
 
 
Veel gestelde vragen teamindelingen 2021-2022 

1) Wat is het selectiebeleid van de club?   

Ons uitgangspunt is om zoveel mogelijk kinderen op hun eigen niveau te laten spelen en trainen. Er is 

een grote groep kinderen die met veel plezier hockeyt, maar minder ambitie heeft om in een 1e lijn 

team te spelen. Voor deze groep wordt o.a. gekeken naar sociale aspecten, zoals bij wie ze het beste in 

een team passen. Primair op hockeytechniek en inzet, maar ook naar sociale factoren zoals vriendjes of 

vriendinnetjes of naar fysieke of mentale sterkte. Daarnaast is er een groep kinderen die graag opgeleid 

wil worden om op een hoger niveau te spelen.   

Bij de jongste jeugd wordt er bij de indeling van de F-jes rekening gehouden met vriendjes en 

vriendinnetjes. Bij de overgang van F naar E6 verandert er weinig en blijven de teams bij elkaar.  Bij de 

overgang van E6 naar E8 vindt voor de meisjes wel een nieuwe indeling plaats. Bij de jongens is dat 

afhankelijk van het aantal teams. Voor de samenstelling van de teams wordt dan o.b.v. input coaches, 

trainers geprobeerd om te komen tot een homogene samenstelling van teams. We proberen hierin wel 

een mix te maken tussen de verschillende basisscholen, woonplaats maar ook wordt nog rekening 

gehouden met een vriendje of vriendinnetje.  

 

2) Hoe is de teamindeling tot stand gekomen?  

Gedurende het seizoen observeren trainers, coaches en de Technische Commissie -leden alle spelers 

tijdens trainingen en wedstrijden op TIPS (de aspecten Techniek, Inzicht, Persoonlijkheid en Snelheid). 

Dit doen we om gedurende het jaar informatie te verzamelen over spelers. Normaal worden de spelers 

op 4 momenten beoordeeld. 

De vier momenten zijn: 

1.   tijdens trainingen en wedstrijden door trainers en coaches  

2.   tijdens wedstrijden door coaches, coördinatoren en TC-leden 

3.   via speler volgsysteem TIPS door coaches en trainers  

4.   gedurende de selectietrainingen door de hoofdtrainers en TC.  

3) Wie hebben de spelers/speelsters beoordeeld?   

De meeste informatie komt dit jaar vanuit de trainingen, onderlinge wedstrijden en TIPS. Voor degene 

die hebben meegetraind met andere teams, hebben trainers, onze Technisch Manager Daniel 

Hulkenberg en diverse leden van de Beleidstechnische Commissie meegekeken.   

- Rogier Snoeks, hockeyt bij Bloemendaal, ervaren trainer/coach van jeugdteams bij MHC Weesp  

- Cees Wesselman, hockeyt bij Huizen, ervaren trainer/coach van jeugdteams bij MHC Weesp  

- Allard Winsen, ervaren trainer/coach van jeugd- en seniorenteams zowel bij MHC Weesp als bij andere 

verenigingen en aankomend seizoen een van de 3 hoofdtrainers 

- Chantal Mies, werkzaam bij KNHB, opleiding ALO en HT4 en trainer/coach van jeugdteams en 

seniorenteams, zowel bij MHC Weesp als bij andere verenigingen  

- Daniel Hulkenberg, Technisch Manager MHC Weesp, HT4 en ervaren trainer/coach van jeugdteams en 

seniorenteams, zowel bij MHC Weesp als bij andere verenigingen 

- Bjorn van der Dussen, HT3 en ervaren trainer/coach van jeugd- en seniorenteams zowel bij MHC 

Weesp als bij andere verenigingen. Aankomend seizoen een van de 3 hoofdtrainers en trainer/coach 

van dames 1.  

  

4) Wie is eindverantwoordelijk voor de selectie?    

De drie hoofdtrainers van MHC Weesp seizoen 2021-2022.   

  



 
 

5) Gaan we al in de nieuwe teamsamenstelling trainen?   

Ja, vanaf maandag 14 juni 2021 gaan we in de nieuwe samenstelling trainen. Op de website vind je het 

trainingsschema hiervoor met alle trainingstijden per team. Let op, in de LISA app staan niet de juiste 

trainingstijden van de drie weken in juni, hou het schema aan. In het nieuwe seizoen komt dit weer 

goed in het systeem te staan.  Wil je daarnaast als coach met je team trainen of een wedstrijd spelen, 

dan gaat dat in overleg met de hoofdtrainers en wedstrijden via wscjeugd@mhcweesp.nl. Natuurlijk 

dit alles volgens de geldende corona maatregelen.  

 

6) Wanneer beginnen de trainingen in seizoen 2020/2021 

De trainingen mogen beginnen in de zomervakantie (i.o.m. trainer/coach) vanaf 9 augustus. Alle 1e lijn 

teams starten vanaf 16 augustus. De breedte teams starten vanaf 23 augustus. Het schema hiervoor 

volgt binnenkort.  

  

7) Hoe vaak wordt er volgend seizoen getraind?  

1e lijn teams trainen 3x per week, overige teams trainen 2x per week. Vanaf seizoen 2021-2022 gaan de 

1e lijn D teams (MD1, MD2 en JD1) starten met twee keer trainen in de week. Gedurende het seizoen 

wordt dit opgehoogd naar 3x per week.  

Wij verwachten van alle spelers hun volle inzet. Afmeldingen voor trainingen kan alleen met een 

serieuze reden. 

  

8) Is al bekend wie de trainers worden volgend seizoen?  

Nee, het trainingsschema wordt de komende weken uitgewerkt en wordt op de website gepubliceerd 

zodra het klaar is.   

  

9) Is al bekend wie de teams gaan coachen volgend seizoen?  

Nee, voor veel teams zoeken wij nog coaches (minimaal 1 persoon en maximaal 2 personen per team). 

Heb je interesse? Meld je dan aan bij de voorzitter jeugd of jongste jeugd. Die zal zorgen dat de mail bij 

de juiste lijncoördinator terecht komt (zie vraag 10).  

 

10) Als ik vragen heb over de teamindeling, bij wie kan ik dan terecht?  

Heb je nog vragen? Stel deze dan via de mail aan de voorzitter jeugd (ABCD) of jongste jeugd (E8, E6, F 

en benjamins). Die zal zorgen dat de mail bij de juiste lijncoördinator van het team waar je zoon of 

dochter in zit terecht komt. Deze zal dan contact met je opnemen. Vragen over de 1e lijn teams 

kunnen via mail aan Allard van Winsen primus inter pares worden gesteld. Die zal ook in overleg met 

de andere hoofdtrainers zorgen dat er contact opgenomen wordt door een van de hoofdtrainers.     

● Jeugd: jeugdcommissie@mhcweesp.nl  

● Jongste Jeugd: commissiejongstejeugd@mhcweesp.nl  

● Hoofdtrainer: (primus inter pares) Allard van Winsen a.vanwinsen@mhcweesp.nl 
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