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1. Inleiding 

Dit document is bedoeld om het jeugdbeleid van HV Myra beter uit te kunnen leggen aan Myra leden 

en ouders van Myra leden.  Het document is onderdeel van een serie nog te verschijnen 

beleidsdocumenten die bedoeld zijn een samenhangend overzicht te geven op de jeugdafdeling van 

Myra en toe te lichten welke keuzes die daarin zijn gemaakt. 

2. Veldindeling wedstrijddagen algemeen 

Op wedstrijddagen zijn er veel belangen om rekening mee te houden. Het is ondoenlijk om al die 

belangen tegemoet te komen. De belangrijkste belangen waar wel rekening mee wordt gehouden 

zijn: 

a) Jeugdtrainers/coaches komen vaak uit A en B teams. De A en B teams worden later op de 

middag ingedeeld om het coachen van Jongste Jeugd en D elftallen mogelijk te maken. 

b) A en B jeugd moeten ook wedstrijden fluiten. De A en B teams worden later op de middag 

ingedeeld om het fluiten van C en D wedstrijden mogelijk te maken 

c) De bar wordt bemand door vrijwilligers die we niet onnodig willen belasten. De (elftal) 

wedstrijden worden daarom op verschillende tijdstippen gestart en beëindigd (zodat de 

toeloop naar de bar gelijkmatig verloopt) en de wedstrijden worden gelijkmatig over alle 4 de 

velden verdeeld (zodat de faciliteiten niet langer dan nodig hoeven op te blijven)  

d) Het creëren van mogelijkheden om in te vallen. Dit is echter beperkt tot enkele jongens 

teams (seizoen 14-14 JB1, JB2 en JC1) 

Er wordt dus bij de indeling geen rekening gehouden met: 

a) Reisafstanden/tijd tegenstanders 

b) Barbezetting door de teams  

c) Vaste aanvangstijdstippen voor een team (met uitzondering waar dit door de KNHB wordt 

geëist) 

d)  

 

3. Veldindeling regels tijdstippen 

 

De vastgestelde regels voor de tijdstippen bij de veldindeling zijn: 

a) De Benjamins/Funkeys op veld 2 vanaf 08:45 tot 09:45, met 1/2 veld 1 tot 09:45. 

b) G-hockey veld 2 vanaf 10:00u tot 11:30u 
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c) F'jes starten altijd rond 9:00 u op veld 1. Nooit later dan 1030.  

d) De 6E'tjes starten vanaf 09.15, veld 1 of veld 3. Een enkele uitzondering veld 4. Nooit later 

dan 10.30 starten.  

e) De 8-tallen spelen altijd op veld 4 of veld 3. Die starten nooit eerder dan 09:30 

f) Daarna de 11-tallen in de volgorde D-C-B-A 

Voor de bardienst worden teams aangewezen die tijdens het betreffende ‘bar’ blok hun wedstrijd 

hebben.  

‘Bar’ blok Tijdstip Benodigd aantal 

barmedewerkers / teams 

Benjamins, G-hockey, E en F 8:30 – 11:00 4 / 2 

D/C elftallen 11:00 – 13:30 4 /2 

C/B elftallen 13:30 – 16:00 2 / 1 

B/A elftallen 16:00 - slot 2 / 1 

 

 

 

4. Veldindeling regels velden 

Top teams  

Topteams kunnen worden ingedeeld op de volgende velden: 

- Veld 1 (voorkeur in verband met video toren) 

- Veld 4 (even goed veld, geen video) 

- Veld 2 (laatste optie) 

Breedte teams 

Breedte teams kunnen op alle velden worden ingedeeld. Breedte teams worden ook minimaal 1x per 

jaar ingedeeld op veld 1 vanwege het proeven aan de ambiance en de druk van een wat groter 

publiek en vanwege de mogelijkheid voor het maken van een video van de wedstrijd. 


