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1.0  Inleiding 

 

1.1 Vooraf 

HVM is een vereniging met een familiair karakter die de mogelijkheid biedt de hockeysport te beoefenen in de 

regio rond Mijdrecht, Wilnis, en Vinkeveen, m.a.w. gemeente de Ronde Venen, op zowel recreatie- als 

prestatieniveau voor jong en oud. We dragen bij aan de sportieve en sociale vorming van de jeugd met een 

sportieve en respectvolle opstelling van onze leden, ouders en begeleiders. 

Onze vereniging is laagdrempelig. Op sportief gebied hebben we een goede balans tussen recreatie en 

prestatie. Naast hockeygerelateerde activiteiten organiseren we gezelligheidsactiviteiten. Inzet van ouders en 

leden is essentieel. 

Het voorliggende stuk beschrijft het hockeytechnisch beleid van HVM en de wijze waarop de vereniging dit wil 

uitdragen en borgen. Leidraad voor het toekomstig handelen zal zoveel als mogelijk worden beschreven in dit 

beleidsplan. Uiteraard kan dit stuk niet uitputtend zijn en in voorkomende gevallen waarin dit beleidsplan geen 

uitsluitsel biedt zal de TC voor individuele niet-beleidsmatige zaken een besluit nemen en het bestuur voor de 

beleidsmatige aangelegenheden. 

 

1.2 Uitgangspunten hockeytechnisch beleid 
 

HVM staat in principe open voor iedereen. Er is geen sprake van ballotage of uitsluiting op voorhand op welke 

grond dan ook. HVM staat voor een open houding naar buiten toe, waarbij elk individu gelijke kansen heeft. 

Speelplezier en prestatie 

Ieder lid moet het gevoel hebben dat hij/zij een gewaardeerd lid is van de vereniging en dat hij/zij de 

ontspanning vindt binnen de vereniging waar hij/zij naar op zoek is. Vrij vertaald betekent dit voor onze leden: 

 
 1-2 kwalitatief goede trainingsmogelijkheden per week 
 Een aangename mix van ontspanning en inspanning 
 Aandacht 
 Gelijke kansen om door te stromen naar hogere teams 

 
HVM is een vereniging; er zal dan ook een beroep worden gedaan op de leden en de ouders/verzorgers van 

leden. Betrokkenheid en zelfwerkzaamheid zal worden geënthousiasmeerd vanuit de commissie 

hockeytechnische zaken (hierna TC) en het bestuur. 

Het TC-beleid is opgesplitst naar vijf lijnen: 

 Jongste jeugd ( Benjamins, F, E) en Funkey’s  
 Junioren (D t/m A) 
 Senioren (volledige heren en dameslijn inclusief Veteranen). 
 Trimhockey 
 G-hockey 

 



5 van 28 

 

HVM Beleidsplan hockeytechnische zaken ©2013 

Binnen HVM staan de volgende uitgangspunten centraal: 

 Maximaal speelplezier voor de individuele leden. 
 Op prestatieniveau spelen binnen de eigen leeftijdscategorie, waarbij men op het hoogst haalbare (eigen) 

niveau ingedeeld wordt in teams en competities. 
 HVM wil elk lid op zijn/haar niveau laten hockeyen; dit betekent dat het heel sporadisch mogelijk is 

om in een hogere leeftijdscategorie te spelen. We hanteren hierbij de volgende regels: 

 kinderen spelen in leeftijdscategorieën volgens KNHB 

 kinderen op basisschool (jongste jeugd en D-elftallen) die in een klas hoger zitten (vervroegd 
doorgestroomd vanuit kleuters) mogen incidenteel in een hogere leeftijdscategorie hockeyen. 

 Vanaf de C (brugklas) hanteren we streng de leeftijdsgrenzen. Kinderen mogen dan alleen naar een 
hogere leeftijdscategorie indien ze bijvoorbeeld zo goed zijn dat ze geselecteerd zijn door het “district” 
om aan de districtstrainingen van een selectieteam van de KNHB Noord-Holland deel te nemen. We 
behouden ons echter altijd het recht voor om incidenteel uitzonderingen op de regels toe te passen. 
Om iedereen te plaatsen en om teams vol te krijgen moet er immers geschoven kunnen worden. 
Voorstellen hiertoe moeten worden ingediend bij of door de betreffende lijncoördinator (TC-lid). 
Formele besluitvorming is een verantwoordelijkheid van het hoofd TC, die het besluit ter informatie 
ook doorgeeft aan het bestuur van de vereniging. 

 We werken met behulp van training en begeleiding aan individuele groei op het gebied van techniek, 
tactiek, fysiek en mentaliteit. Ieder op zijn/haar niveau. 

 Een lid kan/mag meer dan één wedstrijd spelen (per weekend) als dat niet ten koste gaat van het 
eigen team van de speler/speelster. 

 Invallen in andere teams is mogelijk na overleg met de coach en de betreffende speler/speelster. 
Invallen in een lager team is niet toegestaan. Wij houden ons aan de regels van de KNHB. 

 Jeugdleden worden gestimuleerd in te vallen bij seniorenteams, mits zowel ouder(s), betrokken 
speler/speelster en beide lijnverantwoordelijken van de TC daarmee akkoord gaan. 

 Jeugdleden kunnen worden gestimuleerd om mee te trainen met hogere leeftijdscategorie om 
ervaring op te doen. Dit gaat tot de herfstvakantie en vanaf de voorjaarsvakantie en geldt alleen voor 
tweedejaars spelers in hun leeftijdscategorie. De TC bepaalt in overleg met de trainers/coaches wie 
mogen meetrainen.  

 Indien seniorenteams wegens onderbezetting een beroep moeten doen op jeugdspelers worden volgens 
de spelregels uit het vorige punt in eerste instantie spelers uit de A-jeugd benaderd en pas dan de B- 
jeugd, vanzelfsprekend met inachtneming van voorgaande regel. Spelers in de C-jeugd en lager mogen 
niet invallen in seniorenteams. In eerste instantie moeten seniorenteams onderling onderbezetting 
oplossen. 

 Trainingsleden worden in overleg met de coach en trainer ingedeeld bij een team om mee te trainen. 
 Trainingsleden/trimmers kunnen maximaal 3 officiële KNHB wedstrijden per seizoen meespelen. 
 Elk team heeft 1 coach, soms 2 jeugdcoaches. 
 Het heeft de sterke voorkeur dat een coach ook in staat is om minimaal 1 training per week te verzorgen. 
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1.3 Ambities 

 
 Heren 1: 2e klasse in 2014/2015 

 Dames 1: 3e klasse in 2014/2015 

 Alle 1ste jeugdteams in de sub-top te laten spelen in 2014-2015 + 1 of 2 teams Topklasse 
 2e en lagere teams moeten zoveel mogelijk aansluiting behouden met de hogere teams vanwege eventuele 

invalbeurten in de hogere teams. 
 Zaalhockey wordt nog verder uitgebouwd tot een structureel onderdeel van het hockeylidmaatschap en 

is tevens onderdeel van het HVM-jeugdopleidingsplan. Vanaf 2014/2015 is zaalhockey een verplichting 
geworden voor alle 1e en 2e jeugdteams.  

 

1.4 Wachtlijst 

Gelukkig heeft HVM nog geen wachtlijsten, maar mocht zich dat voordoen, dan hanteren we de volgende regel: 

 Kinderen kunnen vanaf 5 jaar geplaatst worden op de wachtlijst. Vanaf de speelgerechtigde leeftijd (6 

jaar, groep 3) is het streven zoveel mogelijk kinderen direct te plaatsen in een team.  

 Voor oudere kinderen geldt dat, als er geen plaats is in een geschikt team, zij eveneens op de wachtlijst 

geplaatst worden. Zodra er zicht is op een definitieve plaatsing binnen een team zal contact gezocht 

worden met het aspirant-lid en hem/haar de mogelijkheid geboden worden om in een team geplaatst 

te worden.  

