
Proces teamindelingen seizoen 2021-2022 
Hockeyen bij Voordaan doe je voor je plezier, gedreven en op je eigen niveau. Dat is ons 
streven. Van de Benjamins tot en met de A-jeugd proberen we elk jaar voor alle spelers een 
passend team te vinden. Hoe we tot de teamindelingen komen, leggen we in dit document 
uit.  

Organisatorisch  
De TSV (Technische Staf Voordaan) is verantwoordelijk voor het proces van de 
teamindelingen. Binnen de TSV stuurt de TCT (Technisch Coördinatoren Talentontwikkeling) 
dit proces aan.  Daarbij houden we ons aan het Jeugd Beleidsplan. De indelingen komen tot 
stand op basis van technische informatie (speelsterkte) en de inbreng van de lijncoördinator.  

Talent in de verschillende leeftijdscategorieën 
Fundament onder het Jeugd Beleidsplan is het Long Term Athlete Development (LTAD) 
model. Een concept gericht op een leven lang sporten. De fases van talent-herkenning, 
talent-bevestiging, talent-ontwikkeling en talent-ontplooiing zijn de basis voor onze 
trainingen en teamsamenstellingen. Voor geïnteresseerden: de uitwerking hiervan is te 
vinden in het Jeugd Beleidsplan op de Voordaan-site.  
 
Talent-herkenning: F, E6, E8 en D 
In de talent-herkenningsfase bieden we alle spelers dezelfde kansen om hun talent te 
ontwikkelen. 
 
Teams worden actief samengesteld. 
Kinderen met dezelfde kwaliteit en talent worden zoveel mogelijk bij elkaar gezet om 
persoonlijke groei niet te belemmeren. We houden de sociale context in het oog: alle 
kinderen mogen een vriendje of vriendinnetje opgeven waarmee ze samen in het team 
willen komen.  
 
Talent-bevestiging: C 
Vanaf de C-categorie leren we de spelers stap voor stap keuzes maken en eigen 
verantwoordelijkheid nemen. We vragen ze een eigen keuze te maken in wat voor type 
team zij willen spelen. We selecteren spelers op basis van talent. Het trainingsaanbod wordt 
gedifferentieerd om talent verder te ontwikkelen. We houden er rekening mee dat spelers 
nog verschillen in ontwikkeling (zgn. vroegrijpers, laatrijpers) en dat er nog niet eerder 
herkend talent in deze categorie kan bovendrijven.  
 
Teams worden samengesteld op basis van selectie én sociale voorkeuren.  
Spelers kunnen nog alle kanten op.  Er is ruimte om te ontdekken welk type team het beste 
bij je past. Naarmate de spelers ouder worden, worden de verschillen tussen de 
topjeugdteams en overige teams groter en vindt er in praktijk minder doorstroom plaats.  
 
Talent-ontwikkeling: B en A 
Vanaf de B-categorie is het talent herkend en bevestigd (speler kiest zelf type team) en kan 
het verder worden ontwikkeld op het eigen niveau.  
 



De vriendenteams worden op basis van sociale voorkeuren samengesteld.  
 
Voor het samenstellen van sterkteteams wordt ook geselecteerd op speelsterkte. 
 
De topjeugdteams worden geselecteerd.  

Jeugd: onderscheid naar drie type hockeyteams 
Voor het maken van de teamindelingen in A, B en C onderscheiden we drie typen 
hockeyteams: 

- Vriendenteams: De sociale context speelt een grote rol. Hockeyvrienden worden 
waar mogelijk samen in een team geplaatst. Afhankelijk van de speelsterkte van de 
spelers wordt het team in een hogere of lagere klasse ingedeeld. We streven naar 
twee of meer vriendenteams in een lijn die ongeveer even sterk zijn.  

- Sterkteteams: Spelers willen fanatiek hockeyen met spelers van gelijke sterkte. 
Spelers in deze teams hebben de ambitie naar een hoger niveau door te groeien. 
Afhankelijk van het aantal spelers in een lijn en de opgegeven voorkeur wordt 
bepaald of er in een lijn één of meer sterkteteams worden samengesteld.  

- Topjeugdteams: Spelers worden geselecteerd op speelsterkte. In een topteam spelen 
vraagt commitment. Hockeyen staat bovenaan de prioriteitenlijst.  

 
Vriendenteams en sterkteteams trainen twee keer in de week; één teamtraining en één 
lijntraining. De topjeugdteams trainen alleen met het eigen team. Het tweede team traint 
twee keer per week. Het eerste team traint drie keer per week.  

Opgeven voorkeuren voor teamindeling 
De lijncoördinatoren vragen elk jaar voorafgaand aan de teamindeling naar de voorkeur van 
spelers.  We delen elk jaar meer dan 1000 jeugdleden in. Er is geen garantie dat we gehoor 
kunnen geven aan alle voorkeuren.  
 
Volgend seizoen 8E en D-jeugd 
Spelers uit de huidige 6E, 8E en eerstejaars D mogen sociale voorkeuren doorgeven. We 
vragen om de naam door te geven van een vriendje of vriendinnetje waarbij de speler graag 
in het team komt. We proberen zoveel mogelijk spelers bij één van de opgegeven 
voorkeuren te plaatsen.  
 
Volgend seizoen C, B en A-jeugd 
Spelers mogen aangeven aan in welk type team zij het liefst willen spelen en met wie (enkel 
in geval van de vriendenteams).  
Ook voor spelers die geselecteerd worden voor een topjeugdteam is het belangrijk dat zij 
hun voorkeur doorgeven: we willen graag weten of je je committeert aan de voorwaarden 
van een topjeugdteam. Je kunt je niet ‘opgeven’ voor een topjeugdteam. Als je daarvoor 
geselecteerd wordt, hoor je dat van de TSV.  

Beoordeling van de speelsterkte 
De speelsterkte van spelers wordt op verschillende manieren beoordeeld.    
- Tijdens trainingen door TSV; 
- Tijdens trainingen door onafhankelijke trainers (waar dat van toepassing is); 



- Door de coach (tot winterstop en na winterstop); 
- Door scouts, als controle op coachbeoordelingen. 
 
Keepers (vanaf de C-categorie zijn er veelal vaste keepers) worden apart beoordeeld.  

Proces teamindelingen in de tijd 
We delen de nieuwe teams in als alle informatie binnen is. Dat is na het verwerken van 
opzeggingen (en in voorkomende gevallen examenuitslagen), de beoordelingen en de 
voorkeuren van de spelers. Pas wanneer volledig duidelijk is hoeveel spelers er in een lijn 
spelen volgend seizoen, kan het aantal teams en de teamgrootte worden vastgesteld – en 
vervolgens wélke spelers voor het team in aanmerking komen.   
 
Net als vorig jaar zijn we ook dit jaar afhankelijk van de geldende corona-maatregelen en de 
eventuele mogelijkheden voor interne dan wel externe competitie. Het kan daardoor zijn dat 
we van onderstaande planning moeten afwijken. Daarover zullen we op dat moment 
communiceren.  
 
We streven naar het onderstaande schema:  

Datum Wat 
9 – 24 april Uitvraag sociale voorkeur en type team 
Uiterlijk 1 mei Verwerken opzeggingen 
14 – 25 juni Trainingsweken topjeugd  
11 juni Publiceren definitieve teamindeling 

 


