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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 beleidsdocumenten die 

bedoeld zijn een samenhangend overzicht te geven op de activiteiten van de jeugdafdeling van Myra 

en toe te lichten welke keuzes daarin zijn gemaakt. 

2. Meetrainen hogere teams algemeen 

Algemeen 

Het meetrainen bij hogere teams kan bestaan uit: 

1. Meetrainen bij een hoger team in dezelfde categorie (MC3 speler traint mee met MC2) 

2. Meetrainen bij een team in een hogere categorie (JC1 speler traint mee met JB1) 

3. Meetrainen bij een senioren team (JB1 speler traint mee met JH2) 

Schematisch ziet dit meetrainen er als volgt uit. De ambitie voor seizoen 2015-2016 is om dit voor 1e, 

2e en 3e teams zo in te richten. Op termijn zou dit voor alle teams moeten gelden. 

 

In principe wordt er meegetraind met een team in dezelfde leeftijdscategorie omdat dit het beste 

aansluit bij het opleidingsprogramma. Door de kinderen in dezelfde leeftijdscategorie mee te laten 

trainen zal ook de sociale gewenning makkelijker zijn en daarmee het trainplezier en de prestaties 

hoger. Uitzonderingen zijn natuurlijk de 1e teams, daar wordt meegetraind met teams in een hogere 

leeftijdscategorie. 

Spelers kunnen eventueel meerdere stappen in een keer maken, bijvoorbeeld een MD4 speler traint 

mee met een MD2.  
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Doelen meetrainen bij hogere teams  

Het meetrainen bij hogere teams heeft een aantal doelen: 

1. Vasthouden van bijzonder talent door het aanbieden van een extra uitdaging in de vorm van 

een training op hoger niveau. We willen hiermee voorkomen dat talent wegloopt. 

2. Het ontwikkelen van talenten door het aanbieden een extra uitdaging in de vorm van een 

training op hoger niveau. We willen dat talent waarvoor de eigen training te weinig uitdaging 

biedt, toch de kans krijgt zich te blijven ontwikkelen. 

3. Het beter inzichtelijk krijgen wat het potentieel van een jeugd speler is voor de indeling voor 

het volgende seizoen. We willen dat talent dat toe lijkt te zijn aan een hoger team, op een 

aantal trainingen laat zien dat ze dit hogere nivo aan kunnen.  

Bijzonder talent zijn spelers die zich makkelijk kunnen plaatsen voor een 1e team bij een verenigingen  

die meedoen aan landelijke competities.  

Het meetrainen is geen vast onderdeel van het hockey opleidingsprogramma voor alle spelers, en 

dus niet iets waar iedere individuele speler aanspraak op kan maken. Het is een instrument dat door 

de hockeyschool in samenwerking met betrokken trainers en TC(s) wordt ingezet om bovenstaande 

doelen te bereiken.  

Voor spelers uit de 1e  en 2e teams (topteams) worden de trainingen, indien qua tijdstippen mogelijk, 

zoveel mogelijk als een extra training voor de speler beschouwd. Voor spelers uit de breedte teams 

zal de training in voorkomende gevallen in de plaats komen van een van de eigen trainingen. 

 

Periodes meetrainen hogere teams  

In de Myra jeugd worden elk seizoen de elftallen opnieuw ingedeeld. De eerste periode van het 

nieuwe seizoen wordt daarom altijd gekenmerkt de groepsdynamica van de nieuwe teams. De 

periode van forming, storming, norming tot performing neemt al snel enkele maanden in beslag. In 

die periode is het van belang dat het team zoveel mogelijk bij elkaar blijft dat de focus op de 

teamvorming en teamprestatie ligt. In de voorcompetitie wordt de indeling voor de rest van de 

competitie bepaald. Er wordt daarom tot het einde van de voorcompetitie niet meegetraind met 

andere teams, met uitzondering van bijzonder talent. 
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Leeftijd meetrainen 

Vanaf 2e jaars E leeftijd wordt het meetrainen met D teams vanuit de hockeyschool begeleid.  

 

3. Uitvoering beleid meetrainen bij hogere jeugd teams  

 

Bijzonder talent 

a) Bijzonder talent wordt door de hockeyschool in de TC voorgedragen en door de TC gevolgd. 