 De TC-lijncoördinator bepaalt in welk team de spelers/speelsters word geplaatst.  

In deze situatie zal per die datum het lidmaatschap in gaan. Instroom vanaf de wachtlijst zal gaan op basis van 

datum van aanmelding. Behoudens overmacht (op basis van aantallen) zal uiterlijk bij aanvang van het 

eerstvolgende seizoen een plaats in een team worden aangeboden. Aspirant-leden met spelende gezinsleden 

krijgen voorrang. 

Om te voorkomen dat er geen plaats is voor nieuwe kinderen proberen we instroomgroepen te creëren. Dit zijn 

groepen met kinderen die wel training krijgen, maar nog niet in teams zijn ingedeeld.  

Voor Senioren hebben we geen wachtlijsten en is er tot nu toe voldoende ruimte en mogelijkheid om in teams 

te worden geplaatst. 
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2.  Jongste-Jeugdbeleid (Funkeys, benjamins, F t/m D8) 
 

2.1. Indeling 

Vanuit de benjamins wordt er o.a. ingedeeld op sociale en demografische gronden. Tevens wordt er gekeken 

naar inzet, motivatie en techniek. De F-jes zullen de eerste twee periodes van de competitie 3 tegen 3 

hockeyen. De laatste periode na de winterstop spelen ze indien mogelijk en gewenst 6 tegen 6. Het streven is 

om de F-zestallen als geheel team over te laten gaan naar de E-zestallen. Wisselingen in de teams zijn mogelijk 

aan de hand van bovenstaande punten. 

 Vanaf de tweedejaars-E-leeftijd zal de samenstelling van de teams eventueel veranderen. Om tot deze nieuwe 

indeling te komen zal er informatie worden gewonnen bij coaches, trainers en de coördinator van de trainingen 

voor de jongste jeugd. Er worden dan ook geen selectiedagen georganiseerd. De lijnverantwoordelijke vanuit de 

TC zal in voorkomende gevallen een principebesluit nemen dat ter bekrachtiging wordt voorgelegd aan het 

hoofd TC. 

De E8-teams gaan in principe door naar de D11. De teamindeling voor het selectie-elftal zal op basis van een 

selectieprocedure gebeuren (zie junioren). Indien er D8-teams zijn, proberen we die na de kerst om te zetten 

naar een elftal. 

 

2.2 Training, coaching en spelbegeleiding 

HVM zal voor de jongste jeugd de volgende trainingen aanbieden: 
 

 Benjamins, Funkey’s: 1 x per week training 
1 x per maand onderlinge wedstrijden op zondag 

 F-jeugd: 1 x per week training 

 1e jaar E-jeugd: 2 x per week training (zestallen) 

 2e jaar E8 en D8: 2 x per week training 

 

Iedereen traint in principe met het eigen team. Uitzonderingen hierop zijn uitsluitend mogelijk na overleg met 

en na toestemming van het desbetreffende TC-lid en de trainingscoördinator. Het hoofd TC zal worden 

geïnformeerd. 

De coördinator Jongste Jeugd van de TC zal, voor aanvang van het wedstrijdjaar, voor de ouders een 

voorlichtingsavond organiseren. Hierin zullen de volgende zaken aan de orde komen: 

 het hockeyspel 
 de rol van de coach 
 LISA 
 trainen 
 veiligheid/EHBO 
 spelbegeleiding 
 HVM als club 
 diverse commissies 
 de bijdrage van de ouder/verzorger 
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Vanuit deze informatiebijeenkomst zal er een ouder worden gekozen die het coachschap op zich gaat nemen, 

en zullen spelbegeleiders worden gerekruteerd. Gezien het feit dat het bij de jongste jeugd vooral gaat om het 

aanleren van de techniek heeft het de voorkeur dat de coach een hockeyachtergrond heeft. Voor 

teambegeleiding (manager) is een hockeyachtergrond geen vereiste. Bij de eerste coachavond zal standaard 

een vertegenwoordiger van de sponsorcommissie worden uitgenodigd om toelichting te geven inzake 

sponsorregels voor kleding etc. HVM streeft ernaar om zoveel mogelijk oudere jeugdleden (A-B-C-jeugd) in te 

zetten als Coaches/trainers. 

Gedurende het jaar zullen er volgens de jaarplanning nog 1 à 2 coachavonden worden georganiseerd. De eerste 

bij het begin van het seizoen voor alle coaches; een tweede bij de overgang van 3-3 naar 6-6. 

Binnen de trainingsplannen zal er extra aandacht uitgaan naar de opbouw van de trainingen ten behoeve van 

de Jongste Jeugd. Basale zaken als: 

 stickhantering 
 overspelen en aannemen van de bal 
 spelbegrip 
 eerste spelinzicht 
 opstellen ten aanzien van tegenstanders 
 mentaliteit 

 

zullen veel aandacht krijgen, met als doel een sterke basis te leggen voor het op latere leeftijd te leren tactisch 

en strategisch inzicht. Wij hanteren hiervoor het HVM-jeugdopleidingsplan. Spelbegeleiders (personen die het 

spel begeleiden: zij geven uitleg van de spelregels en zorgen voor de veiligheid op het veld) zullen in eerste 

instantie ouders of teambegeleiders moeten zijn. Wij verzoeken dan ook altijd dat ouders met een 

“hockeyverleden” deze taak op zich kunnen nemen. Het betreffende TC-lid kan in overleg met de Coördinator 

Arbitrage een scheidsrechterscursus organiseren voor de belangstellenden. HVM stimuleert zoveel mogelijk 

ouders hun scheidsrechterskaart te behalen. 

 

De trainingscoördinator (lid van de TC) verzorgt de basis van het trainingsschema. De indeling van de trainers 

en coaches is de taak van de hoofdtrainer in overleg met de trainingscoördinator en het desbetreffende TC-lid. 

De trainingsplannen zijn gebaseerd op aanbevelingen van de KNHB en toegepast op het meest recente HVM-

jeugdopleidingsplan. 

 

Om de jonge spelertjes meer bekend te laten worden met het hockeyspel en om het leuker te maken dan 

alleen maar trainen is het de bedoeling dat er ongeveer eens per maand onderlinge wedstrijdjes worden 

georganiseerd voor de Benjamins en Funkey’s. Deze zullen plaats vinden op de zondagochtend, voor de 

reguliere Seniorenwedstrijden van Dames 1 en Heren 1. Er zal wel een beroep worden gedaan op ouders om 

onder leiding van ervaren coaches/trainers de kinderen en wedstrijdjes te begeleiden.  

 



9 van 28 

 

HVM Beleidsplan hockeytechnische zaken ©2013 

3.  Juniorenbeleid 2013-2016 (D-elftal t/m A-jeugd) 
 

 

3.1 Selectie eerstelijnsteam. 

Er zal geselecteerd worden voor alle eerste teams van de juniorenlijn. Spelen in het eerste team brengt extra 

verplichtingen met zich mee, en alle leden van die teams zullen zich conformeren aan het beleid ten aanzien van 

die extra verplichtingen, dat hierna zal worden beschreven. 

Voor de eerste teams geldt dat er na de voorcompetitie in de herfstvakantie geswitcht kan worden van spelers. 

Spelers die onverhoopt niet kunnen aanhaken op de selectiecriteria zullen alsnog worden overgeplaatst naar 

een lager team. Uitgangspunt daarbij is dat er vanuit de selectiepool wel kandidaten moeten zijn die significant 

beter zijn. Spelers die in een lager team spelen, maar die eerder zelf hebben geweigerd om deel uit te maken 

van het selectieteam, vallen hier buiten; zij krijgen geen herkansing. 

