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Planning en aanpak teamindeling EHV Junioren Selectie en Breedte Seizoen 2022/2023 
 

Beleid Teamindeling en Selectieprocedure 

Aan het einde van het lopende seizoen worden de teamindelingen voor het nieuwe seizoen 

geformeerd. De Jeugdcommissie is verantwoordelijk voor de teamindeling voor de Jongste Jeugd 

en de junioren. Met uitzondering van de 1e – lijns teams A1, B1, C1 en D1. Hierbij zal de 

teamindeling worden gedaan in samenwerking met de Technische commissie. 

De Technisch Commissie is verantwoordelijk voor de 1e-lijns/selectieteams. Het bestuur is 

eindverantwoordelijk voor alle teamindelingen. 

 
De voorlopige teamindelingen zullen worden gepubliceerd op het beveiligde gedeelte van de 

EHV-website. Dit is de bereiken via je persoonlijke inlog.  

 

Spelers (of hun ouders) kunnen gedurende één week na publicatie een nadere toelichting vragen 

en eventuele bezwaren kenbaar maken. De TC en/of Jeugdcommissie zal deze vragen/bezwaren 

zo snel mogelijk behandelen en de uitkomst daarvan aan de belanghebbenden mededelen. De 

definitieve teamindelingen zal volgende bijgaande planning bekendgemaakt worden. 

 
De richtlijnen en procedures die worden gehanteerd voor de teamindelingen en selecties, worden 

hierna besproken. Deze richtlijnen en procedures zijn sterk richtinggevend bij de nieuwe 

teamsamenstelling, uitzonderingen zijn echter mogelijk. 

 
Algemeen 

EHV kijkt bij de teamindeling naar de lange termijn. Dit betekent dat er altijd verder dan één 

seizoen vooruit wordt gekeken om eventuele numerieke uitdagingen voor te kunnen zijn. 

Ieder seizoen wordt de indeling opnieuw gedaan. Dat een speler het ene seizoen in een selectie 

(1e-lijns)- of breedteteam zit, wil niet zeggen dat dit het seizoen daarna ook zo is. Het doel hiervan 

is iedereen die daarvoor in aanmerking komt een evenredige kans te geven in een selectieteam te 

komen als die ambitie er is. 

Helaas lukt het niet altijd een kind in het voor hem/haar meest geschikte team te plaatsen, 

doordat de aantallen en het spelniveau binnen een lijn niet in balans zijn. 

 
De teamsamenstelling staat in beginsel voor een heel seizoen vast. Uitzonderingen zijn echter 

daargelaten, zoals; 

1) Doorzetting van een speler uit een lager team door een opzegging of ernstige blessure 

van een speler gedurende het seizoen. 
2) Terugplaatsing van een selectiespeler door onvoldoende motivatie of langdurige blessure. 

 
De basis voor de teamindeling is als volgt: 

1) Bepalingen KNHB bijvoorbeeld leeftijdscategorieën (peildatum hiervoor is 1 oktober) 

2) Numeriek: hoeveel spelers/speelsters hebben we in een bepaalde leeftijdscategorie. 
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JUNIOREN A/B/C/D 

Verzamelen input door: 

Coach- & Trainer feedback 
Er is dit jaar 1 evaluatiemomenten van de coaches en trainers ( April). Dit gaat via de THEO-app. 

Deze app word ook gebruikt door alle trainers om hun trainingen te geven. Deze uitvraag is in 

week 15 gedaan. In dit systeem is ruimte voor individuele toelichting door trainers en coaches. 

 

Spelersbeoordelaars. 

Gedurende de laatste fase van het seizoen zullen door de TC/Jeugdcommissie aangestelde 

beoordelaars alle spelers minimaal 1x bekijken en daarvan een evaluatie invoeren in de THEO-app. 

 

Selectie Trainingen 

Voor de A/B/C/D – lijn zal er een selectietraining zijn volgens de bijgaande planning. Voor deze 

selectietraining zullen de spelers apart worden uitgenodigd door de lijn coördinator. Indien een 

speler die niet is uitgenodigd toch graag wil deelnemen aan deze training dan kan hij/zij dit via een 

mail aangeven. (junioren@ehv-enschede.nl) 

De JeugdCie en TC zullen dit verzoek beoordelen en voorafgaand aan de selectie training een 

terugkoppeling geven. 