Bijzonder talent kan permanent in een hogere categorie ingedeeld worden (zie beleid 

teamindeling). Als dit echter om sociaal emotionele reden niet wenselijk wordt geacht door 

hockeyschool en/of ouders, wordt het talent in de eigen leeftijdscategorie geplaatst en 

worden er afspraken over meetrainen met een hoger team gemaakt. 

b) De hockeyschool maakt afspraken met de trainers van het eigen en het ontvangende team 

over frequentie van meetrainen en meespelen voor de rest van het seizoen. In principe zijn 

dit trainingen en wedstrijden bovenop het reguliere programma. De prioriteit ligt bij de 

ontwikkeling van het individu. Afwijkingen hiervan worden met de categorieleider 

besproken. 

c) De hockeyschool zorgt voor regelmatig feedback door de trainers van het eigen en 

ontvangende team over de ontwikkeling van het talent en het nut van het continueren van 

het meetrainen 

Ontwikkeling talent 

a) Trainers in top teams en breedte teams doen na de voorcompetitie (in overleg met de coach) 

een voorstel om hun  talenten te laten meetrainen met hogere teams 

d) De hockeyschool beoordeelt de voorstellen en maakt afspraken met de trainers van het 

eigen en het ontvangende team over frequentie van meetrainen (en eventueel meespelen) 

en of de training in plaats komt van een bestaande training of er bovenop komt. In principe 

Voorcompetitie 1e Seizoenshelft 2e Seizoenshelft

Bijzonder talent

Talent ontwikkeling

Potentieel Bepalen
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ligt de prioriteit bij het eigen team. Afwijkingen hiervan worden met de categorieleider 

afgestemd. 

e) De hockeyschool zorgt voor regelmatig feedback door de trainers van het eigen en 

ontvangende team over de ontwikkeling van het talent en het nut van het continueren van 

het meetrainen 

Potentieel bepalen 

a) Trainers in top teams en breedte teams doen voor de 2e seizoenshelft een voorstel (in 

overleg met de coach) om de spelers die bovengemiddeld presteren een aantal keer te laten 

meetrainen met een hoger team 

b) De hockeyschool beoordeelt de voorstellen en maakt afspraken met de trainers van het 

eigen en het ontvangende team over in eerste instantie 3 keer meetrainen.  

c) De hockeyschool zorgt voor feedback door de trainers van het eigen en ontvangende team 

over de ontwikkeling van het talent. Deze feedback wordt vervolgens voor de teamindeling 

van het volgende seizoen gebruikt. 

 

4. Uitvoering beleid meetrainen bij senioren teams (nog af te stemmen met senioren Top en 

Breedte) 

Senioren Top 

Bijzonder talent 

a) Bijzonder talent in A en B wordt door de hockeyschool via de TC jeugd aan de TC Senioren 

voorgelegd.  

b) De TC Senioren bevestigt of het bijzondere talent op vaste tijden kan meetrainen met een 

van de senioren top teams. Dit zijn trainingen en wedstrijden bovenop het reguliere 

programma, echter de prioriteit ligt bij de ontwikkeling van het individu. Afwijkingen hiervan 

worden met de categorieleider besproken. 

c) De hockeyschool zorgt voor regelmatig feedback door de trainers van het eigen en 

ontvangende team over de ontwikkeling van het talent en het nut van het continueren van 

het meetrainen 

Ontwikkeling talent 

a) Trainers  van de 1e A teams doen na de voorcompetitie een voorstel om hun  talenten te 

laten meetrainen met senioren top teams. 

b) De hockeyschool beoordeelt de voorstellen en stuurt deze naar de TC Senioren. 
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c) De TC Senioren bevestigt of het talent kan meetrainen en eventueel meespelen met een van 

de senioren top teams. De prioriteit ligt bij de ontwikkeling van het individu. Afwijkingen 

hiervan worden met de categorieleider besproken. 

d) De hockeyschool zorgt voor regelmatig feedback door de trainers van het eigen en 

ontvangende team over de ontwikkeling van het talent en het nut van het continueren van 

het meetrainen. 

Potentieel bepalen 

a) Trainers van de 1e A teams doen voor de 2e seizoenshelft een voorstel om de spelers die 

bovengemiddeld presteren een aantal keer te laten meetrainen met een senioren top team. 

b) De hockeyschool beoordeelt de voorstellen en stuurt deze naar de TC Senioren. 

c) De TC Senioren bevestigt of de spelers een aantal keer kunnen meetrainen  

d) De hockeyschool zorgt voor feedback door de trainers van het eigen en ontvangende team 

over het talent. Deze feedback wordt vervolgens voor de teamindeling van het volgende 

seizoen gebruikt. 

 

Senioren Breedte 

In principe geen meetrainen maar invallen in wedstrijden 


