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Agenda 

• Even voorstellen 

• Organisatie en rollen rond het team 

• Hockeyschool  

• Jeugd Beleid 

• Rol Teambegeleider / Coach / 
Spelbegeleider 

• Begeleiding / cursussen 

 



Even voorstellen 

• TC Jeugd 

• Categorieleiders 

 



Vrijwilligers 
• Myra is een familie vereniging die drijft op 

vrijwilligers en ouders die rollen op zich nemen: 
– >25% van de leden heeft een extra taak, 

commissie 
– >90% van de trainingen wordt gegeven door eigen 

leden 
– Wedstrijden worden gefloten door AB jeugd en 

ouders  
– Alle jeugd teams hebben ouders als 

teambegeleiders 
– Breedte elftallen hebben trainers of ouders als 

coach 
– Bar op zaterdag wordt bezet door ouders 

• Er is altijd wel wat te doen, ook al ben je zelf 
misschien geen hockeyer 

 



Organisatie rond een team  
Begeleiding en opleiden 
van trainers en coaches 
Oefenstof / opleidings-
programma 
Advies teamsamenstelling 
 

‘Verlengstuk club’ 
Signaleren problemen / 
verbeteringen 
Vraagbaak voor 
teambegeleiders 
 

Geven van trainingen 
Coachen wedstrijden 
Hockey technisch en 
tactisch;   
‘alles op het veld’  

TC jeugd 

Organisatie van 
logistiek en activiteiten 
‘alles buiten het veld’  

Team Begeleiders 
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Trainers / Coaches 
Myra Hockey 

School 

Wedstrijd secretariaat 

Scheidsrechterscommissie 
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Myra Hockey School 

• De Hockeyschool is er om trainers en 
coaches op te leiden en te begeleiden 
– Dus niet om trainingen te geven 
– Opleidingen zijn essentieel voor continuïteit 

van de trainersstaf 
– MHS werft trainers uit jeugd, senioren 
– Eventueel tekort aan trainers en coaches is 

een Myra probleem 
• Denk aan kennissen, familie 



Beleid Myra Jeugd 

• Beleid Jeugd is afgeleide van beleid 
Myra 
– Verbeteren spelpeil-> Overgangsklasse 

H1/D1 op eigen kracht 
– Lange termijn lidmaatschappen -> 

Instroom naar senioren op voldoende nivo 

• Beleid Jeugd wordt gemaakt in TC 
Jeugd 
– Myra Hockeyschool voert uit 



Beleid vind je op de Website 
onder Jeugd/Algemeen 

 
Er zijn beleidsdocumenten 
voor o.a.  
• Jeugd Programma 
• Regels Topteam 
• Niet toelaatbaar gedrag 
• Invallen en Wisselen 
• Teamindeling 
• Veldindeling 
• Zaalhockey (wordt 

herzien)  
 



Opleidingsprogramma 
Aspect Top Elftal (1e en 2e team) Breedte Elftal Jongste Jeugd Benjamins 

Begeleiding  

 Trainer 

 Coach 

 Myra Hockey School 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Begeleiding  

 Trainer met meerdere 

jaren elftal ervaring, min. 

HT2 nivo, voorkeur HT3  

 Trainer coacht 

 Myra Hockeyschool ziet 

toe op trainingsplan per 

team 

Begeleiding  

 Beginnend elftal trainer 

(1e jaars A) 

 Ouder of trainer coacht 

 Myra hockeyschool zorgt 

voor oefenprogramma 

 Myra hockeyschool houdt 

toezicht en begeleidt 

trainers  

  

Begeleiding  

 Beginnend jeugd trainer 

(2e jaars C en B) 

 Ouder en trainer coachen 

 Myra hockeyschool geeft 

basis opleiding aan trainers 

en coaches 

 Myra hockeyschool zorgt 

voor oefenprogramma 

 Myra hockeyschool veld 

coördinatoren begeleiden 

trainers tijdens elke 

training 

Begeleiding  

 Beginnend jeugd trainer 

(1e jaars C en D) 

 Geen coaching, coördinatie 

door Benjamins team 

(ouders) 

 Benjamins team zorgt voor, 

met Myra Hockey School 

afgestemd, 

oefenprogramma 

 Myra Hockey School zorgt 

voor opleiding 

(beginnende) trainers 

  

Training 

 Uren per week 

veldtraining 

 Periode 

Training 

 3,75 uur per week (5 

trainingen / 2 weken) 

 3 weken voor start 

competitie 

 Optioneel doortrainen in 

schoolvakanties (m.u.v. 

zomer) 

 ‘Specials’ door experts 

Training 

 3 uur per week (2 

trainingen / week) 

 1 week voor start 

competitie 

Training 

 2 uur per week (2 

trainingen / week) 

 1 week voor start 

competitie 

Training 

 1 uur per week  

(mini-)benjamins 

 45 minuten voor Funkeys 

 Alleen op jongste jeugd 

competitie (zater)dagen 

(26) 

