
Informatie avond  

Overgang achttallen naar D-lijn

5 juni 2019



Opzet :

• Welkom : Tjepke Klis (voorzitter JJC)

• Overdracht vanuit JJC : Herman Engelsman

• Indeling en reilen zeilen binnen D-breedtelijn : Teun van Dijck 

• Indeling en reilen en zeilen binnen D-toplijn : Joris van 
Hooijdonk en Marjolein Riemslag

• Vragen



Overdracht door JJC

•Organisatie

•Beleid BHV Push

•Procedure indeling D-jeugd

•Tijdpad

•Relativering



Organisatie Jeugd

A   B   C   D

Toplijn

MA1,MB1,MC1 / 2

MD1 / 2

JA1,JB1,JC1 / 2 

JD1 / 2

Breedtelijn

Jongste

Jeugd 

G jeugd

F jeugd  3tallen

1e jaars E jeugd 6tallen

2e jaars E jeugd 8tallen



Doelstelling en verwachtingen BHV Push:

• Ieder kind op zijn of haar niveau optimaal het hockeyspel kan spelen 
Plezierig presteren; een balans tussen plezier in het spel en het sociale karakter van de 
teamsport

• Respect voor medespelers, tegenstanders en begeleiding  

• Betrokkenheid en participatie ouders



Nieuwe inzichten jeugd beleid KNHB :

• Push stopt met selectie trainingen D-lijn

• Nieuwe inzichten, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek 
(zie website KNHB : 6 x vooruit in hockey):

➢t/m D-leeftijd primair richten op : plezier, ontdekken, spelen, techniek 
ontwikkelen, uitproberen in verschillende sporten

➢Voldoende rust pakken; niet vaker dan 2 x georganiseerd trainen

➢Hetzelfde trainingsaanbod voor alle spelers 

➢Zo min mogelijk prestatie druk, deze pas gaan opbouwen in de C-jeugd

➢Op termijn zal mogelijk zelfs competitie worden aangepast > 
overgangsfase ?

• Hoe gaat Push hier al dan niet invulling aan geven ? Beleid?



Uitgangspunten en overwegingen bij indeling D-jeugd :

• Leeftijd

• KNHB competitie indeling in verschillende klassen (sterkte ?);

• Evenredige verdeling 1e en 2e jaars per team

• Grotere verschillen van de hockeyvaardigheden

• Homogene groepen in technisch, tactisch en mentaal opzicht (?) :

• Optimale  individuele ontwikkeling

• Optimale training en begeleiding(coachen) mogelijk

• Plezier in het hockey en sociale aspect blijft belangrijk; rekening houden 
met wensen



Procedure indeling :

• Lijn coördinator E-8 tal  inventariseert gegevens van coaches/teambespreking

• Trainers coördinator JJ  inventariseert gegevens van trainers en bespreekt 
spelers met trainers waar nodig

• Inventarisatie wensenformulieren

• Lijn coördinator  E-8 tal overlegt met trainers coördinator en inventariseert 
wensen breedte en toplijn brengt vervolgens een gemeenschappelijk advies uit

• Tophockey commissie is verantwoordelijk voor de teamindeling MD1 , MD2 en 
JD1 en JD2 en coördinator breedtelijn D jeugd is verantwoordelijk voor de 
teamindeling binnen breedtelijn 



Tijdpad : 

• 22 juni Jongste Jeugd Slotdag

• 21 juni laatste training

• 29 juni bekend stellen team indeling D-lijn

• 6 t/ 18 juli zomervakantie basis onderwijs



Relativering bij indelen :

• Teamsport en (spel)plezier

• De 1 kan goed leren en de ander is beter in sporten

• Indeling is soms arbitrair; omdat speelsters/spelers gelijkwaardig zijn, 
maar we moeten ze toch verdelen over verschillende teams

• Volgend jaar weer; doorstroom moet mogelijk zijn 



Vragen ?
bij te weinig tijd doorgaan



Indeling, reilen & zeilen binnen
(D-)breedtelijn

5 juni 2019

Clubhuis Push, Grote Inslag 97, Breda
Ruimte: ABN AMRO

Inloop: 20.00 uur
Aanvang: 21.30 uur



Jeugd

A(2 jr) B(2 jr)    C(2 jr)    D(2 jr; 10 en 11 jr)  

Toplijn-coördinatie (12):

MA1,MB1,MC1 / 2

MD1 / 2

JA1,JB1,JC1 / 2 

JD1 / 2

Breedtelijn coördinatie (ca 58)