 

Selectiecriteria 

1.  Beoordelingen van de coaches 
2. Beoordelingen van de trainers 
3. Beoordeling van een TC-lid uit een andere lijn (indien noodzakelijk) 
4.  Selectiedagen/-trainingen 
 

Aan alle coaches en trainers zal twee keer per jaar worden gevraagd een beoordelingsformulier over de leden 

van hun team in te vullen. Eventueel kunnen de spelers door een onafhankelijke beoordelaar of een TC-lid uit 

een andere lijn worden beoordeeld. Indien er grote afwijkingen ontstaan in de beoordelingen zal de TC-

lijnverantwoordelijke in een tweede ronde extra alert zijn. Aangezien de selectietraining ook voor de lagere 

elftallen is, wordt iedereen geacht aanwezig te zijn. Voor het 1e en 2e team is selectietraining verplicht. 

Afwezigheid zonder goede reden, van te voren kenbaar gemaakt bij het desbetreffende TC-lid, kan betekenen 

dat je niet in het 1e of 2e team komt. 

 

Het kan zich voordoen dat spelers uit het 1e team door langdurige blessures in het 2e team worden geplaatst en 

dat er daardoor spelers uit het 2e of eventueel 3e team naar het 1e team gaan. Daar zijn twee redenen voor: 

1. het 1e team moet op sterkte blijven. 
2.  de geblesseerde speler moet voldoende tijd en gelegenheid krijgen om te revalideren. 

 

Tijdens de selectiedag: 

De selectie zal zich toespitsen op waarneembare competenties die tijdens de selectieperiode kunnen worden 

waargenomen. Voor een goede uitvoering van de selectietrainingen en de teamindelingen beschikt de TC over 

een “draaiboek”, dat jaarlijks wordt geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. 

 

Dit “draaiboek” zal net als dit beleidsstuk en het HVM-jeugdopleidingsplan op de HVM-website gepubliceerd 

worden onder Documenten, als je bent ingelogd in LISA. 
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De selecteurs zijn zoveel mogelijk trainers/coaches/TC-leden en spelers uit seniorenteams, zijnde niet de 

ouders/verzorgers van de spelers, noch de coach of het TC-lid van de verantwoordelijke lijn. Dit om de 

objectiviteit te kunnen waarborgen. Na de selectietrainingen maakt de lijnverantwoordelijke de balans op en 

deelt de teams (voorlopig) in. Naast de uitslag van de selectietrainingen wordt hierbij ook naar de 

beoordelingen van coaches en trainers gekeken. Bij twijfelgevallen dan wel bij uitslagen die volledig uit elkaar 

liggen, kan de lijnverantwoordelijke om extra informatie of om een extra overleg vragen. In dit geval kan de 

nieuwe coach ook om een mening worden gevraagd. Indien dit niet tot een eerlijke beoordeling kan leiden, is 

het ook mogelijk dat er nog een extra selectietraining zal worden gehouden voor die lichting of die teams 

waarover nog twijfel is. Bij gelijke geschiktheid hebben eerstejaars spelers in principe voorrang boven 

tweedejaars spelers. 

 

De teamindelingen worden formeel vastgesteld door het hoofd TC. 
 

Alleen leden of nieuwe aspirant-leden kunnen deelnemen aan selecties. Leden die hebben opgezegd 
mogen niet - en zullen niet - worden toegelaten tot de selectietrainingen en zullen derhalve niet in een 
team worden geplaatst. Wordt de opzegging later ongedaan gemaakt of komen ze later terug bij HVM dan 
worden ze geplaatst in een team waar ruimte is. 

 

Keepers 

 
Voor de keepers zal een aparte selectie worden opgezet, die qua inhoud en timing hetzelfde zal zijn. 
Deze selectie wordt gedaan door de keeperstrainer in samenspraak met de hoofdtrainer en de TC. 
Uiteraard zal er op andere elementen worden beoordeeld. Deze elementen zijn: 

 
  Hand-oog-coördinatie 
 Opstelling t.o.v. aanvaller 
 Reflexen 
 Traptechniek 
 Conditie 
 Organiserend vermogen 

 

3.2  Breedtehockey 

Naast de eerstelijnsteams hebben we gelukkig ook onze breedteteams. De breedteteams worden ook 

ingedeeld op basis van selectie, waar mogelijk. Binnen de breedteteams is het sociale aspect veel 

nadrukkelijker aanwezig. Daarom zal er meer overleg met de trainers en coaches over deze indeling 

plaatsvinden, als het nodig mocht zijn. Teams bestaan uit minimaal twaalf en maximaal zestien spelers. 

Afhankelijk van het aantal spelers per jaar kan hiervan worden afgeweken. Het lijnverantwoordelijke TC-lid is 

hiervoor verantwoordelijk. Spelers van breedteteams kunnen wel worden uitgenodigd om deel te nemen aan 

de selectie of mogen dat doen op eigen verzoek. 

 

Over de uitkomsten van de selectieprocedure en teamindelingen kunnen schriftelijk vragen worden gesteld 

aan de TC. Er zal dan inhoudelijk beoordeeld worden of het beleid volgens de normen van HVM is toepast 

zoals in het beleidsplan is beschreven. De TC zal dan binnen twee weken antwoorden.
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3.3. Training en coaching 

Training 

 D-jongeren: 2 x per week training 
 C-jongeren: 2 x per week training 
 B-jongeren: 2 x per week training 
 A-jongeren: 2 x per week training 
 Keepers: 1 x per week training plus de teamtrainingen 

 

De trainingscoördinator (lid van de TC) verzorgt de basis van het trainingsschema. De indeling van de trainers 

en coaches is de taak van de hoofdtrainer in overleg met de trainingscoördinator en het desbetreffende TC-lid. 

De trainingsplannen zijn gebaseerd op aanbevelingen van de KNHB en toegepast op het meest recente HVM-

opleidingsplan. 

 

Coachen 

Het desbetreffende TC-lid zal eens per jaar, aan het begin van het seizoen, een voorlichtingsavond 

organiseren voor de spelers en ouders, die terug te vinden is in de jaarplanning. De volgende zaken zullen aan 

de orde komen: 

 het hockeyspel 
 de rol van de coach/trainer 
 LISA 
 trainen 
 spelbegeleiding en scheidsrechters 
 HVM als club en de visie  
 diverse commissies 
 de bijdrage van de ouders/verzorgers 
 EHBO 

 
Gedurende het jaar zullen er twee coachavonden worden georganiseerd; de eerste bij het begin van het 
seizoen voor alle coaches, ouders en geïnteresseerden. Hierbij zal een vertegenwoordiger van de 
sponsorcommissie worden uitgenodigd vanwege de sponsorkleding etc. Een tweede coachavond zal 
plaatsvinden d.m.v. een tafeltjesavond waarbij de hoofdtrainer en/of trainer, de teambegeleider/coach en het 
TC-lid aanwezig zullen zijn. 

 
Binnen HVM streven we ernaar om alle teams te voorzien van een coach. Meestal zullen dit oudere 
juniorleden (A-B) zijn of eventueel seniorleden. In de praktijk zal dat niet altijd lukken en zal er dan een beroep 
worden gedaan op ouders met een hockeyachtergrond. Het beleid is erop gericht om bij alle eerste teams 
een coach/trainer aan te trekken die goed is ingevoerd in het moderne hockey en die het didactische 
vermogen heeft om dit over te brengen op de spelersgroep.  
 
