelsysteem of het bepalen van de oefenstof. 

Bij de achttallen wordt nog steeds rekening gehouden met vriendjes of vriendinnetjes. Zeker als een categorie 

uit minder dan drie teams bestaat. Daarnaast zal geen enkel kind als enige uit een team gehaald worden 

waarmee hij of zij al een paar jaar hockeyt. Mocht dit toch het geval zijn dan zal de Jongste Jeugd Commissie 

eerst contact opnemen met de ouders van het kind.   

Een achttalteam zal bestaan uit 9-10 kinderen. In deze leeftijdscategorie is het heel belangrijk dat kinderen veel 

hockeyen. De aanwezigheid bij deze jonge teams is bijna altijd 100%. Kinderen hebben op deze leeftijd nog 

maar weinig blessures.  

 

Teamsamenstelling E6-jeugd 

Het streven is om de teams die vanuit de F-jeugd komen zoveel mogelijk intact te houden. Tenzij er een groot 

niveauverschil is binnen een team. Dan zal een F-team in tweeën gesplitst worden. De bovengrens wordt dan 

samengevoegd met de bovengrens van een ander F-team en hetzelfde geldt voor de ondergrens.  

Voor ieder kind is het beter om met kinderen te hockeyen met hetzelfde spelniveau. Kinderen op deze leeftijd 

zijn heel gevoelig voor het spelniveau van andere teamgenoten. Een kind dat veruit de beste speler is binnen 

het team gaat alleen maar solo en kinderen die eigenlijk niet meekunnen met een team worden erg onzeker en 

willen de bal in het ergste geval helemaal niet hebben. Dit zorgt voor stagnatie van de ontwikkeling van een 

kind. 

Een zestalteam zal bestaan uit 7-8 kinderen. Ook in deze categorie is het belangrijk dat de kinderen veel 

hockeyen. 

 

Teamsamenstelling F-jeugd 

Bij de F-jeugd worden teams gemaakt van 7-8 kinderen die over het algemeen twee jaar met elkaar blijven 

hockeyen. Jongens en meisjes en eerste jaars en tweede jaars worden gescheiden. De eerste jaars (voorheen 

Benjamins) trainen alleen en de tweede jaars trainen doordeweeks en spelen op zaterdag 3 tegen 3 

wedstrijden ter voorbereiding op het zestalhockey. 

 

Teamsamenstelling Funkey 

Kinderen van vijf jaar kunnen instromen bij het Funkeyhockey. Dit is op spelenderwijs met andere kinderen 

leren sporten. De focus hierbij ligt meer op het bewegen van de kinderen en het spelen met een bal dan dat er 

echt gehockeyd wordt. Er worden mixteams gemaakt en ieder team bestaat uit 6-8 kinderen. Er wordt rekening 

gehouden met vriendjes of vriendinnetjes. 
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Wat gebeurt er met nieuwe leden? 

Kinderen die zich als nieuw lid aanmelden bij de club mogen in eerste instantie drie gratis proeftrainingen 

doen. Daarna worden deze kinderen automatisch trainingslid en gaan de kinderen in een trainingsgroep. 

Afhankelijk van de leeftijd komen de kinderen in de Trainingsgroep AB-jeugd, Trainingsgroep CD-jeugd of 

Trainingsgroep E-jeugd. 

In deze trainingsgroep leren de kinderen de basisvaardigheden (lopen met de bal, aannemen van de bal en 

spelen van de bal) van het hockeyen. Alle nieuwe leden zijn verplicht om minimaal zes lessen te volgen 

alvorens ze aansluiten bij een team. Kinderen moeten eerst de basis goed beheersen voordat ze in het diepe 

gegooid worden. Daarnaast is het voor de trainers en coaches van een team niet te doen om een nieuw lid alles 

bij te brengen. Dit gaat ten koste van de ontwikkeling van het team. 

De Trainings Coördinator van de betreffende categorie zal in overleg met de Team Coördinator bepalen 

wanneer een nieuw lid definitief mag aansluiten bij een team. Dit doen we in overleg met de betreffende 

trainer(s) en coach(es). Trainers en coaches zijn verplicht om het nieuwe lid zo goed mogelijk op te nemen in 

het team en te zorgen dat hij of zij zich thuis voelt bij de club.  

Nieuwe F-leden kunnen wel direct instromen bij een team als daar ruimte is. Bij de F-jeugd wordt alles 

spelenderwijs aangeleerd en worden de basisvaardigheden continu herhaald. Er wordt een nieuwe groep 

geformeerd zodra en minimaal vier kinderen zijn. Desnoods is dit in eerste instantie een mixteam. 

Bij MHC Liberty werken we niet met een wachtlijst en gaan de kinderen direct leren hockeyen. Dit wil niet 

zeggen dat er altijd ruimte is binnen de teams. Vandaar de keuze voor trainingsgroepen.   

 

Wie delen de teams in? 

Sinds dit seizoen werken we bij MHC Liberty met Team Coördinatoren en Trainings Coördinatoren. De Team 

Coördinatoren coördineren de juiste indelingen van de teams. Dit doen zij in eerste instantie in overleg met de 

Trainings Coördinatoren, de coaches en de trainers. Uiteindelijk worden de voorlopige teamsamenstellingen 

met de Technisch Coördinatoren (hoofdverantwoordelijken) besproken en vastgesteld.  

Voor de selectie- en opleidingsteams geldt een andere procedure die onder verantwoordelijkheid valt van de 

Technisch Coördinatoren. Hierover staat meer in het document  Stappenplan Selectieprocedure MHC Liberty. 

Eind juni worden alle teamsamenstellingen op onze website geplaatst. 

 

Hoofdverantwoordelijken 

Technisch Coördinator Jeugd  : Pascal Claveaux 

Assistent Technisch Coördinator Jeugd   : Gijs Verbunt 

  

Team Coördinatoren  

Team Coördinator AB-Jeugd (Meisjes) : Monique van Dongen  

Team Coördinator AB-Jeugd (Jongens) : Vacature (voorlopig doet Monique van Dongen dit) 

Team Coördinator CD-Jeugd (Meisjes) : Edwin van Os  

Team Coördinator CD-Jeugd (Jongens) : Vacature (voorlopig doet Edwin van Os dit) 

Team Coördinator E8/E6-Jeugd   : Machteld Herfst 

Team Coördinator F-Jeugd/Funkey  : Bibi van Vlimmeren 

 

Trainings Coördinatoren 

Trainings Coördinator AB-Jeugd  : Gijs Verbunt 

Trainings Coördinator CD-Jeugd  : Antoine van Riel 

Trainings Coördinator E8/E6-Jeugd  : Pascal Claveaux 

Trainings Coördinator F-Jeugd/Funkey : Claudia La Fors 


