
Teamsamenstelling en selectieprocedure Junioren HC 

Rijnvliet 

 

HC Rijnvliet besteedt veel aandacht aan de teamsamenstelling, vanuit een duidelijk visie. Je 

speelt en traint namelijk een heel seizoen met elkaar en dan is het wel belangrijk dat de teams 

goed zijn samengesteld. Uitgangspunten voor de teamindeling volgen logisch uit de missie en 

kernwaarden van de vereniging.  

 

Missie HC Rijnvliet 
HC Rijnvliet zorgt voor een sportieve en kwalitatief goede hockeyervaring met 

ontwikkelingskansen voor alle leden, in een omgeving waarin iedereen zich op z'n gemak en 

gerespecteerd voelt. 

 

Kernwaarden 

 Team: Hockey speel je in een team, waarin ieder individu een rol heeft en belangrijk is. 
En iedereen in dat team wordt gerespecteerd, zodat iedereen plezier beleeft aan het 
hockeyspel. Daarnaast is de vereniging ook een team waarin iedereen een rol heeft en 
gerespecteerd wordt. HC Rijnvliet is geen bedrijf. 

 Ontwikkeling: Hockey is een technisch en tactisch lastig spel, waar veel tijd in gaat zitten 
om het te beheersen. Daar moet ruimte en aandacht voor zijn. HC Rijnvliet wil alle leden 
de mogelijkheid bieden om zich te ontwikkelen. 

 Passie: Hockeyen doe je voor je plezier en HC Rijnvliet wil elk type spelbeleving 
faciliteren. Dit betekent dat er ruimte moet zijn voor recreatie én uitdagend hockey. 
Beide vormen van spelbeleving hebben een belangrijke plek bij HC Rijnvliet.  

 

Uitgangspunten teamsamenstelling 
Op basis van onze missie en kernwaarden (en de richtlijnen van de hockeybond) zijn de 

volgende uitgangspunten voor de teamsamenstelling geformuleerd: 

 Plezier en hockeyontwikkeling staan voorop. En je hebt over het algemeen plezier in het 
hockeyspel als je op je eigen niveau kunt spelen met andere kinderen die ongeveer 
dezelfde spelbeleving hebben.  

 Vanaf de achttallen zal passie voor het hockeyspel en spelbeleving een rol gaan spelen in 
de teamindeling. Vanaf de Junioren D wordt bij de indeling van de teams gekeken naar 
spelbeleving én technische vaardigheden. 

 Voor de selectieteams in de junioren wordt expliciet de keuze voor de beste spelers (qua 
spelbeleving en techniek) in het eerste team gemaakt. Hierdoor is de kans groot dat een 
groot aantal 2e-jaars in het eerste team spelen en slechts een klein aantal 1e-jaars. Het 
jaar daarop worden de 1e-jaars 2e-jaars en wordt de kans dat ze ook geselecteerd 
worden voor het eerste team groter. Hiermee proberen we ieder kind een gelijke en ook 
eerlijke kans te bieden om in het eerste team te spelen. 

 Bij de indeling in de leeftijdsgroepen wordt de bondsindeling gevolgd, om ervoor te 
zorgen dat leden zoveel als mogelijk hockeyen met leeftijdsgenoten. Slechts incidenteel 
en uitgaand van het spelplezier van het betreffende lid kan hiervan afgeweken worden, 
eventueel met de vereiste instemming van de bond voor dispensatieverzoeken. 

 Bij de F-jes en de E-zestallen is de ideale teamgrootte 8 spelers/speelsters; bij de E-
achttallen is de ideale teamgrootte 10 en bij de elftallen 14 à 15 leden.  



 

 

Hoe wordt spelbeleving en technische vaardigheden ingeschat? 
Een inschatting van de spelbeleving en de technische vaardigheden worden op een aantal 

verschillende manieren gedaan. 

 

TIPPS 
Om de ontwikkeling van de kinderen goed te volgen zal vanaf de F-jeugd gekeken worden 

naar; 

 Techniek - Hoe goed heeft de speler/speelster de hockeytechniek onder de knie? 

 Inzicht - Hoe goed is het tactisch inzicht in het hockeyspel van de speler/speelster tijdens 
de wedstrijd? 

 Passie - In welke mate uit de speler/speelster zijn of haar passie voor het hockeyspel, in 
en/of buiten het veld? 

 Power - Hoe goed is de speler/speelster fysiek ontwikkeld (kracht, snelheid en atletisch 
vermogen)? 

