Leidraad HCWV opleidings- en breedteteams
Vastgesteld: mei 2022
Inleiding
Met ingang van het seizoen 2022-2023 maken we bij HCWV een duidelijk onderscheid in
opleidingsteams en breedteteams. Dit draagt bij aan de verdere ontwikkeling en professionalisering
van onze vereniging.
Deze nota beschrijft het beleid over de opzet en invulling van opleidingsteams en breedteteams
binnen de jeugdlijnen (A-, B-, en C-teams) bij HCWV. De nota geeft de uitgangspunten, de keuzes
en richtlijnen weer die de basis vormen van dit beleid. Hiermee willen we duidelijkheid geven aan
de jeugdleden en ouders en transparant zijn over de keuzes die we maken. De Jeugdcommissie en
Technische Commissie behouden het recht om af te wijken van dit beleid als de situatie daar om
vraagt. In deze gevallen zullen de commissies altijd bereid zijn om hier een nadere toelichting op
te geven.
Achtergrond
Bij HCWV vinden we het belangrijk dat kinderen hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Voor
kinderen tot en met 12 jaar (Jongste Jeugd en D-lijn) ligt de focus niet op presteren, wel op
spelen, ontdekken en plezier maken. Dit is conform het beleid van de KNHB.
Na de D-jeugd gaat de ontwikkeling van het kind verder. De focus van HCWV is gericht op het
ontwikkelen van het individu, waarbij sommige kinderen meer prestatiegericht en andere recreatief
willen sporten. De teamindeling speelt hierin een belangrijke rol, waarbij we in toenemende mate
een onderscheid zullen maken tussen opleidingsteams en breedteteams.
Hierbij staat voorop dat HCWV in de uitwerking van dit beleid haar aandacht gelijkwaardig zal
verdelen over de breedtesport (breedteteams) en de prestatiesport (prestatiehockey). De
prestatiesport heeft de breedtesport als brede basis nodig om invulling te geven aan het
prestatiehockey; de breedtesport kan op haar beurt profiteren van de prestatiesport en zich
daarmee ook verder ontwikkelen. Verbinding en samenwerking tussen de prestatie- en
breedtesport is daarbij dus essentieel.
Het allerbelangrijkste voor zowel de prestatiesport als de breedtesport is met elkaar, ieder op z'n
eigen niveau, plezier beleven aan het spel. Dit is de beste garantie voor sportiviteit en respect,
voor elkaar en voor de tegenstander en scheidsrechters.
Wanneer zijn er opleidingsteams en breedteteams in een lijn?
Indien een jongens- of meisjeslijn (A, B of C) bestaat uit één of twee teams worden beide teams
aangemerkt als breedteteam. Er zijn dan geen opleidingsteams.
Indien een jongens- of meisjeslijn (A, B, C) bestaat uit drie of meer teams wordt het eerste team
aangemerkt als opleidingsteam. Indien een jongens- of meisjeslijn (A, B, C) bestaat uit vijf of meer
teams worden de eerste twee teams aangemerkt als opleidingsteam.
Teamindeling
Vanaf de D-jeugd worden de teams samengesteld uit zowel 1e als 2e jaars jeugd. Gedurende het
jaar worden spelers/speelsters beoordeeld op individuele kwaliteiten, inzet, teambeleving en
trainingsopkomst. De verhouding tussen eerste- en tweedejaars in een team is afhankelijk van de
doorstroom vanuit de voorgaande lijn.
Wellicht ten overvloede: spelen in een opleidingsteam betekent niet automatisch dat een speler het
volgende seizoen ook in een opleidingsteam wordt ingedeeld.
Voor de indelingsprocedure verwijzen wij naar de indelingsprocedure zoals deze vermeld staat op
de site van HCWV (hcwv.nl/files/documenten/202154_IndelingsprocedureHCWVJunioren43.pdf).
Hierin wordt ook ingegaan op het monitoren en beoordelen van spelers gedurende het seizoen,
zowel in de opleidingsteams als de breedteteams. Naast de beoordeling van individuele kwaliteiten,
inzet en trainingsopkomst, worden bij het samenstellen van de teams voor het nieuwe seizoen ook
de waarnemingen van trainers/coaches/lijn coördinatoren en trainingscoördinatoren betrokken.
Spelers van buitenaf
Spelers die nog niet bij HCWV spelen en de kwaliteit en interesse hebben om voor één van de
opleidingsteams in aanmerking te komen, moeten zich op de gebruikelijke wijze aanmelden bij het
secretariaat en dit kenbaar maken bij de Jeugdcommissie.

