
 

 

Richtlijnen indelingen en selecties jeugdteams MOP 
 
Ieder jaar wordt de jeugd geselecteerd en ingedeeld in een team. Als VMH&CC MOP (MOP) vinden wij 
het belangrijk dat dit proces zo eerlijk en objectief mogelijk geschiedt en dat daarbij zoveel mogelijk 
gelijke kansen worden geboden. Vandaar dat we hiervoor concrete richtlijnen hebben opgesteld, mede 
op basis van onze ervaringen uit het verleden. Ieder jaar bekijken we of deze richtlijnen nog voldoen en 
passen we die desgewenst aan. We beogen hiermee transparant te zijn en duidelijkheid te geven voor 
de spelers en speelster, begeleiding, ouders en commissieleden van MOP. Zo trachten wij bij te dragen 
aan onze kernwaarden van plezier, sportiviteit en respect. 
  
De indeling van de jeugdteams is een jaarlijkse taak van de Jeugdcommissie (JC) en de Commissie 
TOP Hockey (TC). De Jeugd Commissie draagt zorg voor de indeling van de breedteteams ABCD 3-4-
5-6-7 elftallen, alle E-teams en F-teams. De Commissie TOP hockey is verantwoordelijk voor de 1e en 
2e lijns-elftallen. 
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1. Algemene uitgangspunten 
  
 Het streven is om alle jeugdleden van MOP binnen de gegeven mogelijkheden een sociale en 

sportieve uitdaging te geven. 
 De indeling van de breedteteams wordt door de lijncoördinator (JC) van iedere 

leeftijdscategorie verzorgd, na overleg en evaluatie met trainers en coaches. De indeling van 
de 1e en 2e lijns-teams wordt door de coördinator TC van de jongens/meisjes 1-2 lijn verzorgd. 

 Genoemde coördinatoren zullen in ieder geval 2 keer per seizoen de verrichtingen van de 
teams op zaterdag en alsook tijdens de training bekijken. 

 De sterkst hockeyende spelers/-sters van de A, B, C en D-lijn spelen in principe in de eerste 
twee teams van de leeftijdscategorie. Iedere leeftijdscategorie kent een selectiegroep waaruit 
2 teams gevormd worden. Het kan wel zo zijn dat de positie in het veld de doorslag geeft boven 
dat iemand een betere hockeyer is. 

 Spelers/-sters spelen in principe in hun eigen leeftijdscategorie. Er zijn uitzonderingen te 
beschrijven waarbij kinderen vervroegd overgaan naar een hogere leeftijdscategorie. Er moet 
altijd een zeer zorgvuldige afweging worden gemaakt of het team, de spelers/-sters en het 
toekomstige team, zowel sportief als sociaal beter worden van deze overgang. Talent is een 
aspect in de overweging. Het optimaal ontwikkelen van talent is ook via extra training en 
specifieke opdrachten in de eigen leeftijdscategorie te realiseren. 

  



 

 

Mogelijke uitzonderingen: 
1.   Overgang van jeugd naar senioren 
2.   Meegaan met klasgenoten. De leeftijdsgrens voor de KNHB ligt op 1 oktober. 
      De scholen hanteren een veel ruimere marge, vaak 31 december.  

Kinderen geboren in deze periode (1 oktober-31 december) kunnen mee met klasgenoten 
naar een volgende lijn, indien ruimte in de aantallen. Tevens zal er gedurende het 
lidmaatschap contact zijn met speler/ouders/coaches over de ontwikkeling van de speler 
op zowel sociaal als hockey technisch vlak.  

3. Verzoek vanuit de KNHB (indien speler in bijvoorbeeld landelijk selectieteam speelt). 
4. Dispensatie om in een lagere leeftijdscategorie te spelen, wordt door MOP alleen 
aangevraagd voor breedte spelers. Deze aanvragen moeten schriftelijk worden ingediend bij 
de voorzitter van de Jeugd Commissie, jeugdcommissie@hcmop.nl.  

  
 De nieuwe teamindelingen worden via een mail verstuurd door de jeugdcommissie.  
 De samenstelling van de teams vinden plaats gedurende de voorbereiding van het nieuwe 

seizoen. De indeling zal bekend worden gemaakt voor de zomervakantie. 
 Per seizoen, met de voorkeur in de winterstop kunnen er spelers, op grond van hun prestaties, 

gewisseld worden tussen het 1e en 2e team. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de TC, 
na overleg met trainers, coaches en JC coördinator. Communicatie gaat altijd vanuit de 
Coördinator TC.  
Indien er gewisseld wordt tussen top- en breedteteam, is er altijd eerst overleg tussen TC 
coördinator en breedte coördinatoren.  