Jongste

Jeugd 

G jeugd

F jeugd  3tallen

1e jaars E jeugd 6tallen

2e jaars E jeugd 8tallen

NB. 1) Peildatum : 1 oktober 2019 (D-lijn: 1 okt 2007 t/m 30 sept 2009)
2) Vervroegd door mag altijd / jaar langer bij hoge uitzondering via dispensatie bond



STRUCTUUR JEUGDCOMMISSIE (JC) 2019-2020 BREEDTELIJN

LC MA Vacant LC (2x) LC JA Suzanne van de Reijt

LC MB

Renée de Koe 

Monique Helders 

Daan Gatsonides

LC JB Suzanne van de Reijt

LC MC Vacant LC (2x) LC JC
Yvonne van Maanen 

Vacant LC

LC MD
Marjolein den Boer 

Annemieke Visser
LC JD

Yvonne van Maanen 

Vacant LC

Teun van Deijck (voorzitter JC breedtelijn)



Weetjes van de D-lijn / Jeugd

✓ Spelen op een heel veld in plaats van een half veld

✓ Met 11 spelers in het veld in plaats van 8 spelers

✓ 2x 35 minuten (5 minuten pauze)

✓ Scheidsrechters in plaats van spelbegeleiders

✓ Naar alle waarschijnlijkheid 12 meisjes teams (MD1 –MD12) en 5 
jongensteams (JD1 – JD5)

✓ Omvang teams bij voorkeur 15 spelers per team (marge 13-16)

✓ Zoveel als mogelijk rekening houden met wensen

✓ Spelers bij voorkeur nog op verschillende posities in het veld laten spelen

✓ Gratis cursus + examen voor ouders om clubscheidsrechterskaart te halen



ROLLEN ROND EEN TEAM (naast de spelers zelf)

Coach 

Maakt teamopstelling

Is 1e aanspreekpunt voor ouders 

Onderhoudt contact met LC

Maakt beoordeling van spelers

Manager

Maakt rijschema, fruitschema

Verzorgt de communicatie binnen team

Initieert teamuitjes

Aanvoerder
Is 1e aanspreekpunt voor scheidsrechter

Doet de toss bij de start van de wedstrijd

Ouders

Moedigen de spelers aan (geen coachen)

Organiseren teamuitjes mee

Backup voor coach bij afwezigheid

Evt. training team verzorgen

Evt. infobalie of bardienst

Ondersteuning spelers bij spelleider drietallen (2e jr D)

Trainer
Verzorgt 1 of 2 trainingen aan het team

Maakt trainersbeoordeling (keepers apart)

Scheidsrechters
Leidt de wedstrijden van de D-jeugd (A of B-lijnspeler 

maar steeds meer ouders die kaart halen)

Lijncoördinator

Is 1e aanspreekpunt voor coach

Is aanspreekpunt voor ouder (na coach)

Maakt teamindeling nieuw seizoen



COMPETITIE INDELING VAN TEAMS IN DE D-JEUGD

Oud Sinds seizoen 2018-2019

Top 1e klasse

Subtop 2e klasse

1e klasse 3e klasse

2e klasse 4e klasse

3e klasse 5e klasse

4e klasse 6e klasse

5e klasse



GLOBALE TIJDSPAD COMPETITIE 2019-2020

Lastig dagen:
- 12 oktober 2019 (herfstvakantie)
- 11 april 2019 (paaszaterdag)
- 9 mei 2020 (einde meivakantie)
- 30 mei 2020 (pinksterzaterdag)

31 aug 2019 Oefenwedstrijd of drieluik

7-sept / 12 okt 2019 Herfstcompetitie (4 of 5 wedstrijden / 12 okt inhaaldag)

week 14 okt 2019 Herindeling D-jeugd door bond

27 okt - 30 nov 2019 Tussencompetitie (4 of 5 wedstrijden / 30 nov inhaaldag)

1 dec - 1 mrt 2019
1e en 2e klasse teams            
reguliere zaalcompetitie

3e tm 6e klasse teams alternatieve 
zaalcompetitie

en/of

Midwintercompetitie

jan/febr 2020
1e ronde coachgesprekken tussen coach en LC (MD / JD)                                  
Trainers/keepersbeoordelingen                                                           
Herindeling bond teams voor lentecompetitie

14 mrt - 20 jun 2020 Lentecompetitie (8 of 10 wedstrijden)

apr / mei 2020
2e ronde coachgesprekken tussen coach en LC (MD / JD)                   
Trainers/keepersbeoordelingen                                                  
Wensenformulier (voorkeuren)

eind jun 2020 Indeling teams seizoen 2020 - 2021 op website Push



Dank voor uw aandacht !



