
Hoe komen we tot een 
teamindeling?

Doelstelling opleiding:
- Met plezier op het veld
- Op eigen tempo ontwikkelen
- Stimuleren zelfstandig keuzes maken
- Veilige en inspirerende omgeving

Visie op teamindeling

Voor iedereen een gelijk aanbod

F  EN E
Samenstellen

D
Waar mogelijk actief 

samenstellen
Gebruik Routekaart KNHB

C-, B- & A-jeugd

Selecteren
Gebruik Routekaart SMHC

Willekeurige teams Sportteams 
(sportbeleving)

Sociale teams 
(sociale beleving)

Breedte teams 
(sociale context)

Prestatieteams
(prestatie)
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Uitgangspunt is dat elk lid in de eigen leeftijdscategorie speelt
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Uitgangspunten bij aantallen per team

F (3 vs 3)

2x per seizoen mogelijkheid 
om nieuw team in te schrijven

1 wissel per teampje is 
ideaal

Leren door veel te spelen

Ik hockey om te kunnen 
spelen

Ik laat niet alles voor mijn 
sport

6-9
per team

12-14 
per team

6E 8E D

Leren door veel te spelen

Er kan gewisseld worden met 
5 spelers (keeper wisselt niet)

1-2 wissel(s) per team is 
ideaal

6-9
per team

Gedurende het seizoen stromen 
er kinderen in en kunnen nieuwe 

teams ingeschreven worden

Gedurende het seizoen 
stromen er kinderen in

Leren door veel te spelen

Er kan gewisseld worden met 
7 spelers (keeper wisselt niet)

Gedurende het seizoen stromen 
er kinderen in en kunnen nieuwe 

teams ingeschreven worden

2 wissels per team is 
ideaal

8-11
per team

Sportbeleving Sociale beleving

Leren door veel te spelen Leren door veel te spelen

Ik word liever niet 
gewisseld

Af en toe op de bank 
uitrusten vind ik niet erg

13-16 
per team
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Sportbeleving vs Sociale belevingSportbeleving vs Sociale beleving

Kinderen worden hele seizoen gevolgd op gebied van:
• Leerbaarheid
• Motorische vaardigheden
• Motivatie

Motivatie meten we oa door kinderen middels een vragenlijst te 
betrekken bij de indeling

Actief samenstellen (D-tjes)
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ROUTEKAART TEAMINDELINGEN CBA-CATEGORIE
Hoe komen we bij 
SMHC tot  een zo 
goed mogelijke 
teamindeling?

We gaan uit van 
een heldere visie 

op de opleiding en 
ontwikkeling van 
onze jeugdleden 

(zie doc “visie op 
opleiden en 

ontwikkelen van 
jeugdspelers)

We brengen eerst in 
kaart hoeveel 

jeugdleden we per 
leeftijdscategorie 

hebben

Via een inventarisatieformulier wordt 
de spelers zelf gevraagd, hoe 
belangrijk zij iets vinden:
• Spelen met vrienden/vriendinnen
• Iedereen is fanatiek
• Iedereen kan even goed hockeyen
• Iedereen zorgt dat hij zoveel 

mogelijk aanwezig is op trainingen 
en bij wedstrijden

Aan 2-3 spelers in het team wordt 
gevraagd om een sociaal spinnenweb 
te maken

Aan de coaches wordt gevraagd een sociaal spinnenweb te maken van het team. Aan zowel 
trainers als coaches van de teams wordt 2x per jaar gevraagd om het individu te scoren (TIPS) obv
• Motivatie
• Aanwezigheid
• Motoriek
• Technische kwaliteiten
• Spelintelligentie
• Persoonlijkheid

Hoeveel teams kunnen we maken met 
deze aantallen spelers? (25+: 2 teams, 

39+: 3 teams, 54+: 4 teams, 65+: 5 teams)

Bij 1 team kijken we of elk individu op zijn plaats is in dit team

Bij 2 teams kijken we op basis van welke criteria van de TIPS we de individuen het beste 
kunnen verdelen over beide teams

Bij 3 teams is het eerste team het prestatieteam. Bij de overige 2 teams kijken we op basis 
van welke criteria van de TIPS we de individuen het beste kunnen verdelen over de twee 
andere teams; 

Bij 4 of meer teams in een categorie wordt het eerste team het prestatieteam. Het 
tweede team is het ‘2e beste team’, de overige teams worden op basis van sociale 
voorkeuren bij elkaar gezet of gelaten.

1

2

3

4

5

6
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Uitgangspunten bij aantallen per team

Theoretisch Prestatieteams

Met 11 kun je een wedstrijd 
spelen; max 16 op DWF

1 wissel per linie is ideaal

5 wissels op de bank is veel

Van meer speeltijd word ik 
beter. In principe ben ik altijd 

aanwezig

Ik hockey om te kunnen 
spelen

Het is leuker om met ons eigen 
team te spelen dan elke week met 

invallers

Breedteteams

Ik hockey om te kunnen 
spelen

Ik laat niet alles voor mijn 
sport

Het is leuker om met ons eigen 
team te spelen dan met elke week 

invallers

11-16 
per team

12-15 
per team

14-18 
per team
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