Spelers van buitenaf moeten duidelijk beter zijn dan de gemiddelde speler van een opleidingsteam
om in dit team te worden geplaatst. Dit wordt gedurende de selectieperiode bepaald door de
Jeugdcommissie. In een opleidingsteam kunnen maximaal drie spelers van buitenaf worden
geplaatst.
Wat is een opleidingsteam?
De opleidingsteams worden, wanneer de teamindelingen voor het nieuwe seizoen worden
opgesteld, samengesteld uit spelers die de intentie en potentie hebben om uiteindelijk door te
groeien naar een prestatieteam in de senioren.
Wat betekent de indeling in een opleidingsteam?
Spelen in een opleidingsteam brengt ook voorwaarden en verplichtingen met zich mee. Een aantal
hiervan staat hieronder genoemd.
Voor de spelers:
Volledige en gedisciplineerde inzet tijdens trainingen en wedstrijden;
Sportiviteit en respect in en om het veld;
Minimaal twee keer trainen per week;
Verplicht aanwezig bij trainingen en oefen- en competitiewedstrijden op het veld en in de
zaal en dus in principe altijd een 100% opkomst (uiteraard zijn er bijzondere
omstandigheden waardoor hiervan kan worden afgeweken; dit gebeurt altijd in overleg met
trainer en coach);
Het spelen van minimaal 2 toernooien op uitdagend niveau;
Het geven van trainingen, al dan niet d.m.v. een roulatiesysteem, aan andere teams van
HCWV. De spelers krijgen hiervoor een vergoeding conform de geldende tarieven.
Voor de vereniging:
De Technische Commissie stelt een ervaren trainer (voor beide trainingen) en coach (bij voorkeur
minimaal HT2 opleiding) voor het team aan.
Om de coaching van de opleidingsteams te bekostigen wordt per seizoen een “toeslag
opleidingsteam” in rekening gebracht in aanvulling op de reguliere contributie. Zie ook:
www.hcwv.nl/files/documenten/202247_Voorstelcontributie20222023ALV.pdf.
Na de teamindeling worden de spelers en ouders in de opleidingsteams geïnformeerd over
bovenstaande voorwaarden. Ouders en spelers kunnen hier, binnen twee weken na bekendmaking
van de teamindeling, op reageren.
Spelers en speelsters uit opleidingsteam krijgen de mogelijkheid regelmatig mee te doen met een
training van een opleidingsteam uit een hogere lijn. Dit gebeurt volgens het meetrainbeleid van
HCWV.
Wat is een breedteteam?
Het team wordt samengesteld uit spelers van zo veel mogelijk gelijkwaardig niveau en die samen
streven naar afgesproken doelen en met plezier willen sporten. Ontwikkeling van de spelers is
daarbij nog steeds het uitgangspunt. De Jeugdcommissie zal gedurende het seizoen, in
samenspraak met coaches en trainers, nauwlettend monitoren welke spelers de potentie hebben
om in een opleidingsteam geplaatst te kunnen worden.
Spelen
-

-

in een breedteteam betekent:
Gezamenlijke inzet tijdens trainingen en wedstrijden;
Twee trainingen per week;
Goede aanwezigheid bij trainingen en competitiewedstrijden op het veld en in de zaal.
Alleen bij uitzondering afwezig bij wedstrijden
Sportiviteit en respect in en om het veld;
Deelnemen aan zaalhockey met het eigen (veld)team;
Trainer voor twee clubtrainingen wordt gefaciliteerd en betaald door HCWV;
Coaching wordt ingevuld door ouder/verzorger van het team. Indien voldoende
beschikbaarheid, stelt HCWV ook trainer/coach voor. HCWV betaalt dan de trainingsuren;
de spelers betalen gezamenlijk de coach uren;
Een vrijwillige bijdrage leveren aan de club (bijv. Training/coaching jeugdteam, bardienst,
wedstrijd fluiten, hulp bij toernooien etc.)