De indeling van de trainers en coaches is de taak van de hoofdtrainer in overleg met de 
trainingscoördinator en het desbetreffende TC-lid. De trainingsplannen zijn gebaseerd op 
aanbevelingen van de KNHB en toegepast op het meest recente HVM-opleidingsplan. Binnen HVM zijn 
we bezig met een professionaliseringsslag en daarvoor kan het zijn dat er betaalde coaches/trainers op 
teams worden geplaatst. Daarnaast proberen we voor elk team een begeleider/manager aan te 
stellen. 
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Voor de training bij HVM worden de trainers op gepaste wijze betaald. Het is een 
vrijwilligersvergoeding. In sommige gevallen worden coaches ook betaald. Dat gebeurt alleen op 
voordracht van de TC en goedkeuring van het bestuur. Om scheefgroei, verwachtingspatronen voor de 
toekomst en irritaties bij andere teams te voorkomen is het niet toegestaan om zelf als team trainers 
en coaches te betalen naast de officiële reguliere HVM-vergoedingen. 
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4.0  Seniorenbeleid (Dames, Heren, Veteranen en Veterinnen) 
 

4.1 Doelstellingen prestatie- en recreatiehockey 
 

 

De seniorenlijn is opgedeeld in prestatie- en recreatiehockey, elk met zijn eigen doelstellingen, structuur 
en begeleiding. 

 
Doelstellingen prestatiehockey: verwezenlijking sportieve ambities, visitekaartje en imago van de Vereniging, 
vergroten aantrekkingskracht sponsors, (sociale en commerciële) trekpleisterfunctie op zondag, 
voorbeeldfunctie jeugd. 

 
Doelstellingen recreatiehockey/breedtehockey: invulling van sportieve functies en ambities op 
zondag binnen sociale context, iedereen doet mee op zijn eigen niveau, link met evenementen en 
activiteiten, voorbeeldfunctie voor de jeugd. 

 

4.2 Selectie en samenstelling teams 
 

 
Samenstelling van de prestatieteams geschiedt op basis van een selectieprocedure. Bij de samenstelling van 
recreatieve teams spelen naast hockeyniveau tevens sociale gronden een rol. 

 
Prestatieteams zijn H1, D1 plus opleidingsteams. Deelname aan prestatieteams vergt van spelers ambitie, 
en toewijding aan een trainingsintensiteit en (gezonde) levenswijze. Zij geven vooraf aan zich te 
conformeren aan de HVM hockeyagenda met alle verplichtingen en beperkingen voor hun eigen agenda. 
Hierin dient de geselecteerde speler/speelster zijn/haar eigen verantwoording te nemen en indien 
noodzakelijk een alternatief trainingsprogramma af te werken, in overleg met de coach en trainer. 

 
Wanneer er meer dan 2 seniorenteams zijn in de dames- of herenlijn (exclusief veteranen/veterinnen) wordt 
het tweede team ook een selectieteam. In dit geval is het tweede team het hoogstspelende team in de 
reserveklasse en moet het genoeg uitstraling hebben om aantrekkelijk te zijn voor de goede jeugdspelers die 
nog geen invalmogelijkheden hebben in het eerste team. Bovendien zal het tweede team een directe 
uitwisseling kennen met het eerste team, enerzijds doordat spelers uit het tweede team – indien nodig en 
gewenst – kunnen invallen in het eerste team, anderzijds door te dienen als opvangteam voor spelers uit het 
eerste team die – bijvoorbeeld als gevolg van een blessure – weer wedstrijdritme moeten opdoen. Training 
en coaching van de tweede teams zal worden ingevuld vanuit de TC. Indien het tweede team een 
selectieteam is, moet de ambitie zijn om zo hoog mogelijk te gaan spelen. H1 en D1 zullen in principe in 
eerste instantie invallers uit de seniorenlijn moeten vragen. Als dat niet kan mogen er invallers uit jeugd 
worden gevraagd. 

 
Voor de overige teams geldt dat deze in principe zullen bestaan uit teams die op sociale gronden zijn 
samengesteld. De aanvoerders of coaches zullen ieder jaar uiterlijk begin juni hun wensen kenbaar maken bij 
de betreffende coördinator in de TC. Deze lijnverantwoordelijke binnen de TC maakt een voorlopige 
teamindeling die formeel bekrachtigd dient te worden door het hoofd TC. Nieuwe leden worden altijd via de 
TC ingedeeld. De (sportieve) inspanningsverplichtingen bestaan ook voor de recreatieve teams (het blijft 
tenslotte een teamsport). Trainings- en andere faciliteiten zijn voor hen aanbevolen maar niet verplicht. 
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Selectiecriteria Prestatiehockey 

 

De doelstelling is om ieder talent uit de Vereniging of eventuele instroom van buitenaf, die zich wil profileren en 

toewijden aan de top, de kans te bieden om zich in een vastgestelde periode te bewijzen. De eerste selectie is 

dan ook open voor iedereen die deze ambitie heeft en op grond van de beoordelingen door coaches en trainers 

gedurende het lopende seizoen kans maakt op een selectieplaats. De beoogde coaches en trainers zien erop 

toe dat de door hen gewenste spelers tijdig voor deze selectie worden aangemeld: zo ontstaat een preselectie 

van alle spelers die redelijk uitzicht hebben op een plaats in een selectieteam, die hockeyambities hebben, en 

die de hockeyagenda kennen en zich daaraan willen toewijden. De coaches van Heren 1 en Dames 1 geven, 

uiterlijk twee weken voor aanvang van de selectietrainingen, bij de lijnverantwoordelijke en het hoofd TC aan, 

welke spelers worden uitgenodigd voor de selectietraining. De TC en het bestuur streven ernaar bij aanvang 

van de selectietrainingen duidelijkheid te hebben over de coaches voor de selectieteams voor het komend 

seizoen. 

 

De door het hoofd TC en het bestuur benoemde (beoogde) coach maakt de voorlopige selectie uiterlijk op 1 juli 

bekend bij de lijncoördinator TC en bij het hoofd TC. Indien nodig is er aanvullend overleg. De definitieve 

selectie wordt uiterlijk op 1 september bekend gemaakt. Dit wordt gedaan door de (beoogde) coach en trainer, 

in samenspraak met de lijnverantwoordelijke in de TC en het hoofd TC. Laatstgenoemde zal het volledige 

bestuur informeren over het resultaat en consulteren indien er geen overeenstemming is. 

 

Alleen leden en nieuwe aspirant-leden kunnen deelnemen aan de selectieprocedure. Leden die hebben 

opgezegd mogen niet - en zullen niet - worden toegelaten tot de selectietrainingen en zullen derhalve niet in 

een team worden geplaatst. Wordt de opzegging later ongedaan gemaakt, of komen ze later terug bij HVM, 

dan worden ze geplaatst in een team waar ruimte is. 

 

4.3 Integratie jeugdspelers bij seniorenteams 

 

In een vroeg stadium wordt oudere jeugd (A-jeugd) met ambities richting prestatiehockey via trainingssessies, 

invalbeurten, oefenwedstrijden etc. betrokken bij het prestatiehockey, met de volgende doelstellingen: 

1. Faciliteren van de overgang van oudere jeugdselectiespelers naar prestatiehockey 
2. Ontwikkeling van het spelniveau (jeugd ontwikkelt zich fysiek, inbreng snelheid, beweging – 

kennismaking andere speelstijlen) 
3. Verbreden teambuilding, aanpassingsvermogen, veldposities, taken 
4. Ontwikkeling van toewijding aan prestatiehockey bij selectiejeugd 

 

Naast invalbeurten van de A-jeugd bij prestatieteams, kan deze jeugd altijd invallen in de recreatieve 

seniorenteams, voornamelijk om te zorgen dat de jeugd binding krijgt met de senioren en meer ervaring 

opbouwt in het fysieke spel. Binnen de recreatieteams is in principe de aanvoerder van het betreffende team 

verantwoordelijk voor goede begeleiding van de jeugdspeler. 
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Ieder seniorenteam dient uit een vaste spelersgroep met minimaal 9 senioren te bestaan. Jeugdspelers doen 

alleen mee met seniorenteams als er afstemming met de TC heeft plaatsgevonden. De invallers bij senioren 

komen in eerste instantie uit de A-jeugd. Mochten er niet voldoende A-spelers beschikbaar zijn, dan kunnen 

er invallers uit de B worden gevraagd. Spelers uit de leeftijdcategorie C-jeugd komen niet in aanmerking voor 

inval bij de senioren. 

