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Het einde van het hockeyseizoen 2014 – 2015 is inzicht. De Technische Commissie (TC) is op 
dit moment druk bezig met het inventariseren van de nieuwe teams en het opmaken van het 
nieuwe trainingsschema. 
Door middel van deze nieuwsbrief willen wij jullie informeren over twee bovengenoemde punten. 
 
 

Hockey Vereniging Bleiswijk zijn we met en door elkaar. 
HVBleiswijk bestaat voor en door de (ouders van) leden. Met elkaar zorgen wij dat wij en onze 
kinderen met plezier kunnen hockeyen. Zonder vrijwillige inzet van vele betrokken leden en 
ouders kan dit doel niet worden bereikt. Het is voor onze vereniging dan ook goed te zien dat 
zoveel enthousiaste mensen hieraan een bijdrage leveren.  
 

 

Rol Technische Commissie 
De Technische Commissie (TC) is verantwoordelijk voor de teamsamenstelling. De TC is 
halverwege het seizoen begonnen met het inventariseren van het aantal spelers en teams 
per leeftijdscategorie en wie als trainers en coaches beschikbaar zijn. Op dit moment staat 
nog geen enkele teamindeling vast! 
 
Om te komen tot de definitieve teamindeling maakt de TC gebruik van verschillende “input 
criteria”: de resultaten van stickformulieren ( spelersvolgsysteem), de kennis van trainers en 
coaches, (indien noodzakelijk) selectietrainingen en tot slot de eigen kennis, inzichten en 
beoordeling van de lijncoördinator.  
 
De TC ervaart ieder jaar dat coaches, trainers maar ook ouders graag hun team bij elkaar 
willen houden, zelf een teamsamenstelling maken of trainers voor komend seizoen aan zich 
willen binden.  
Het dient echter voor iedereen duidelijk te zijn dat de TC de schone taak heeft om de 
indeling voor komend seizoen te maken en de trainers te koppelen aan de teams.  
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Indelingsbeleid 
HVBleiswijk is een club die volop in ontwikkeling is. Het aantal 
 jeugdleden is in de afgelopen jaren dusdanig toegenomen, dat we 
 er niet aan ontkomen om een en ander strakker te organiseren en  
heldere, eerlijke regels hiervoor op te stellen. Daar hoort een  
teamindelingsbeleid bij. Via de website is onder de tab “Hockey” en vervolgens “over 
teamindeling” het teamindelingsbeleid te lezen. 
 
De doelstelling is om ieder individu op zijn of haar niveau zo goed mogelijk te leren hockeyen, om 
hen zodoende maximaal plezier te laten beleven in de hockeysport. HVBleiswijk wil de jeugd de 
gelegenheid bieden om, naargelang talent en interesse, de basisvaardigheden (technisch, 
tactisch en sportmentaliteit) aan te leren, zodat zij de 
hockeysport bij de jeugd en de senioren met plezier kunnen beoefenen. Om deze doelstelling te 
bereiken is selecteren vereist. Vanaf 2e jaars E wordt geselecteerd, zodat de spelers zich op hun 
eigen niveau goed kunnen ontwikkelen en zo optimaal kunnen functioneren. 
 
Algemeen uitgangspunt is dat er bij HVBleiswijk voor elk jeugdlid geprobeerd wordt een 
passende plek  te vinden, waar het jeugdlid zowel sportief als sociaal gezien het best uit de verf 
kan komen.  
 
Omdat we daarnaast te maken hebben met hockey als teamsport, kan het voorkomen dat de 
wens van het individuele jeugdlid en de teamsamenstelling niet overeen komen. Dit kan helaas 
een spanningsveld opleveren. Voor tips rondom communiceren van teleurstellingen of vragen zie 
een na laatste punt in deze nieuwsbrief.  
 
Door het aantal spelers in de verschillende lijnen kan het voorkomen dat spelers vervroegd 
doorstromen naar een oudere categorie of juist een jaar langer in dezelfde categorie blijven. 
Ons streven is maximaal 16 spelers per team. 
 
 

 
Selectie trainingen 
De TC bepaald voor welke lijnen er selectietrainingen nodig zijn. Dit betekent, dat niet voor 
iedere lijn selectietrainingen nodig zijn. 
 
Wanneer er niet genoeg informatie aanwezig is, wanneer er onduidelijkheden zijn tussen de 
trainers, coaches en lijn coördinator, kan er overgegaan worden tot het organiseren van een 
selectietraining. Eventuele selectietrainingen zullen in de 3e of 4e week van mei gehouden 
worden. Het doel van de selectietrainingen is om te bepalen welke spelers in aanmerking komen 
voor een plek in het 1e team (selectie team) en in het 2e team (overige sterkere spelers) van een 
lijn.  
 