 Samenspel - In welke mate draagt de speler/speelster bij aan het teamspel en het 
teamgevoel en in welke linie komt de speler het best tot zijn recht? 

 

Metingen door HockeyWerkt tijdens de trainingen 
Gedurende het seizoen wordt regelmatig de beheersing van de diverse basistechnieken 

gemeten. Door regelmatig te meten kan ook vastgesteld worden hoe snel spelers progressie 

boeken. Primair doel van deze metingen is om, indien gewenst, de trainingsstof aan te passen. 

Daarnaast wordt deze informatie ook gebruikt om een beeld te krijgen van de technische 

mogelijkheden van de diverse spelers.  
 

Gedurende het seizoen observeert de Technische Commissie zo veel mogelijk 

thuiswedstrijden als extra waarneming naast de waarnemingen van de coaches en van de 

trainers. Dit laatste ook om de TIPPS-scores van de coaches ten opzichte van elkaar te kunnen 

beoordelen. 

 

Selectietrainingen 
Aan het einde van het seizoen worden één of meerdere selectietrainingen georganiseerd. 

Spelers die graag uitdagend hockey willen spelen en in het eerste team van een categorie 

willen spelen, kunnen zich aanmelden voor deze selectietrainingen. Anderen kunnen een 

voorkeur uitspreken om met één of meerdere vrienden/vriendinnetjes in een team te worden 

geplaatst. Hier wordt zoveel als mogelijk rekening mee gehouden bij de teamsamenstelling.  

 

Wat verwachten we van jou! 
Iedere speler die graag in het eerste team wil spelen, kan zich opgeven voor de selectie. 

Bedenk vooraf, dat geselecteerd worden in het eerste team wel iets betekent. De club en je 

teamgenoten verwachten dat je er op elke training staat, je elke wedstrijd beschikbaar bent om 

te spelen en je jouw team niet laat zitten als er misschien iets anders leuks is. Ook verwachten 

we dat je je kennis over het hockey en enthousiasme voor de sport overdraagt aan anderen 

binnen de club. Wil je dat commitment niet geven of kan je dat niet geven, dan kun je je beter 

niet opgeven voor een selectieteam. 

 

 



Proces teamsamenstelling junioren 
 

Voorlopige teamsamenstelling 
Op basis van alle hierboven vermelde informatie en in onderling overleg maakt de Technische 

Commissie een voorlopige teamindeling. Deze voorlopige teamindeling wordt met de 

betrokken coaches per categorie besproken en gefinaliseerd. 

 

Vaststellen definitieve teamsamenstelling 
De definitieve teamindelingslijst zal door de TC aan de Jeugdcommissie worden 

gepresenteerd. Deze zal vervolgens beoordelen en toetsen of de procedures netjes zijn 

gevolgd of dat er andere zaken zijn die strijdig zijn met wet- en regelgeving in Nederland, de 

statuten en richtlijnen van KNHB en/of HC Rijnvliet. 

 

Let op, de Jeugdcommissie beoordeelt zelf geen kinderen! Indien wordt afgeweken van de 

voorlopige lijst worden de coaches door de TC geïnformeerd, voor zover ze al niet betrokken 

waren bij de selectie in het adviserende overleg. 

In geval van verschil van mening kijkt de TC ook naar praktische elementen, zoals grootte 

van een team, de leeftijden en de aanwezigheid van vrienden of vriendinnen. Let op: dit 

gebeurt slechts bij zeer hoge uitzondering. 

 

Communicatie 
Op de dag(en) na de betreffende vergadering van de Jeugdcommissie worden de 

samenstellingen van de (selectie)teams op het afgeschermde deel van de HC Rijnvliet website 

bekendgemaakt. 

Daarna zal een inloopavond op het clubhuis worden belegd door de Jeugdcommissie en de 

Technische commissie om waar nodig toelichting te geven of vragen te beantwoorden. 

 

Bij dit alles geldt dat de missie en kernwaarden centraal staan; "Team, Ontwikkeling 

en Passie”. Ruimte voor recreatie én uitdagend hockey. Beide vormen van spelbeleving 

hebben een belangrijke plek bij HC Rijnvliet. 

 

Jeugdcommissie en Technische commissie HC Rijnvliet 

 

  
Neem voor vragen en/of opmerkingen over de Jongste Jeugd contact op met de Jeugdcommissie 
(jeugd@hcrijnvliet.nl). Voor vragen en/of opmerkingen over de Junioren kun je contact opnemen met de 
Technische commissie (tc@hcrijnvliet.nl) 
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