Vervroegde overgang naar een seniorenelftal is pas mogelijk vanaf tweedejaars A. 
 

Alle (voorgenomen) afwijkingen op het voorgaande zijn slechts toegestaan met toestemming een TC-lid.  

 

Keepers 

 
Voor de keepers zal er een aparte selectie worden opgezet, die qua inhoud en timing hetzelfde zal zijn. 
Deze selectie wordt gedaan door de keeperstrainer in samenspraak met de hoofdtrainer en de TC. 
Uiteraard zal er op andere elementen worden beoordeel. Deze elementen zijn: 

 
 Hand-oog-coördinatie 
 Opstelling t.o.v. aanvaller 
 Reflexen 
 Traptechniek 
 Conditie 
 Organiserend vermogen 

 

4.4  Training en coaching 
 

 
 Prestatiehockey: 2 x per week training 
 Recreatiehockey: minimaal 1 x per week 
 Veteranen: 1 x per week training 
 Veterinnen: 1 x per week training 
 Keepers: 1 x per week training plus de teamtrainingen 
 
De verplichting gaat niet verder dan wekelijks tweemaal trainen. Om te voorkomen dat externen (b.v. 
selectiejeugd) die meetrainen met prestatieteams meer dan twee keer per week trainen, wordt hun 
training beperkt tot bijvoorbeeld een keer een eigen en een keer een combinatietraining per week. Hierdoor 
treedt er geen overmatige belasting op. Voor op afstand wonende spelers geldt dat er in overleg met of na 
goedkeuring van de coach besloten kan worden om eenmaal per week een alternatief trainingsprogramma 
te volgen. 

 
Voor het prestatiehockey wordt door de Vereniging het coachschap ingevuld. Naar rato van budget, 
spelniveau en beschikbare personen gaat het hier om een externe coach dan wel (ex-)hockeyer met 
afdoende coaching skills. 

 
Het streven is om het coachschap en trainerschap te combineren in één persoon, opdat de training 
maximaal afgestemd wordt op de beoogde technische en tactische doelen in de wedstrijden. 

 
De coach wordt aangesteld aan de hand van een overeenkomst en doelstellingen. De lijnverantwoordelijke 
TC bewaakt als “eigenaar” het coaching contract op basis van de teamgebonden doelstellingen, de geboekte 
vorderingen en resultaten en eventuele overige facetten. De benoeming van de coaches en trainers van D1 
en H1 wordt via het hoofd TC altijd ter instemming voorgelegd aan het bestuur. 
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Bij recreatiehockey is coaching facultatief. Invulling en evaluatie daarvan zijn en blijven de verantwoordelijkheid 

van het team. Dit geldt evenzeer voor de training, met uitzondering van de tweede dames- en herenteams. Bij 

teams zonder coach is de aanvoerder het aanspreekpunt. Uiteraard zal de vereniging de ontstane behoefte, in 

de geest van het beleid, invullen vanuit het principe dat ieder team dat dat wenst een trainer kan krijgen. 

Voor de overgang naar veteranen en veterinnen zullen te allen tijde de richtlijnen vanuit de KNHB worden 

gevolgd. 

Trainingsleden en trimmers krijgen alleen trainingsfaciliteiten aangeboden en mogen maximaal 3 wedstrijden 

per seizoen meespelen bij wedstrijden van een seniorenteam. 

 

Over de uitkomsten van de selectieprocedure en teamindelingen kunnen schriftelijk vragen worden gesteld 

aan de TC. Er zal dan inhoudelijk beoordeeld worden of het beleid volgens de normen van HVM is toepast 

zoals in het beleidsplan is beschreven. De TC zal dan binnen twee weken schriftelijk antwoorden. 

 

Voor de training bij HVM worden de trainers op gepaste wijze betaald. Het is een vrijwilligersvergoeding. In 

sommige gevallen worden coaches ook betaald. Dat gebeurt alleen op aandragen van de TC en goedkeuring 

van het bestuur. Om scheefgroei, verwachtingspatronen voor de toekomst en irritaties bij andere teams te 

voorkomen is het niet toegestaan om zelf als team trainers en coaches te betalen naast de officiële reguliere 

HVM-vergoedingen. 
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5.0  Trainingsbeleid 
 

5.1 Basisprincipes 

De trainingscoördinator (lid van de TC) verzorgt de basis van het trainingsschema. De indeling van de trainers 

en coaches is de taak van de hoofdtrainer in overleg met de trainingscoördinator en het desbetreffende TC-lid.  

Elke trainer zal een plan aangereikt krijgen, met daarin de vaardigheden en competenties die in een seizoen 

dienen te worden bijgebracht. Er is een trainingsplan voor de verschillende leeftijdscategorieën en voor de 

verschillende niveaus (prestatie/recreatie). Dit plan volgt de richtlijnen en adviezen van de KNHB en zal om de 2 

jaar worden geactualiseerd. De trainers zullen minimaal 2x per jaar hierover worden geïnformeerd op een 

aparte bijeenkomst. Trainers zullen actief worden ondersteund door de functionaris Hoofd Training, in het 

kader van “train de trainer”. Daarnaast zullen de trainers periodiek worden beoordeeld door het Hoofd 

Training, of iemand die daartoe door de TC is aangesteld. 

Voor de keepers zal indien mogelijk een keer per week een aparte training worden verzorgd. 

Voor de selectieteams bij de senioren zullen de trainers aantoonbaar over een trainersdiploma moeten 

beschikken en indien dat niet het geval is bereid zijn daar (ook) zelf in te investeren. 

 

5.2 Beloningsbeleid en budget 

HVM stimuleert de jeugdspelers vanaf de C en de senioren om de eigen jongere jeugd te trainen en te coachen. 

Dit is slechts haalbaar als deze inzet kan concurreren met banen voor de jeugd. Om die reden zal HVM een 

vergoeding betalen voor training en voor het trainer/coachschap. De vergoedingen worden jaarlijks vastgesteld 

op basis van de TC-begroting. De vergoeding voor de trainer kan hoger worden dan de standaardvergoeding als 

voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 

 

 De trainer heeft aantoonbaar een goede beoordeling gehad over het afgelopen seizoen. 
 De trainer is aanwezig geweest bij de train-de-trainer-bijeenkomsten of andere aangeboden 

cursussen. 
 Het behalen van JHT2, HT2 en HT3 trainersdiploma’s. 
 Op aandragen van de Hoofdtrainer, trainingscoördinator en TC.  
 
Het budget voor trainingen bestaat uit de vergoedingen voor de trainers, de cursussen en trainingen voor de 
trainers, materialen en voor specifieke clinics. Dit budget wordt door de coördinator 
trainingen, via het hoofd TC jaarlijks ingebracht in de begroting. Budgetbewaking geschiedt door het hoofd 
TC en de trainingscoördinator. Tijdens de winterstop en aan het eind van het seizoen is er een evaluatie 
met het hoofd TC en de penningmeester. 

 

5.3 Trainingsplan 

Om de kwaliteit op hockeytechnisch en -tactisch vlak te waarborgen en te verbeteren is er het HVM-
jeugdopleidingsplan. Dit jeugdopleidingsplan is voor de jongste jeugd tot en met de A-jeugd. De 
verschillende aandachtspunten zijn: 
- Soleren 
- Scoren 
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- Wedstrijden 
- Combineren, samenspel 
- Duelleren 
 
Dit is per leeftijdscategorie uitgewerkt en hierin staan de technische en tactische principes. Dit HVM-
jeugdopleidingsplan is beschikbaar voor alle leden en te vinden onder Documenten als je hebt ingelogd in 
LISA. 
 

5.4  Meetrainen met hogere teams 

 

Eerder in het beleid beschrijven we dat wij als HVM stimuleren dat spelers invallen en meetrainen in hogere 

teams.  