 

Vriendinnen/vrienden wensen 

Elke speler ontvang voorafgaand aan de teamindeling een formulier waarop hij/zijn kan aangeven 

welke vrienden/vriendinnen de speler graag bij in het team zou willen komen. Naast spelniveau (zie 

hierboven) zal dit worden meegenomen met de teamindeling. NB. Dit geld niet voor de spelers die in 

een selectieteam worden in gedeeld. 

 

Teamindeling  

De (concept) indeling van de teams zal volgens bijgaande planning bekend gemaakt worden met 

medeneming van bovenstaande input. Vragen of opmerkingen kunnen in de week na bekendmaking 

worden gesteld en zullen z.s.m. worden beantwoord. 
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JONGSTE JEUGD 

 

Funkeys 

De indeling van kinderen in de Funkeys wordt gedaan op basis van de richtlijn van de KNHB ten 

aanzien van leeftijdscategorieën (peildatum hiervoor is 1 oktober). Terughoudendheid is 

gewenst bij vraag naar om versneld door te schuiven i.v.m. schoolgroepen bijvoorbeeld. 

 
F-jes,  1e  jaars E en 2e jaars E(8-tallen) 
De indeling in de F—jes, 1e jaars E en 2e jaars E- en wordt gedaan op basis van gelijkgestemdheid. 

Dit betekent dat kinderen op basis van hun intrinsieke motivatie, inzet en potentie in een team 

worden geplaatst. In principe is techniek hierbij van ondergeschikt belang. Hierdoor ontstaat er 

een balans in het team en zijn de pieken aan de boven- en onderkant zo minimaal mogelijk. Het 

spelplezier van alle kinderen komt hiermee ten goede. 

 
Daarnaast wordt er alléén indien mogelijk, rekening gehouden met sociale 

aspecten zoals vriendjes/vriendinnetjes, woonplaats, historie e.d., dat kan 

echter geen garantie geven! EHV is van mening dat een teamsport zoals 

hockey juist een manier is om andere kinderen te leren kennen. 

Nieuwe F-teams, geformeerd door enkel kinderen zonder hockey ervaring. 

 

Overgang naar junioren D 

In het voorjaar zullen gedurende 2 weken een aantal spelers uit de 8-tallen worden gevraagd om 

mee te trainen met een D-team. Dit is bedoeld om kennis te maken met het D-niveau. 

 

Teamindeling  

De (concept) indeling van de teams zal volgens bijgaande planning bekend gemaakt worden met 

medeneming van bovenstaande input. Vragen of opmerkingen kunnen in de week na bekendmaking 

worden gesteld en zullen z.s.m. worden beantwoord. 

 

Jeugdcommissie EHV & Technische Commissie EHV 

 

April 2022 
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Bijlage – Planning 2022 

 

Weeknummer Planning 

Week 15 - Maandag 11 April  

Week 16 - Maandag 18 April 
Maandag 2e paasdag 
Delen planning en aanpak 
Uitsturen vriendinnenwensen 

Week 17 - Maandag 25 April Mei vakantie - Geen training 

Week 18 - Maandag 02 Mei Mei vakantie - Geen training 

Week 19 - Maandag 09 Mei 8 tallen meetrainen met D 

Week 20 - Maandag 16 Mei 8 tallen meetrainen met D 

Week 21 - Maandag 23 Mei 
Donderdag Hemelvaart 
 Bekendmaking voorselecties 

Week 22 - Maandag 30 Mei Selectietrainingen 

Week 23 - Maandag 06 Juni 
Maandag 2e pinksterdag 
 11 juni laatste speelronde 

Week 24 - Maandag 13 Juni 
Optie tot speciale teamtraining als afsluiting seizoen 
18 Juni Slotdag JJ 
18 Juni 23.59 uur bekendmaking concept teamindeling 

Week 25 - Maandag 20 Juni 
Geen training 
24 Juni 23.59 Bekendmaking defintieve teamindeling 

Week 26 - Maandag 27 Juni 
Trainen nieuwe teams 
Startdag 2 juli 

Week 27 - Maandag 04 Juli Trainen nieuwe teams 

Week 28 - Maandag 11 Juli Trainen nieuwe teams = in overleg 

Week 29 - Maandag 18 Juli Zomervakantie - Geen Training 

Week 30 t/m Week 32 Zomervakantie - Geen Training 

Week 33 - Maandag 15 
augustus 

Start Training 1e lijns teams  

Week 34 - Maandag 22 
augustus 

Start Training Alle teams 

Week 35 - Maandag 29 
Augustus 

Start scholen 
3 sept 1e speelronde Landelijk (sub) top A & B 

Week 36 - Maandag 5 
September 10 September 1e speelronde (jongste) Jeugd 
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