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1. Inleiding 

Dit document is bedoeld om het jeugdbeleid van HV Myra beter uit te kunnen leggen aan Myra leden 

en ouders van Myra leden.  Het document is onderdeel van een serie nog te verschijnen 

beleidsdocumenten die bedoeld zijn een samenhangend overzicht te geven op de jeugdafdeling van 

Myra en toe te lichten welke keuzes die daarin zijn gemaakt. 

2. Teamindeling algemeen 

In alle leeftijdscategorieën worden de teams eenmaal per seizoen samengesteld. Dit vindt plaats aan 

het einde van het voorafgaande seizoen in de periode mei-juni. Besluitvorming over de team indeling 

vindt plaats in de TC Jeugd, de uitvoering en advies over de teamindeling wordt gedaan door de Myra 

Hockeyschool.  

Indeling op sterkte 

Vanaf de E leeftijd vindt de indeling plaats op basis van speelsterkte en potentieel. Uiteindelijk is het 

voor iedereen leuker en beter als de spelers binnen een teams zoveel mogelijk in balans zijn wat 

betreft talent en inzet. Dit geldt voor alle teams, zowel voor Jongste Jeugd teams als Top en Breedte 

elftallen.  De beoordeling van speelsterkte en potentieel worden gedaan op basis van TIPS 

 Techniek, balbeheersing, stickhandeling, snelheid van handelen 

 Inzicht, lezen van het spel, positiespel met en zonder bal, taakgerichtheid 

 Persoonlijkheid, motivatie, mentale instelling en wedstrijdmentaliteit, bijdrage aan de 

teamspirit 

 Snelheid, fysieke condities en atletisch vermogen 

Dit betekent dat vanaf de E leeftijd niet meer gelet wordt op onderlinge relaties en voorkeuren in het 

team. De kinderen hebben op deze leeftijd meestal al een paar jaar hockey achter de rug en voelen 

zich al thuis op de club. Ze bouwen op deze leeftijd ook nog makkelijk nieuwe vriendschappen en dat 

levert alleen maar een  betere verankering binnen de vereniging op.  

Samengestelde 1e en 2e jaars teams  

Vanaf de elftallen spelen 1e jaars en 2e jaars spelers bij elkaar in een elftal. Hierdoor vindt elk jaar een 

behoorlijke verandering in elk team plaats omdat de 2e jaars doorschuiven naar een hoger 

leeftijdscategorie. Uiteindelijk levert dit meer mogelijkheden op voor talent om zich te ontwikkelen. 

Een ander effect is dat spelers een betere sociale verankering te krijgen binnen de vereniging omdat 

ze ook met de jaargangen boven en onder hen in het team spelen.  
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Het is hierdoor dus niet mogelijk om een bestaand team door te schuiven naar een volgende 

categorie.  

Vasthouden aan KNHB leeftijdscategorieën 

We houden zoveel mogelijk vast aan de door de KNHB vastgestelde leeftijdscategorieën op basis van 

de peildatum voor de leeftijd van 1 October. Dit loopt helaas niet gelijk met de peildatum voor de 

schoolindeling, maar dat is geen reden om er daarom van af te wijken.  Eventuele afwijkingen van de 

KNHB geldende leeftijdscategorie worden alleen in overweging genomen als het gaat om: 

 Spelers die sociaal emotioneel en hockey technisch niet toe zijn aan de volgende categorie 

 Scheve verdeling van aantallen over de categorieën waardoor het voor elftalvorming 

noodzakelijk is om spelers in een hogere of lagere categorie in te delen (komt vooral bij 

jongens voor, vanwege het geringe aantal jongens) 

 Historische gegroeide situaties (spelers die al meer dan 2 jaar in een hogere categorie 

uitkomen)  

 Meer uitdaging in het spel (geldt alleen voor jongens, bij meisjes is er inmiddels voldoende 

niveau in de eigen leeftijdscategorie) 

Plaatsing spelers van buitenaf 

Als spelers met hockeyervaring bij andere verenigingen bij Myra lid zijn geworden, zullen zij, indien 

mogelijk, een paar keer meetrainen met een team van hun waarschijnlijke speelsterkte. Op basis 

hiervan wordt bepaald of ze mee mogen doen aan een selectietraining of dat ze in een breedte team 

worden geplaatst. 