De overgang naar een hogere lichting, bijvoorbeeld van C naar B of van A naar senioren is voor spelers altijd 

een beetje lastig omdat het hockeyspel in het algemeen in een oudere lichting heel veel sneller en fysieker is. 

Dat kan aan het begin van het seizoen nog wel eens problemen geven voor een eerstejaarsspeler, die door zijn 

hockeykwaliteiten direct in het eerste team van een nieuwe/hogere lichting komt. Tevens is het handig dat 

invallers in hogere teams al een of meerdere keren hebben meegetraind om aan het hogere niveau te wennen. 

Daarom heeft HVM (in navolging van veel grote verenigingen) het volgende beleid voor het meetrainen in 

hogere teams, waarin altijd voorop blijft staan dat het eigen team in principe voor gaat als het gaat om de 

wedstrijden. 

Voor de herfstvakantie en na de winterstop mogen tweedejaarsspelers uit een eerste team (bijvoorbeeld C1) 

eens per week meetrainen met het eerste team van een hogere lichting (bijvoorbeeld B1). Het moet wel zo zijn 

dat het gaat om spelers die ook daadwerkelijk worden beschouwd als potentiële vaste spelers van het hogere 

eerste team in het komende seizoen. 

Hoe werkt dat? 

- De coach/trainer van het leverende team maakt een overzicht van kandidaten. 
- De coach/trainer van het ontvangende team maakt een overzicht van kandidaten. 
- De coaches maken in overleg met het betreffende TC-lid een officiële lijst van kandidaten. 
- Mochten de coaches/trainers en het TC-lid niet tot overeenstemming komen, dan beslist het hoofd 

TC. 
- Deze spelers mogen in toerbeurt (maximaal twee of drie spelers per week) eens per week meetrainen 

met het hogere team, en alleen eerste lijn bij eerste lijn. 
- Als de trainingen niet tegelijkertijd zijn is het geen probleem. 
- Als de trainingen tegelijkertijd zijn dan gaat de training met het hogere team voor. Het leverende 

team krijgt namelijk op zijn beurt ook spelers uit eerste jongere teams die meetrainen. 
 
Voor welke lichtingen geldt dit?: 

- A die gaat meetrainen bij de senioren 
- B die gaat meetrainen bij de A jeugd 
- C die gaat meetrainen bij de B jeugd 
- D die gaat meetrainen bij de C jeugd 

 
Nogmaals, deze kinderen moeten wel echt fysiek en hockeytechnisch in staat zijn om mee te kunnen spelen 
op het hogere niveau. 
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6.0 Selecties voor Districtsteams en de Hockeyacademie 
 

6.1  Algemeen 

Jaarlijks organiseren de districten, onder leiding van de KNHB, selectietrainingen voor de 
districtsselectieteams. Het doel is om jonge talenten in een vroeg stadium te scouten, op te leiden en te 
begeleiden met als einddoel eventueel voor een Oranjeteam te kunnen uitkomen. Via deze selectietrainingen 
kun je worden geselecteerd voor het Noord-Hollands C of het Noord-Hollands B-team. Dit is afhankelijk van 
de leeftijd. Deze selecties zijn voor zowel jongens als meisjes.  
 
Als je geselecteerd bent train je verplicht onder leiding van districtstrainers ongeveer 15-18 keer per seizoen 
op een nader te bepalen club en tijd. Het zijn redelijk lange en zware trainingen die naast de club trainingen 
plaatsvinden. Twee keer per seizoen wordt er uit de ongeveer 25 geselecteerden een team van de sterkste 16 
gevormd, die de Districtontmoetingsdagen (DOD) gaan spelen. Als je daarvoor wordt geselecteerd speel je 
namens Noord-Holland tegen andere districten. 
 
Naast het Noord-Hollands districtteam is er ook nog de Hockeyacademie. Dit is een trainingsfaciliteit die er is 
voor spelers /speelsters die niet goed genoeg zijn voor het districtteam, maar wel veel hockeykwaliteiten 
hebben. Het zijn extra trainingen naast de reguliere clubtrainingen. Deze Academietrainingen vinden plaats op 
een nader te bepalen club en tijd. De doelstelling van de Academie is de kinderen naar een nog hoger niveau 
te brengen zodat ze de vergaarde kennis binnen hun eigen club kunnen overbrengen naar de andere kinderen 
in hun teams.  
 
Er zijn door het land meerdere Academies. Eens per jaar spelen de Academies onderling een toernooi ergens 
in het land. 
 
Het is de insteek van HVM om deze kinderen zo goed mogelijk te begeleiden voor en tijdens het traject. 
Tevens is het wel de bedoeling dat we de kinderen behouden voor HVM door ze bijvoorbeeld meer uitdaging 
te geven binnen HVM. 
 

6.2  Wie kan er worden uitgezonden? 

 

De doelstelling van de Bond is het scouten, opleiden en begeleiden van jonge talenten met als einddoel 
eventueel voor een Oranjeteam te kunnen uitkomen. De kinderen moeten dus een hoog niveau hebben om 
een kans te maken. HVM heeft in het verleden spelers geleverd voor het Noord-Hollands districtteam, maar 
nog niet voor het Nederlands elftal.  
Behalve heel goed kunnen hockeyen zijn er ook nog leeftijdseisen voor het districtteam. Voor de 
selectieronde die in mei 2014 gaat plaatsvinden zijn leeftijdseisen als volgt: 

 Eerstejaars C  geboren zijn in 2003 

 Tweedejaars C  geboren zijn in 2002 

 Eerstejaars B  geboren zijn in 2001 

 Tweedejaars B  geboren zijn in 2000 
 
Er is geen leeftijdsgrens voor de Academie. 
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6.3  Wat is de procedure voor uitzending? 

 

Het hele proces wordt gecoördineerd en valt onder de verantwoording van de coördinator NH/Academie, die 
uiteindelijk samen met het hoofd TC en de lijncoördinator de eindselectie doet (de coördinator bekijkt en 
beoordeelt zelf ook alle kandidaten), maar ook voorbereidt, uitzendt en begeleidt in het hele proces. 
 
De volgende stappen worden genomen voordat een kind naar het Noord-Hollands districtteam wordt 
uitgezonden. 
 

1.  De coördinator vraagt rond de kerst een eerste overzicht met eventuele kandidaten aan het  
betreffende TC-lid van de jeugdlijn. Het TC-lid zal op zijn beurt in overleg met coaches en 
trainers een overzicht maken. 

2. De coördinator zal samen met het TC-lid regelmatig deze kinderen bekijken tijdens trainingen 
en wedstrijden. Er zal contact blijven met de coaches en trainers inzake deze kinderen.  

3. In maart zal er nogmaals een lijst met kandidaten worden gemaakt en deze kandidaten zullen 
wederom allemaal worden bekeken en beoordeeld. 

4 In april zal de coördinator een voorlopige lijst met geselecteerden maken en afstemmen met 
het desbetreffende TC-lid. 

5. De coördinator zal na dat overleg zijn eindvoorstel samen met het betreffende TC-lid en het 
hoofd TC bespreken, en de selectie zal worden omgezet naar een definitieve lijst met 
geselecteerden. 

6. De geselecteerden en hun ouders zullen worden geïnformeerd door de coördinator.  
7. Voor de daadwerkelijke districtsselectietrainingen worden de kandidaten door middel van 

een training voorbereid op wat hen te wachten staat. 
8.  De coördinator zal proberen op de daadwerkelijke selectietrainingen aanwezig te zijn. 

 
Voor de Hockeyacademie hebben we de volgende kandidaten op het oog: 
  

1. De HVM-geselecteerden die selectietrainingen van het Noord-Hollands districtteam niet 
positief beëindigd hebben en dus zijn afgevallen. 

2. De kandidaten die op het eerste voorlopige lijstje gestaan hebben, maar niet door HVM zijn 
uitgezonden naar het Noord-Hollands team. 