Alleen spelers, waarvoor wordt ingeschat dat zij het niveau van het 1e of 2e team aankunnen, 
worden rechtstreeks uitgenodigd voor de selectietrainingen. Daarnaast zullen de overige leden in 
de lijn wel de kans krijgen om zichzelf aan te melden. Wanneer zij denken voldoende niveau te 
hebben om in het 1e of 2e team te hockeyen, kunnen zij deelnemen aan de selectietrainingen 
voor het 1e of 2e team. 
 
Er zullen meer spelers worden uitgenodigd voor de selectietrainingen, dan dat er plaatsen zijn 
binnen de 1e en 2e teams. Daardoor zullen er sowieso een aantal spelers binnen deze groep 
geplaatst moeten worden in de overige teams (3e, 4e of 5e team). 
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Bekendmaking van 
teamindelingen voor het 
seizoen 2015-2016 
De samenstelling van de teams zal best 
nog enige tijd duren. We verwachten dat 
we de teams begin juni bekend kunnen 
maken.  
 

 

Trainingsduur per team in seizoen 2015-2016 
Zoals in het huidige seizoen, zal ook in het volgende seizoen de trainingsduur per team 
verschillend zijn. 
Zie hieronder de trainingsduur per categorie: 
 

- Funhockeyers; 1u/week 
- Benjamins; 1u/week 
- F-teams; 1u/week 
- E 6-tallen; 1u/week  
- E 8-tallen; 1u/week met team en 1u/week circuit 
- D1 en D2; 2x 1u/week 
- D3, D4, D5; 1u/week met team en 1u/week vrijwillig circuit training. 
- C1; 2x 1.5u/week 
- C2; 2x 1u/week 
- C3, C4, C5; 1u/week met team en 1u/week vrijwillig circuit training. 
- B1; 2x 1.5u/week 
- B2, B3; 1x 1.5u/week 
- A1; 2x 1.5u/week 
- A2, A3; 1x 1.5u/week 

 
 

Wie kan je een vraag stellen betreffende de indelingen?  
Namens de TC zijn de lijncoördinatoren het aanspreekpunt. 
 
Funhockey   Patricia van den Kieboom hvb.coordinator.je@gmail.com 
Benjamins en F jeugd  Chantal Smits Schouten  hvb.coordinator.meisjes.f@gmail.com 
Meisjes E   Ywanka Jacobsen Jensen ywanka@kruijt.eu 
Meisjes D   Ywanka Jacobsen Jensen ywanka@kruijt.eu 
Meisjes C  a.i.   Peter van Vliet   pvvliet@wxs.nl 
Meisjes B   Peter van Vliet             pvvliet@wxs.nl 
Meisjes A    Cecile van Ettinger  hvb.coordinator.meisjes.a@gmail.com  
Jongens E   Patricia van den Kieboom hvb.coordinator.je@gmail.com 
Jongens A – D             Marcel van Lith             hvb.coordinator.jongens.abcd@gmail.com  
Senioren   Patricia van den Kieboom hvb.coordinator.je@gmail.com 
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Tips hoe te communiceren wanneer je het ergens niet mee eens bent 
Wij willen afsluiten met een paar praktische tips hoe we met elkaar onze vereniging leuk, sterk en 
veilig kunnen houden:  
 
1. Als je vindt dat jou of jouw team onrecht wordt aangedaan, schrijf dan niet direct vanuit je 
emotie een mail. Wacht een paar uur en zoek fysiek of telefonisch contact met betrokkene.  
 
2. Sta open voor argumenten en voer een inhoudelijke discussie, niet een emotionele.  
 
3. Als je het ergens niet mee eens bent, ga dan naar de mensen toe die de situatie kunnen 
veranderen in plaats jouw ongenoegen louter te delen met min of meer toevallige toehoorders.  
 
4. Toon vrijwilligers en medewerkers het respect en de waardering die zij verdienen. Ook zij zijn 
mensen die wel eens een ‘fout’ kunnen en mogen maken.   
 
5. Wees altijd constructief en oplossingsgericht in je feedback.  
 
Wij zijn ervan overtuigd dat opvolging van deze tips zal leiden tot een nog betere sfeer binnen en 
buiten de lijnen.  
Wij wensen iedereen nog twee leuke en sportieve hockey maanden toe. 
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Opzeggen Lidmaatschap 

Van plan te stoppen met hockey? Jammer, maar help de TC voor volgend jaar en zeg zo 
snel mogelijk op. Indien het nu al zeker is dat je gaat stoppen, zeg dan nu alvast op en 
wacht daarmee niet tot eind april.  
Hoe? 

Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of per email gedaan te worden aan 
de ledenadministratie.  

De opzegging dient voor 1 mei binnen te zijn bij de ledenadministratie. Bij 
opzeggen na deze datum is men de contributie voor het gehele komende seizoen aan de 
vereniging verschuldigd. Na het voldoen van alle financiële verplichtingen aan de 
vereniging wordt men uitgeschreven als lid van HV Bleiswijk en bij de KNHB. 
Eventuele mondelinge opzeggingen bij de coach/TC/trainer zijn niet voldoende. De 
opzegging zal schriftelijk, of per email bevestigd worden. 

 
 
 
 
 