• Voorstellen Marjolein & Joris

• Tophockey commissie (THC)
• Wie zijn de THC?

• Wat zijn de verantwoordelijkheden van de THC?

• Tophockey beleid

• Stoppen met D jeugd selectietraining

• Praktische zaken

• Vragen

HOCKEYEN IN DE PUSH TOPLIJN



• Voorstellen Marjolein & Joris

• Wie zijn de THC in 2019/2020?

• Mark Stohr (voorzitter THC, Heren 2 & JA1 a.i.)
• Jelle Touw (Dames 1 & MA1)
• Joep Welten (Heren 1)
• Vacature (Dames 2)
• Asja van Hooijdonk (MB1 & MC1 / MC2)
• Martijn Huisman (JB1 & JC1 / JC2)
• Joris van Hooijdonk (MD1 / MD2 / JD1 / JD2)
• Els van Gijssel (financien) 
• Evelyn Coppens (secretariaat).

TOPHOCKEY COMMISSIE



• Wat zijn de verantwoordelijkheden van de THC?

• Tophockey beleid Push.

• Financieel- en contractmanagement.

• Aanstelling en begeleiding trainers.

• Samenstelling D toplijn teams iom (jongste) jeugd, lijncoordinatoren en
trainers.

• Facilititaire zaken: veldplanning, Osaka kleding, etc.

• Verenigingsbrede communicatie.

TOPHOCKEY COMMISSIE



• Doelstellingen van Push tophockey

• Presteren met plezier waarbij accent op presteren ligt.

• Push heeft de ambitie om met haar topteams in de jeugd en senioren op het 
hoogst mogelijke niveau te spelen.

TOPHOCKEY BELEID



• Belangrijkste beleidsaspecten

• 75% van D1 en H1 bestaat uit zelf opgeleide jeugd.

• Focus in jeugd ligt op opleiden.

• Selectie op ambitie en potentieel.

• Gelijke mix eerste- en tweedejaars.

• Voorbeeldfunctie trainers en spelers binnen vereniging.

• Vervroegd doorschuiven in uitzonderlijke gevallen.

• Speler van buiten moet grote kans 1-lijn hebben.

• Benaderen doen we niet in de jongste jeugd en D.

• We verwachten positieve support van ouders.

• Schakel THC tijdig in bij problemen!! 

TOPHOCKEY BELEID



• KNHB heeft een een visie op de 
ontwikkeling van onze jonge
hockeyers verwoord in 
“6x vooruit in hockey”. 
Deze visie gaat over hockeyers
t/m de D jeugd.

• Informatie op KNHB site onder
“kenniscentrum –
verenigingsondersteuning”.

• Uitleg met tekst en
filmmateriaal.

STOPPEN MET D JEUGD SELECTIETRAINING



• In overleg met Bestuur, Jeugdcommissie, Jongste Jeugd commissie en
THC is besloten om ook op Push de aanpak te verbeteren. 

• Bericht is 22 mei op Push website, facebook en TV’s geplaatst.

• Push kiest eigen aanpak. 

• D jeugd teams worden samengesteld door de commissies in samenwerking
met de trainers, lijn- en trainingscoordinatoren. THC beslist voor D toplijn.

• Uitgangspunten D toplijn zijn onveranderd. Samenstelling op basis van 
ambitie en potentieel.

• D jeugd teams worden tegelijk bekend gemaakt.

STOPPEN MET D JEUGD SELECTIETRAINING



• Team afspraken
• Op tijd aanwezig zijn en spullen klaar.

• Afzeggen enkel met goede reden.

• Rekening houden met vakantieplanning. Afspraken met staf.
Start trainingen 12 augustus.

• Letten op gezondheid.

• Trainers en coaches bepalen verdere invulling op basis van beleid.

• Trainingen
• 3x in de week trainen: 

• 2 x hockeytraining van 1,5 uur

• 1 x training van 1 uur (max 1,5 uur) voor loopscholing en andere bewegingsvormen.

• Streven is D1 en D2 naast elkaar te laten trainen.

PRAKTISCHE ZAKEN



• Kleding:
• D toplijn krijgt in bruikleen:

• Push shirt (uit en thuis).
• Osaka trainingspak.

• Note: kwijtraken is betalen.

• Toplijn bijdrage:
• Extra bijdrage is 135 euro (komt bij contributie).

• Ouders:
• POSITIEF!!
• Niet coachen.
• Bijdrage leveren: scheidsrechterkaart, bardienst, info tafel, etc etc maar ook

helpen bij team activiteit zoals eten op club, uitje. 

PRAKTISCHE ZAKEN



Dank voor uw aandacht !

VRAGEN??


