HMHC – Hoe werkt het proces van teamindelingen?
JONGSTE JEUGD (E/F)

Smurfen

De Smurfen worden sociaal ingedeeld.
Er wordt niet gekeken naar het niveau
van de speler

Benjamins

De Benjamins worden sociaal ingedeeld.
Er wordt niet gekeken naar het niveau
van de speler

E6-tallen

Bij de E6-tallen worden er 1 of 2
‘belevingsteams’ gemaakt, afhankelijk
van het totaal aantal teams.
In deze teams worden de kinderen met
veel hockey beleving bij elkaar geplaatst.
Er wordt niet gekeken naar het
hockeyniveau van een speler.
De overige teams worden gelijkwaardig
ingedeeld. Als er bij de jongens 2 E6
teams zijn dan zullen er 2 gelijkwaardige
teams gemaakt worden. Vanaf 3 teams
wordt er 1 ‘belevingsteam’ samengesteld

E8-tallen

Bij de E8-tallen worden er 1 of 2 teams
op (ontwikkel) niveau en vormend talent
ingedeeld, zonder selectiemoment.
De overige teams worden gelijkwaardig
ingedeeld, kijkend naar vaardigheden en
beleving.

BREEDTE-TEAMS
• Op HMHC zijn de breedteteams:
• Vanaf MD3/JD3
• Vanaf MC3/JC3
• Vanaf MB3/JB2
• Vanaf MA2/JA2

• Vanaf de C-categorie kan er gekozen worden of je op sterkte
wilt worden ingedeeld of dat je liever met een vriend of
vriendin in een team wilt hockeyen. Hiervoor kun je in de
periode april via een formulier je voorkeur kenbaar maken.
• De teamindeling van de breedteteams wordt gemaakt door
de Jeugdhockeycommissies en de Technische Staf aan de
hand van de volgende informatie:
• Gedurende het seizoen hebben de jeugdhockeycommissies twee coachgesprekken met de coaches
van de huidige breedteteams;
• Jaarlijks vullen de coaches tweemaal het STM
formulier in. STM (Sport Talent Manager) is een
online tool die HMHC gebruikt om de ontwikkeling
van de spelers over tijd te volgen en vast te leggen;
• Input van de technische commissieleden van de
jeugdhockeycommissies en de Technisch Manager uit
hun observaties gedurende het seizoen tijdens
trainingen en wedstrijden;
• Er wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met
wederzijdse vriendschapsverzoeken en andere
specifieke wensen.
• De teamindelingen worden 4 juni bekend gemaakt

LIJN-, SELECTIE- EN OPLEIDINGSTEAMS
• Lijnteams: MA1, MB1, MC1, JA1, JB1, JC1
• Selectieteams: MB2, MC2, JC2
• Opleidingsteams: MD1, MD2, JD1, JD2
• Voorafgaand aan de selecties worden trainingsgroepen (15-20
spelers) geformeerd die in de periode 17 mei tot en met 4 juni
samen zullen trainen. Spelers worden voor deze trainingsgroepen
geselecteerd op motivatie, techniek, motoriek en tactisch inzicht.
• Vanuit deze trainingsgroepen wordt uiterlijk 4 juni de definitieve
selectie samengesteld voor het nieuwe seizoen.
De trainingsgroepen worden op 10 mei bekend gemaakt;
• Bij de opleidingsteams selecteren we niet door middel van
trainingsgroepen. De samenstelling van deze teams wordt ook op
4 juni bekend gemaakt;
• De trainingsgroepen en de lijn-, selectie- en opleidingsteams
worden samengesteld door de jeugdhockey-commissies en de
Technische Staf aan de hand van de volgende informatie:
• Gedurende het seizoen hebben de jeugdhockeycommissies twee coach gesprekken gevoerd met de
coaches van de huidige lijn- en selectieteams;
• Jaarlijks vullen de coaches tweemaal het STM formulier in.
STM (Sport Talent Manager) is een online tool die HMHC
gebruikt om de ontwikkeling van de spelers over tijd te
volgen en vast te leggen;
• Input van de trainers over de voortgang van de spelers;
• Input van de technische commissieleden van de
hockeycommissies en de Technisch Manager (TM) uit hun
observaties gedurende het seizoen tijdens trainingen en
wedstrijden;