 Alleen de voorzitters van de JC en TC zijn gerechtigd af te wijken van de richtlijnen en beslissen 
bij twijfelgevallen.  

  
 

2. TOP Hockey A-B-C-D teams  
  
2.1. Selectiecriteria voor selectieteams 
  
Spelers/-sters die voor de selecties worden uitgenodigd zijn uitgekozen op basis van een aantal criteria. 
Deze criteria worden door de TC coördinatoren, trainers en coaches gedurende het gehele seizoen 
gehanteerd en ook tijdens de selectietrainingen. Deze criteria worden hieronder, in willekeurige 
volgorde, aangegeven. 
  
Inzet 
Hieronder wordt verstaan dat spelers zich maximaal inzetten zowel tijdens trainingen als in de 
wedstrijden. Verplichte aanwezigheid bij alle trainingen en wedstrijden valt ook onder dit criterium. 
Redenen van eventuele afmelding uiteraard in overleg met trainer/coach. 
 
Mentaliteit:   
We verwachten positief gedrag tijdens trainingen en wedstrijden. Respect voor medespelers, 
tegenstanders, scheidsrechters en andere betrokkenen.  
 
Techniek 
Het bezitten van de technische vaardigheden die in de leeftijdscategorie van de speler mogen worden 
verwacht en het kunnen uitvoeren van deze vaardigheden in het tempo dat in de competitie normaal is. 
  
Spelinzicht 
Hieronder wordt verstaan dat spelers naast de technische vaardigheden ook het tactisch inzicht in het 
spel hebben om goed in het team te kunnen spelen. 
  
Fysieke vermogens 
Hierdoor wordt bekeken of spelers lichamelijk voldoende sterk, snel en vaardig zijn om op het 
gewenste niveau te kunnen spelen. Ook het uithoudingsvermogen om voldoende lang te kunnen 
spelen valt onder dit criterium. 
  
Trainbaarheid 
Hiermee wordt bedoeld de mogelijkheid om een speler/-ster nog verder te ontwikkelen ten opzichte 
van andere kinderen. Bijvoorbeeld een kind wat een achterstand heeft op techniek (op latere leeftijd 
gaan hockeyen door dat hij/zij gevoetbald heeft) maar wel tactisch en conditioneel een voorsprong 



 

 

heeft. Tevens bedoelen wij hiermee de interesse en de intrinsieke motivatie die het kind van nature 
heeft. 
 
2.2. Procedure selectieteams A en B-lijn 
 
 Evaluatie van spelers en selectie kan tijdens het gehele seizoen gebeuren. 
 Spelers die afgelopen jaar de selectieteams hebben gezeten doen niet automatisch mee aan de 

selecties 
 Voordracht van spelers uit breedte teams gebeurt door de JC, die zich enerzijds laat informeren/ 

adviseren door coaches en trainers, anderzijds een eigen oordeel vormt op basis van het bezoeken 
van wedstrijden en trainingen. 

 Spelers/-sters die nog niet bij MOP spelen en de kwaliteit en interesse hebben om voor één van de 
selecties in aanmerking te komen kunnen zich op de gebruikelijke wijze aanmelden bij het 
secretariaat en tevens bij de TC. In verband met aantallen-beleid moeten spelers van buiten af 
duidelijk beter zijn dan het gemiddeld niveau van het eerste lijn team. Bij twijfel (dus niet bij de beste 
5) wordt speler een plek in het tweede team aangeboden. Na de herfstcompetitie wordt geëvalueerd 
of het aanbod voor het tweede team gehandhaafd blijft of de mogelijkheid geboden wordt om met 
het eerste team mee te spelen. Voorrang met betrekking tot aanname (ten opzichte van andere 
spelers op de wachtlijst) kan pas plaatsvinden in overleg met de Jeugd Commissie / Secretaris. 

 Selecties vinden plaats onder leiding van een selectie panel. Het selectiepanel wordt voorgezeten 
door de Trainingscoördinator en zal bij afwezigheid vervangen kunnen worden door (commissaris) 
TOP Hockey. De overige leden van het panel zijn trainer en coaches van de 1e lijn teams , plus 
eventueel leden van MOP, trainers en coaches met ervaring. Het is als ouder niet toegestaan zitting 
te hebben in het panel in combinatie met een kind in het selectieteam.  

 De betreffende spelers worden minimaal 1,5 week voorafgaand aan de selecties uitgenodigd. Dit 
vindt aan het einde van het seizoen plaats, in ieder geval voor de zomervakantie. 