Zaalhockey 

 Teamgrootte 

 Aantal trainingen 

  

Zaalhockey 

 9-10 spelers in selectie 

zaal team 

 8 trainingen 

Zaalhockey 

 Voor C en D elftallen 

(seizoen 15-16) 

 14-15 spelers in een 

zaalhockeyteam 

(compleet veldteam) 

Zaalhockey 

 Geen zaalhockey 

Zaalhockey 

 Geen zaalhockey 

Midwintercompetitie 

  

  

  

  

Midwintercompetitie 

 Geen deelname 

  

Midwintercompetitie 

 Optioneel voor A en B  

 Nvt voor C en D 

(zaalhockey) 

Midwintercompetitie 

Standaard voor alle teams 

 Trainingen in de zaal 1 uur 

per week (1 trainingen / 

week) 

Midwintercompetitie  

 Geen hockey in 

Midwintercompetitie 

periode 

  

Loopscholing • Loopscholing • Geen loopscholing • Geen loopscholing • Geen loopscholing 



Niet toelaatbaar gedrag 
We doen wel  We doen niet  
Na één keer vragen bij de uitleg 

van de trainer komen 

Wachten tot iedereen al klaarstaat 

en de trainer al 3 keer gevraagd 

heeft om te verzamelen 

Concentreren op de oefening 

tijdens de uitvoering 

De hele tijd praten tijdens de 

oefening zodat we soms niet eens 

weten wanneer we aan de beurt 

zijn 

Stil zijn tijdens de uitleg van een 

oefening 

Praten tijdens de uitleg, grappen 

maken tijdens de uitleg 

Trainers aankijken als er uitleg 

wordt gegeven  

Andere kant opkijken tijdens uitleg 

Samen trainingsmateriaal opruimen Anderen alleen de spullen op laten 

ruimen 

Zoveel mogelijk aan de training 

mee doen  

Met z´n allen bidons gaan halen, 

uitrusting halen, naar de wc gaan  



Niet toelaatbaar gedrag 
• De trainer geeft de 1e en 2e mondelinge waarschuwing, de 

speler blijft wel bij de training of wedstrijd. 
• Bij de 3e waarschuwing wordt de hockeyschool 

ingeschakeld. Het gedrag wordt door de hockeyschool en 
de trainer samen met de speler / speelster besproken.  De 
hockeyschool informeert de categorieleider (mail). De 
categorieleider licht de ouders in. 

• Bij een 4e keer worden door de categorieleider de ouders 
direct uitgenodigd voor een gesprek op de club.  

• Als we hierna geen verbetering zien dan wordt een 
passende straf toegepast en worden de ouders hierover 
geïnformeerd. 
 



Rol teambegeleider 

• Vertrouwenspersoon voor het team en 
ouders 

• Vertegenwoordiger en aanspreekpunt 
voor het team binnen Myra 

• Vertegenwoordiger van Myra en het 
team bij andere verenigingen 

• Organisatie van logistiek en initiatie 
team activiteiten  
 



Activiteiten teambegeleider 
• Maakt rijschema  
• Maakt fruitschema 
• Roostert bardiensten in (op basis van teamindeling op Myra site) 
• Stuurt een wekelijkse bericht over aankomende wedstrijd (tijden, 

rijden, fruit, uit-tenue (rood of Myra uit shirt, sokken)) 
• Stimuleert goede teamsfeer (activiteiten, teamuitje, teamfoto op 

website, wedstrijdverslag op website ) 
• Houdt regelmatig contact met trainer/coach over opkomst en 

gedrag team 
• Spreekt ouders zo nodig aan op gedrag als grens tussen 

enthousiasme en fanatisme wordt overschreden (tegenstander, 
spelers, scheidsrechters, trainers/coaches). Ouders staan buiten 
de hekken 

• Initieert inschrijving toernooi of oefenwedstrijden (samenspraak 
coach) 

• Zet veldjes uit bij E en F-jes 
 
 



F-tjes, 3 tal hockey 

• 1/8 Veld, 5 
m. Lijn 

• 3 spelers 

• 2 Doeltjes 

• Doelpunt 

• Vrije slag, 
Self pass 

• 1 spelleider 
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E-tjes, 6 tal hockey 

• ¼ Veld, 10 m. 
Lijn 

• 6 Spelers 

• 1 Doel 

• Doelpunt 

• Vrije slag, Self 
pass 

• Corner 

• 1 spelleider 

 

 

. speelrichting speelrichting 

10m 

10m 

10m 

10m 



E-tjes, 8 tal hockey 

• ½ Veld, Cirkel 

• 7 Spelers en 
1 keeper 

• Straf Corner 

• 2 spelleiders 

 

 