 
In april zal de coördinator een voorlopige lijst met geselecteerden maken en afstemmen met het 
desbetreffende TC-lid. De coördinator zal na dat overleg zijn eindvoorstel samen met het betreffende TC-lid 
en het hoofd TC bespreken, en de selectie zal worden omgezet naar een definitieve lijst met geselecteerden. 
De geselecteerden en hun ouders zullen worden geïnformeerd door de coördinator NH/Academie. 
 
Mochten er vragen of opmerkingen zijn betreffende de Hockeyacademie of het districtteam, dan is het 
aanspreekpunt de coördinator NH/Academie. 
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7.0 G-hockey 

7.1 Algemeen 

Op HVM staat niemand meer buitenspel, want hockey doe je samen!  
 
Sinds 2008 kunnen kinderen met een verstandelijke beperking op HVM hockeyen bij de G-jeugdafdeling. Een 
seizoen bestaat uit trainingen op zaterdag op het veld en in de zaal, competitiewedstrijden op zaterdag, 
toernooien, en afsluitend een familiedag met diploma-uitreiking. 
 
“Normaal wat normaal kan en speciaal wat speciaal moet!” (KNHB) 
Bij G-hockey wordt uitgegaan van de normale regels, technieken en tactieken van hockey. Indien noodzakelijk 
worden deze aangepast aan individuele mogelijkheden en behoeften van spelers. 
De training wordt gegeven door een groep ervaren en enthousiaste HVM-leden, onder leiding van een 
hoofdtrainer. De training wordt steeds opnieuw afgestemd op de verschillen in de groep, waardoor er met 
sommige kinderen één-op-één wordt getraind en anderen meer oefeningen met elkaar doen. Er wordt 
gespeeld met normale hockeyballen en -sticks en gewerkt met vrolijke trainingsmaterialen. De 
competitiewedstrijden worden altijd begeleid door twee trainers. 
 

7.2 Speel- en trainingscompetenties van G-hockey 

Doelstelling: 
Meisjes en jongens vanaf 8 jaar met een verstandelijke en/of lichte lichamelijke beperking kunnen samen 
hockeyen in een G-team. Daarbij staan plezier hebben, sporten en bewegen, en sociale en motorische 
vaardigheden ontwikkelen in een veilige omgeving en onder professionele begeleiding voorop. Bovendien 
moeten deze kinderen niet geremd worden door hun beperking, maar gesterkt worden in hun mogelijkheden. 

Mentaliteit: 

 Begrijpen van het spel en de regels 

 Leren omgaan met winst en verlies 

 Meedoen aan G-hockeywedstrijden en toernooien 

Fysiek: 

 Opbouwen van conditie 

 Binnen en buiten hockeyen, met verschillende weersomstandigheden 

Technisch: 
Ontwikkelen van basishockeyvaardigheden, ook in de zaal. Stoppen, slaan, stick goed vasthouden, stick laag 
houden en niet gevaarlijk spelen zijn de belangrijkste aandachtspunten. Individuele aandacht en training op 
maat zijn essentieel, omdat de onderlinge verschillen tussen kinderen groot zijn.  

Tactisch: 
Een G-team, met beginnend/gemiddeld niveau, speelt op een kwart veld met 6 spelers, waaronder een keeper. 
Er wordt gespeeld met enkele aangepaste regels, zoals 3 keer overspelen bij 3 doelpunten verschil, en onder 
begeleiding van een scheidsrechter. 
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8.0  Trimhockey 
Ook voor de trimmers geldt dat niemand buitenspel hoeft te staan, want hockey doe je samen! 
 
De KNHB omschrijft trimhockey als volgt: 
 

Trimhockey is een interessante vorm van hockey voor mensen die geen of weinig 

hockeyervaring hebben en die toch op een ontspannen manier de hockeysport willen 

bedrijven. Trimhockey is met name bestemd voor volwassenen vanaf 30 jaar die vaak al één 

of meerdere gezinsleden hebben die actief zijn in de sport. Deze mensen vinden het vaak leuk 

om de beginselen van het hockey te leren en zo meer betrokken te raken bij het spel van hun 

gezinsleden. Daarnaast is het goed voor de conditie en prettig om actief bezig te zijn in 

teamverband. Momenteel zijn er steeds meer oud-hockeyers die op trimhockey gaan wegens 

de vrijblijvende sfeer. Belangrijk bij het trimhockey is dat iedereen kan spelen; mede- en 

tegenstanders. 

Een trimhockeygroep kan bestaan uit alleen dames, alleen heren, of een combinatie. Het 

niveau van de groep hangt af van de leeftijd, fysieke gesteldheid e.d. Bij verenigingen met een 

grote trimhockeyafdeling zijn vaak meerdere groepen gevormd; vraag hiernaar bij uw 

vereniging. 

 
Het begeleiden van een groep trimhockeyers vraagt door de diverse samenstelling van de groep 
vakdeskundigheid om zo aan de verschillende behoefte van de teamleden te kunnen voldoen. 
Trimhockeyers zijn ook voor het verenigingsleven van belang. Zij kunnen binnen de vereniging een bestuurlijke 
functie vervullen, een jeugdteam coachen en/of begeleiden, bardienst draaien e.d. Trimhockey is momenteel 
niet meer weg te denken bij een vereniging. 
 
HVM heeft ook een grote groep met trimmers die op woensdagavond onder begeleiding van ervaren trainers 
werken aan hun conditie, techniek, tactiek en spelinzicht, onder het motto “vrijheid blijheid”. 
 
“Vrijheid blijheid” betekent dat een iedereen op eigen niveau qua conditie, techniek en spel kan deelnemen 

aan de trainingen. Als je zin hebt kom je lekker meespelen; kun je of wil je een avondje niet hockeyen, dan 

geeft dat niets en sla je gewoon een weekje over. Afzeggen is dan ook niet nodig.  

Voor wie is trimhockey? Het is voor iedereen boven +/- 30 jaar. Trimhockeyers zijn hoofdzakelijk ouders van 

hockeyende kinderen die al dan niet eerder in het verleden hebben gehockeyd, maar anderen, zoals ooms, 

tantes, vrienden of vriendinnen, zijn van harte welkom. 

Omdat er verschil is in hockeyniveau hebben we twee à drie groepen die tegelijkertijd trainen: 

 “Gevorderde” trimmers. Dit zijn hockeyers die al jaren spelen of gespeeld hebben en een redelijk 

niveau hebben. 

 “Normale” trimmers. Dit zijn meestal trimmers die een paar jaar hockeyen, maar ook trimmers die niet 

op het gevorderdenniveau willen spelen. 

 “Beginners”. Dit zijn groepen die regelmatig, zo’n twee à drie keer per jaar, starten en na een 

basisopleiding van een aantal weken doorstromen naar de twee reguliere groepen.  

Daarnaast organiseren de trimmers regelmatig wedstrijdjes, zowel onderling als tegen andere verenigingen. Zo 

zijn er  7-tegen-7-wedstrijden, maar ook 11-tegen-11. Meedoen is uiteraard op vrijwillige basis.  

Het sociale aspect staat bij de trimmers hoog in het vaandel! 
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9.0  Zaalhockey 
 

9.1  Algemeen 

Het uitgangspunt voor het HVM-jeugdbeleid met betrekking tot zaalhockey is de opvatting dat zaalhockey de 
technische en tactische ontwikkeling van jeugdhockeyspelers op het veld kan ondersteunen. Zaalhockey biedt 
de spelers in jeugdteams van HVM veel spelplezier en biedt hen een sportief en serieus alternatief tijdens de 
winterstop. Zaalhockey wordt gezien als een onderdeel van het HVM-jeugdopleidingsplan. 
 