 De selectie kan bestaan uit een aantal trainingssessies en indien gewenst een wedstrijd. 
 Tijdens de selecties dragen de spelers een hesje met een nummer. Namen worden niet gebruikt 

tijdens de selecties. 
 Na de selecties worden de spelers persoonlijk geïnformeerd door het betreffende TC lid of namens 

de TC door het begeleidingsteam of ze afvallen en in welk team ze komen.   
 Het ideale aantal spelers in een C en D 1e lijns-team is 14 en voor een A en B 1e lijns-team 16 

spelers.  
   
2.3. Procedure selectie D en C – lijn 
 
 Lopende het seizoen wordt bij alle teams geïnventariseerd welke spelers/-sters het volgend 

seizoen in een selectiegroep zouden kunnen gaan spelen. Dit wordt gedaan door de TC 
coördinator, na overleg met de trainers / coaches en JC coördinator/ E-commissie. 

 Eind april wordt een toets-training georganiseerd, waar iedereen die het volgende seizoen in de D 
of C zal spelen zich voor kan aanmelden. 

 Op basis van bovenstaande input wordt een selectiegroep samengesteld. 
 De spelers/-sters uit de selectiegroep worden door de TC coördinator van te voren, schriftelijk 

uitgenodigd voor het volgen van selectietrainingen en indien nodig nog een onderlinge 
oefenwedstrijd. Dit vindt in het tweede deel van het seizoen plaats.  

 Deze trainingen, en eventueel de oefenwedstrijd, zijn onder toezicht van het selectiepanel. 
 Na deze trainingen en de (eventuele) wedstrijd worden op basis van ieders verrichtingen en de 

informatie over de prestaties (in wedstrijden en op trainingen) van het afgelopen seizoen de 
selecties “definitief” ingedeeld door de TC. Er kunnen dan nog spelers/-sters buiten de nieuwe 
selectiegroep vallen die worden ingedeeld in een niet-selectieteam. De indeling wordt per mail 
meegedeeld. 

 De afvallers worden op initiatief van, en door de TC coördinator, altijd persoonlijk geïnformeerd. 
 Wij streven ernaar het 1e en 2e team te laten trainen op dezelfde tijd en (deels) samen te laten 

trainen.  
 
  



 

 

3. Breedte Hockey A-B-C-D-E-F teams (3-4-5-6-7-teams) 
 
3.1. Uitgangspunten A, B, C, D-lijn 
 

I. Hockey is leuk, hockey is nog leuker als je met leeftijdsgenoten speelt. 
II. Hockey is leuker als je het speelt met vrienden van ongeveer gelijk niveau (in elk geval geen 

spelers, die of veel te goed, of veel minder zijn). 
III. Iedere speler heeft een voorkeurspositie, maar hoe jonger de speler, hoe eerder deze 

voorkeurspositie losgelaten kan worden. Uitgangspunt bij MOP is dat spelers eerst diverse 

positie op het veld leren spelen. Pas in oudere lijnen filtert zich een voorkeurspositie uit. 

  
Het allerbelangrijkste is plezier beleven aan het spel, dit is de beste garantie voor sportiviteit en respect, 
voor elkaar en voor de tegenstander en scheidsrechters. 
 
3.2. Aandachtspunten bij de indeling van de breedteteams 

 

• De afvallers van de selecties worden geplaatst in het 3e team.  In het 3e team worden spelers 
geplaatst die potentie en ambitie hebben om naar de selectie te gaan.  
 

• Bij de indeling van de breedte teams wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met persoonlijke 
wensen van de spelers/-sters, in het belang van een team kunnen deze echter niet altijd 
gehonoreerd worden. 
Wensen betreffende de teamindeling voor het volgend seizoen moeten uiterlijk 1 mei per mail 
aan de JC worden verstuurd, jeugdcommissie@hcmop.nl  
 

• De evaluatie van het vorige seizoen speelt een rol bij het indelen. 
 

• Ervaring is dat een goede balans tussen 1e en 2e jaars van belang is voor een goede 
competitie. In principe is er altijd mix van 1e en 2e jaars. Daardoor zit je nooit in hetzelfde 
team.  
 

• Het streven is om voor de indeling alle kinderen 3 vriendjes of vriendinnen te laten aangeven 
met wie graag een team wordt gevormd, met de bedoeling om in ieder geval 1 keuze te 
honoreren.  
 

• Er wordt getracht bij de indeling oog te hebben voor teams die bij elkaar willen blijven (zonder 
hierover toezeggingen te doen) echter daarnaast wordt ook rekening gehouden met 
spelers/speelsters die zich zeer sterk ontwikkelen of zeer sterk achterblijven. 

  

• Er wordt getracht een begeleidingsteam te zoeken die oog hebben voor zowel de technische/ 
tactische vaardigheden als het gezelligheidsaspect van het breedteteam. 