. . 
speelrichting 

15m 

15m 



Rol Coach 

• Begeleider van spelers en team tijdens 
wedstrijden 

– Motivator, laat kinderen nadenken 

– Positief coachen, plezier en zelfvertrouwen 
levert de beste prestaties 

• Schakel tussen training en wedstrijd 
(oefenen en uitvoeren) 



Activiteiten Coach 

• Onderhoudt contact met trainer over  
– Wedstrijd (trainingsthema, speelwijze) 
– Spelersbeoordeling 

• Maakt opstelling en wisselt spelers 
• Controleert tenue en veiligheid spelers 

(bitjes, beschermers, maskers, 
keepersshirt) 

• Vult digitaal wedstrijdformulier in 



Invallers uit andere teams 

• Liever niet, je bent er met z’n allen 

• Mag binnen de categorie en vanuit 
een lagere categorie 

• Mag niet als het nivo verschil (ook 
binnen 1 categorie) te groot is  



Rol Spelbegleider 

• Zorgdragen voor een leerzaam en 
plezierige verloop van de wedstrijd 



Taken Spelbegeleider 
• Maak n.a.v. het spelniveau afspraken met beide teambegeleiders 

over: 
– Veiligheid (wel/niet slaan e.d.) 
– Plezier ( samenspelen en sportief gedrag; eventueel invoeren van 

spelplezierbevorderende maatregelen bij een groot verschil in speel 
sterkte) 

– Leerzaamheid (geef aan dat je uitleg geeft bij onduidelijkheden) 

• Geef uitleg bij onduidelijkheid. 
• Fluit niet voor alle overtredingen buiten het doelgebied (bijv. 
• voor shoot.) Bij veel herhaling van dezelfde overtreding, leg het 
• spel stil en geef uitleg. 
• Fluit gevaarlijk spel direct af (bijv. stick boven de schouder). 
• Zorg ervoor dat alle spelers voldoende afstand houden (evt. 
• uitpassen), 3-tal 3m en 6- en 8-tal 5. 

 



Scheidsrechters/-
Spelbegeleiders 

• We hebben géén commentaar op de 
scheidsrechters tijdens de wedstrijd 

• Verhaal halen na de wedstrijd heeft totaal 
geen zin 

• Slecht fluiten komt helaas regelmatig voor, 
partijdig fluiten gelukkig veel minder 

• Klacht kan eventueel op het 
wedstrijdformulier worden geschreven 

 

 



LISA is ons 
automatiseringssyteem 

 

• Website 

• Digitaal wedstrijdformulier 

• Lisa team voor leden en 
teambegeleiders 

• App voor team info (Iphone, 
Android) 

 



Seizoensplanning 15-16* 
• 29 Aug  Polderdag Oefenwedstrijd 
• 12 Sept   Start Voorcompetitie 
• 10 Okt  Laatste wedstrijd voorcomp 
• 31 Okt  Start Herfst competitie 
• 28 Nov  Laatste wedstrijd herfst competitie 
• 16 Jan -13 Feb MidWinterCompetitie 
• 12 Mrt- 23 Apr Aanvang lente competitie 
• 30 April- 14Mei  Vakanties 
• 4 juni  Laatste wedstrijd lente competite 
• 11 Juni  Jongste Jeugd dag 

 

* Op basis van KNHB/NH voorlopige speeldagenkalender  



De 3e Grote Polderdag 

• De Polderdag is een dag van oefenwedstrijden 

– gehouden op 29 augustus 

– tegen teams uit de regio (VVV, Abcoude, AMVJ, 
Xenios, Qui Vive, FIT, HIC en Amstelveen) 

– een kans om een oefenwedstrijd te spelen met je 
nieuwe team voor het seizoen echt begint! 

– centraal gepland, iedere team speelt een wedstrijd 
(of wedstrijden, een drieluik is ook mogelijk) 

– er is bardienst voor teams die bij Myra spelen 

 

 

 

 



Cursussen - Ondersteuning 
• Teambegeleiders avond 
• Coach avonden 
• Scheidsrechters cursus 
• Clubscheidsrechter + avond 
• Scheidrechter opfris avond 
• Spelbegeleidersavond 

 
• Hockey voor ouders 
• Trimhockey 



Hulp nodig? 
• Categorieleiders 

– Jongens ABCD;   Ilse van Andel   
      

– Jongens EF;    Erik de Rijk 
– Meisjes ABCD Top;   Ans Wielaard    

     /Therese Jensen 
– Meisjes AB Breedte;   Arnoud Lauxtermann 
– Meisjes CD Breedte;   Therese Jensen 
– Meisjes EF;    Marijke Stenger 
– Zaalhockey;   Evelyne van den Heuvel 
– Voorzitter TC jeugd  Dolf Moonen 



Voor zodadelijk 

• Ouders vullen per team formulier in 

– Teambegeleider (1x) 

– Coach (1x) 

– Spelbegeleider / Scheidsrechter (3x) 

– Eventueel andere rollen / talenten 

• Vrijwilligersfuncties bij club  

 