Als spelers met hockeyervaring bij andere verenigingen nog geen lid bij Myra zijn geworden, (omdat 

er een wachtlijst is of omdat ze het lidmaatschap willen laten afhangen van de plaatsing in een Top 

team) mogen zij, indien mogelijk, een paar keer meetrainen met een team van hun waarschijnlijke 

speelsterkte. Op basis hiervan, of de huidige klasse waarin ze spelen, wordt bepaald of ze mee 

mogen doen aan een selectietraining voor het eerste team. Per jaargang wordt er één plaats (dus 2 

plaatsen per categorie) vergeven aan een speler van buitenaf die nog geen Myra lid is als die bij de 

beste 6 spelers in de categorie behoort.   

Beperken tussentijdse teamwijzigingen 

Hockey is een teamsport en het opvangen van elkaars sterktes en zwaktes is een element dat daarbij 

hoort. Tussentijdse wijzigingen in de teamindeling worden in alle leeftijdscategorieën zoveel mogelijk 

voorkomen maar kunnen gedurende het seizoen soms wenselijk zijn in verband met sociale factoren, 

gedrag  of speelsterkte.  

Voor onze top teams geldt dat een wisseling van spelers gedurende het seizoen soms noodzakelijk 

word geacht indien de individuele ontwikkeling stagneert of geheel stilstaat. Hierbij staat de 
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individuele ontwikkeling binnen de teamontwikkeling centraal. In de top teams werken we 

procesgericht (ontwikkelen en eigen keuzemogelijkheden laten zien) versus resultaatgericht 

(wedstrijdresultaat en opgelegde beslissingen/keuzes). 

3. Proces nieuwe teamindeling 

Door het jaar heen wordt de ontwikkeling van de spelers gevolgd door de medewerkers van de Myra 

Hockeyschool en de trainers van de teams van de betreffende spelers. De trainers geven 

beoordelingen van de spelers in JUMA op basis van (Techniek, Tactiek, Sociaal, Mentaal)  

De beoordelingen zijn de belangrijkste input voor de nieuwe teamindeling voor de Jongste Jeugd en 

de Breedte elftallen. Voor de Top teams (ook wel selectie teams) vindt ook nog een selectietraining 

plaats. Hierbij wordt, op advies van de trainers, ook het talent dat uit de Breedte elftallen 

doorstroomt uitgenodigd.  De selectietraining wordt beoordeeld door ervaren hockeyers uit de Top 

Hockey teams bij Myra senioren aangevuld met trainers van de Myra Hockeyschool.   

Na de selectietrainingen wordt een concept team indeling gemaakt. De concept team indeling voor 

alle teams wordt verder gereviewed door de trainers en coaches van het afgelopen seizoen. Het 

commentaar van coaches wordt door de TC verzameld en door de Myra Hockeyschool beoordeeld. 

Uiteindelijk geeft de Myra Hockeyschool een advies over de finale teamindeling en neemt TC het 

besluit en gaat over tot publicatie van de teamindeling.  
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Teamindeling Jongste Jeugd  

F teams worden samengesteld op basis van sociale factoren, vriendjes en vriendinnetjes spelen een 

belangrijke rol. 

1e en 2e jaars E teams worden ingedeeld  op sterkte. De beoordeling van de trainers en 

waarnemingen van de Myra Hockeyschool zijn hierin bepalend.  

Teamindeling Elftallen Breedte  

De Breedte teams worden ingedeeld op sterkte en in de hogere categorieën (vanaf B) wordt 

daarnaast zoveel mogelijk rekening gehouden met sociale factoren.  

Voor alle C en D elftallen worden getrapte selectietrainingen gehouden. Er wordt gestart met een B 

groep voor de selectie. Vanuit de B groep gaan de beste mee naar de A groep.  

Voor A en B elftalen zijn de beoordeling van de trainers en waarnemingen van de Myra Hockeyschool 

bepalend voor de nieuwe indeling.  

 

Teamindeling Elftallen Top  

Bij de topteams worden voor alle A, B, C en D Top elftallen (1e en 2e meisjes team) selectietrainingen 

gehouden.  Hierbij worden de speelsters uitgenodigd die al in een Top team spelen en de speelsters 

uit de Breedte teams die via de B selectie (seizoen 16/17 D,C en B) hiervoor in aanmerking zijn 

gekomen of door hun trainer (A) hiervoor worden voorgedragen. Bij de jongens worden alleen 

selectietrainingen gehouden voor de categorieën waar voldoende jongens zijn. Dit zal per jaar 

worden bekeken.  

 

 

 

  