Volgens HVM is de technische ontwikkeling van met name de jonge spelers het meest gebaat bij zaalhockey. 
Om deze reden worden alle teams waarvoor een competitie georganiseerd is, gestimuleerd om deel te nemen 
aan het zaalhockey. HVM stelt zaalhockey nu niet verplicht, maar moedigt alle jeugdspelers aan zich intern in te 
schrijven voor zaalhockey. Vanaf seizoen 2014-2015 is zaalhockey in principe verplicht voor de eerste en 
tweede teams. 
 
De zaalhockeycompetitie wordt gespeeld in teams van 6 tegen 6 (ook bij de senioren), en in poules van 
maximaal 7 teams. Dat betekent maximaal 6 competitieweekeinden.  

9.2  Samenstelling zaalteams 

Bij HVM zullen teams worden samengesteld uit 9 tot 11 spelers om de leden zoveel mogelijk ervaring te geven 
in de zaal. 
 
In 2013-2014 hebben we als pilot in de JD-lijn een combi-team van de eerste en tweede teams gemaakt, het 
zogenaamde 1-2-team. Deze opzet is goed bevallen en in 2014-2015 zullen dit in de overige lijnen invoeren 
waar de aantallen teams dit toelaat.  
 
Deze 1-2-teams worden gevormd door de niet geselecteerde spelers uit het eerste team, samen met de 
geselecteerde/beste spelers uit het tweede team of het eerste team van een lager niveau, behalve in de D. 
Deze teams zullen bekend gemaakt worden tegen eind oktober. 
 
Indien er niet genoeg spelers in de lagere teams zijn om vanuit een veldteam een zaalteam te vormen, wordt 
door het desbetreffende TC-lid, in overleg met de ouders, een zaalteam gevormd uit een mix van veldteams.  
 
Teams zullen zelf zorg moeten dragen voor coaches en scheidsrechters. Deze worden in de zaal niet door HVM 
verzorgd. Indien mogelijk kunnen ouders een scheidsrechterspoedcursus volgen via de arbitragecommissie. Als 
een team geen coaches en of scheidsrechters heeft zal het team niet worden ingeschreven voor de competitie.  

9.3 Zaalcompetitie 

De poule-indeling van de zaalcompetitie is gebaseerd op de eerste 5 of 6 speelweekenden op het veld. Doordat 

de grootte van de poules op het veld en in de zaal verschillen, kunnen de niveaus niet met elkaar worden 

vergeleken.  

De zaalcommissaris zal ertoe zien dat de teams op niveau worden ingedeeld. 

9.4 Zaaltrainingen 

Het streven is voldoende zaalcapaciteit in te kopen om alle zaalteams trainingen te bieden. Het streven is de 

selectieteams ongeveer zes trainingen te geven, en de breedteteams ongeveer drie trainingen. 
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9.5  Zaalhockey voor mini’s 

In 2013-2014 hebben we als pilot zaaltrainingen aangeboden aan alle Funkeys, Benjamins en E-tjes die niet aan 
de districtszaalhockeycompetitie deelnemen, en afgesloten met een minicompetitie voordat de veldcompetitie 
werd hervat. Ongeveer 60 kinderen hebben hieraan deelgenomen, en we kunnen spreken van een zeer 
succesvolle pilot. Mits er trainingsruimte in de zaal beschikbaar is, zullen we deze opzet jaarlijks herhalen. 
 

9.5  Zaalhockeycontributie 

Omdat de club extra kosten moet maken voor de zaalhuur en inschrijving van de zaalteams in de competitie is 

het nodig extra contributie per lid te innen voor zaalhockey. 
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10.0  Structuur en samenhang van de Technische Commissie. 
 

De TC bestaat uit elf leden die zich bezig houden met Jongste Jeugd, Junioren, Senioren en 
Trainingen. Daarnaast zijn er twee coördinatoren die zich ontfermen over Zaalhockey en G-hockey. 
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Wie is wie 

 

Op dit moment behartigen de volgende personen de belangen van de volgende lijnen en activiteiten. 

 

Hoofd TC Jan Vesseur 

Heren Veteranen en senioren Robbin Snijders 

Jongens A-B-C Steyn Elshout 

Jongens D-E-F Koen Meijer 

Dames Veteranen en senioren Robbin Snijders 

Meisjes A-B Robbin Snijders 

Meisjes C-D Christiaan van Neck 

Meisjes E-F Anouk Dix 

Benjamins, jongens en meisjes Claudia Röling 

G-hockey Bianca Fernhout 

Zaalhockey Eva van Scheppingen / Jenny Zonneveld 

Trainingscoördinator Aarnout de Ruijter 

Hoofdtrainer Chris Ruijs 

Coördinator NH/Academie              Robbin Snijders   

 

Op de HVM-site staan onder het kopje “wie is wie” nogmaals de namen, e-mailadressen en telefoonnummers 

van de TC-leden.  
 

10.1 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
 

De TC heeft als gezamenlijke taak het hierboven omschreven beleid te bewaken en uit te dragen. 
Daarnaast heeft elk TC-lid de volgende specifieke taken en verantwoordelijkheden. 

 

Hoofd Technische Commissie/bestuurslid Technische zaken 

 
Taken: 

 
 Zorgen voor de uitvoering en bewaking van het TC-beleid en overige bestuursbesluiten. 
 Communicatie met het bestuur. 
 Lid van algemeen bestuur. 
 Communicatie met de coördinatoren zoals benoemd in het organigram. 
 Initiëren van toekomstig beleid. 
 Voorzitten van de reguliere TC-vergaderingen 
 Opstellen van de gezamenlijke (voorstel)begroting 

 

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden: 

 
 Beheren en bewaken van budgetten en begrotingen (na goedkeuring van bestuur en eventueel de ALV) 
 Nemen van besluiten indien de vergadering van de TC tot verdeeldheid leidt. 
 Corrigerende maatregelen nemen indien het beleid niet juist wordt uitgevoerd. 
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Coördinator Jongste Jeugd, Junioren Jongens, Junioren Meisjes, Senioren Heren, Senioren Dames, 
Trimmerstrainingen, Zaalhockey en G-hockey. 

 
 

Taken: 

 
 Zorgen voor de uitvoering en bewaking van het TC-beleid en overige bestuursbesluiten. 
 Communicatie met de subcommissies, indien aanwezig. 
 Communicatie met de coaches/teams. 
 Uitvoering geven aan het beleid van de TC in al haar facetten. 
 Initiëren van verbeteringen. 
 Oplossen van situaties die ontstaan tijdens het seizoen. 
 Opstellen teamplanning komend seizoen. 
 Correct overdragen van spelers/teams aan het volgende TC-lid. 

 
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden: 

 
 De teams en spelers in zijn lijn op elk gebied. Plezier, veiligheid, etc. 
 Corrigerende maatregelen nemen, binnen de eigen lijn, indien het beleid niet juist wordt uitgevoerd. 
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11.0 Slotbepalingen 
 

1. In alle voorkomende gevallen waarin het beleid niet toereikend is zal het hoofd TC (in overleg met de 
lijnverantwoordelijke) een besluit nemen, zo nodig in samenspraak met het bestuur. 

2. Dit beleid is tot stand gekomen na overleg en goedkeuring van de leden van de TC en het bestuur van 
HVM. 

3. Dit beleid is gecommuniceerd aan alle leden door middel van publicatie op de HVM-site achter de login. 
4. Alle teams zullen spelen in het clubtenue. De voorwaarden zijn beschreven in het huishoudelijk reglement 

van de club. De eerste teams van de senioren spelen met rugnummers en eventueel namen. Alle teams 
spelen verplicht met scheenbeschermers; dit is een verplichting van de KNHB. Daarnaast acht HVM het 
verstandig om te spelen met een bitje; bij de Jongste Jeugd en Junioren stellen wij dit verplicht. Indien een 
ouder dit niet noodzakelijk acht, dient zij dit bij het bestuur schriftelijk kenbaar te maken. 