  
Algemeen: de rode draad bij het indelen van de breedteteams op leeftijd en op sterkte luidt: 
  
3-team  : 1e en 2e jaars spelers van een redelijk niveau, waarvan enkelen potentie en motivatie 

      hebben om het volgende jaar door te stromen naar het 2e team.  
4-5-6 team  : 1e en 2e jaars spelers, recreatief, indeling op basis van vriendschappen en evenwicht 

  in het team, motivatie, houding en gedrag, spelinzicht en trainvaardigheden.  
 
De indeling van de teams vindt plaats door de lijncoördinator, die input meeneemt van de trainer en 
coach van het afgelopen jaar. Er wordt gekeken naar een homogene samenstelling d.w.z. op 
hockeyniveau en sociaal niveau. 
 
3.3.Procedure E-lijn 
 
In de E-lijn spelen spelers/-sters altijd samen met leeftijdgenoten. 
 
E6-tallen (1e jaars E-leeftijd) 
Met veel zorg worden de teams samengesteld. De trainers en coördinatoren evalueren de kinderen op 

basis hiervan worden de kinderen ingedeeld. We letten op enthousiasme, inzet en gedrag op het veld. 



 

 

Op basis hiervan maken we een goede mix te maken van kinderen, zodat in elk team een aantal 

sterkere kinderen zitten, een aantal kinderen die goed mee kunnen en een aantal kinderen die nog 

wat meer kunnen ontwikkelen om aan te sluiten bij hun leeftijdsgenootjes. De mix maken we om 

zoveel mogelijk kinderen ‘aangehaakt’ te houden en ze allemaal met plezier te laten hockeyen. 

Sommige clubs selecteren wel op sterkte en hebben daarmee al in de E-zestallen sterke teams en 

minder sterke teams. Om te voorkomen dat onze zestallen die in de sterkere competitie spelen met 

dik verlies het veld af gaan wat ook weer demotiverend werkt, maken we de mix iets sterker in de E1 

en E2 teams voor de jongens en in E1, E2 en E3 voor de meisjes. 

Trainingen zijn gezamenlijk op de woensdag en vrijdag middag. 
Er is nog geen vaste keeper, men speelt roulerend op wisselende plaatsen.  
 
E8-tallen (2e jaars E-leeftijd) 
Teams worden ingedeeld op basis van motivatie/gedrag, inzet, motorisch vermogen, ontwikkeling en 

techniek. Bij de indeling kijken we naar een goede balans in het team tussen bovenstaande criteria, 

zodat we gelijkwaardige teams krijgen. De mix is sterker in de E1 en E2 teams, met name op basis 

van inzet en gedrevenheid. Gedrag kan doorslaggevend zijn bij de keuze van de indeling.  

 

Team-trainingen zijn op woensdag- en vrijdag middag.  

Er is nog geen vaste keeper, men speelt roulerend op wisselende plaatsen. Indien een speelster 
overmatig geïnteresseerd is om te keepen, kan zij meetrainen met de keepers op maandag.  
 
3.4. Procedure F-lijn 
  
De F-lijn zijn spelers/-sters die we ook wel de trainingsmini’s noemen. Zij trainen in groepjes van 8 tot 
10 spelers op zondagmorgen, parallel aan de weekeinden van de jeugd-competitie. Ze worden getraind 
door ouders met hockey ervaring onder begeleiding van 2 trainerscoördinatoren. De trainerscoördinator 
verzorgd de oefenstof en aanpak alsmede de instructie van deze ouders. Er wordt getraind volgens de 
circuitmethodiek, dat wil zeggen dat er op elk veld 5 oefeningen worden uitgezet die de groepjes 
allemaal doen in dat uur (circuleren). 
 
Alle spelers/-sters zitten in groep 3 /4 van de basisschool. 
9.45-10.45 1e jaars F veld 3 
9.45-11.15 2e jaars F veld 2 
 
Na de winterstop is het voor 2e jaars F mogelijk in te schrijven voor de Lente competitie. Deze wordt 
gespeeld op zaterdag. Ze worden echter ook op zondag op de training verwacht.  
 
  

4. Keepers 
  
Selectie van de keepers voor A t/m D zal plaatsvinden door de TC op basis van gesprekken met trainers 
en coaches en door het bezoeken van wedstrijden. De beste keepers per leeftijdscategorie worden voor 
de selectietrainingen van de selectiegroepen aan het einde van het seizoen uitgenodigd. De definitieve 
selectie zal dan plaatsvinden met behulp van de keeper-trainers, selectietrainingen en de 
selectieoefenwedstrijd. 
  
  
 


