Vraag & Antwoord document naar aanleiding van Info Avond Teamindelingen 4 april
Tijdens de informatie avond over Teamindelingen op 4 april werden er een aantal vragen en opmerkingen
gemaakt. We hebben zoveel mogelijk deze vragen geantwoord op de avond zelf, maar hebben daarnaast
aangegeven dat we op een aantal vragen zouden terugkomen.
Vandaar dit document met antwoorden op de vragen. We denken dat het goed is dit document wederom
met de hele club te delen ter verdere verduidelijking van het proces van teamindelingen. Het document
dient gelezen te worden tezamen met het Technisch Beleid en de Teamindelingen presentatie. Beide
documenten staan op de Doornse HC website (achter de inlog code).
Als achtergrond en ter verduidelijking hierbij ook nog eens de overall indicatieve planning van de
teamindelingen

Vraag/Opmerking 1. Bij het vragen van input van de coach(es) gebruik daarbij (standaard)
informatieformulieren, vooral bij de breedte teams is het belangrijk om het sociale aspect (wensen) binnen
een team mee te nemen

Antwoord 1 Een standaardformulier is met alle coaches gedeeld waarin zowel een evaluatie kan worden
gegeven als andere opmerkingen over bijvoorbeeld sociale aspecten/wensen. De coaches is gevraagd
voor 26 april te antwoorden.
Vraag/Opmerking 2. Laat de hoofdtrainers zoveel mogelijk wedstrijden kijken om zo een beter beeld te
krijgen, dan alleen beoordelen tijdens / op trainingen
Antwoord 2 De hoofdtrainers beoordelen op meer dan alleen trainingen en hebben gedurende het seizoen
al naar een aantal teams gekeken in hun lijn. Dit zal gedurende April en Mei voort gezet worden. Mocht er
in een lijn naar het inzicht van de hoofdtrainer nog niet genoeg inzicht zijn, dan kan deze een extra training
of drieluik wedstrijdje organiseren tussen drie teams.
Vraag/Opmerking 3. Na het indelen van de teams, organiseer een avond zodat een ieder vragen kan
stellen.
Antwoord 3 We zullen een avond organiseren (een aantal dagen na de publicatie van de teamindelingen),
waar vragen gesteld kunnen worden over de teamindelingen. De avond is er met name op gericht om meer
inzicht te geven waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt en niet om nog verdere wijzigingen te maken in de
teamindelingen.
Vraag 4. Hoe ga je met lijnen om waarvan de hoofdtrainers geen totaal beeld heeft, doordat hij/zij niet de
gehele lijn traint?
Antwoord 4 - Zie antwoord 2
Vraag 5 Wat is onze evaluatie over de opzet van de MB21?
Antwoord 5 Een éénmalig goed initiatief, wat gegeven de omstandigheden vorig jaar goed uitkwam. We
zullen het dus dit jaar niet herhalen. Wat we wel doen is een tweede eerstelijnsteam maken in alle lijnen
waar we meer dan drie teams hebben.
Vraag 6. Hoe ga je om met de aantallen eerste en tweedejaars binnen een team?
Antwoord 6 We zullen altijd proberen een goede samenhang in het team te vinden. Eén van de elementen,
die hierbij speelt, is de gelijkwaardige verdeling eerste en tweedejaars. Aangezien er meerdere elementen
voor een goede samenhang zijn, kunnen we echter niet van tevoren exact aangeven hoe de verdeling
eerste en tweedejaars gaat worden en deze verdeling kan ook per lijn verschillen.
Vraag 7. Worden de coaches geïnformeerd over het hoe en waarom van de teamindelingen keuzes omdat
zij doorgaans benaderd zullen worden door kids en/of ouders voor uitleg/toelichting?
Antwoord 7 We beraden ons nog hoe we dit op de beste manier kunnen invullen. In het verleden werd de
verdeling op vertrouwelijk basis gedeeld met de coaches, waarbij in enkele gevallen de coaches echter de
indeling al verder doorstuurde naar anderen mensen. Hetgeen niet wenselijk is.
Een mogelijk optie is om de teamindeling enige uren voor de bredere publicatie met de coaches te delen,
waarbij de coaches dus iets eerder inzicht hebben. Deze optie willen we nog verder afwegen en op dit
moment hebben we dus niet een definitieve aanpak.
Overigens dienen vragen over teamindeling keuzes niet aan de coaches gesteld te worden maar aan het
Technisch Kader en de lijn coördinatoren.
Vraag/Opmerking 8. Bij terugplaatsen van desbetreffende speler(s) deze graag persoonlijk benaderen
Antwoord 8 – Mee eens, de lijn coördinatoren zullen dit doen op individuele basis.
Vraag/Opmerking 9. Zorg voor goede communicatie rondom de hoogtestages

Antwoord 9 We hebben duidelijk het doel aangegeven van de hoogtestages op 4 april en in het document.
We zullen daarnaast nogmaals een berichtje op de website plaatsen over de hoogtestages.
Het belangrijkste om nogmaals te benadrukken is dat de hoogtestages nog niets aangeven over in welk
team je volgend jaar terecht komt.
Vraag 10. Wanneer worden de nieuwe trainers en coaches vastgelegd?
Antwoord 10 – Ons streven is om de betaalde trainers ruim voor het einde van het seizoen te doen. We zijn
de discussie met de trainers inmiddels aangegaan en hopelijk eind april/begin mei al een goed beeld te
hebben wie er doorgaan. Voor een groot deel zullen ze ook de eerstelijnsteams gaan coachen.
De Witte Rooksessie, gepland eind juni, is bedoeld om een aantal taken binnen de teams te verdelen,
waaronder de coaching voor de breedteteams.
Vraag 11. Wintercompetitie (zaal); is het mogelijk om teams te splitsen (bijvoorbeeld de MB1 en MB2 in
drie teams die in de zaal spelen?)
Antwoord 11 Deze vraag is niet relevant voor de teamindelingen. We komen hier wel op terug en op tijd
voor de indeling van het zaalseizoen.
Vraag 12. Is doorschuiven naar een hogere lijn mogelijk?
Antwoord 12 – Doorschuiven is in principe mogelijk, maar zal zoveel mogelijk vermeden worden. We
hebben het in het verleden wel gedaan, met name om de aantallen tussen de lijnen beter te kunnen
verdelen. Wanneer aan kinderen gevraagd wordt om door te schuiven, dan kunnen ze dit in principe
weigeren.
Vraag 13. Aantallen per team bij 3 teams: kunnen jullie zodanig plannen dat er meer spelers in de
breedteteams zitten dan de eerstelijns team(s)? En liefst tenminste 14 tot 15 spelers in een breedte team?
Antwoord 13: Onze doelstelling is in principe om meer spelers in breedteteams te plaatsen dan eerstelijns
teams. Omdat te kunnen bereiken zullen de aantallen in de eerstelijns teams niet eerder worden vastgezet
dan de breedteteams (wat vorig jaar wel gebeurde). En daar waar we de aantallen per lijn hebben, zullen
we zeker 14 tot 15 spelers plannen. Er kunnen zich echter gevallen voor doen in een lijn waar het echt heel
lastig is de exact goede aantallen plannen
Vraag 14. Wordt er van de jeugdtrainers input gevraagd?
Antwoord 14 – Het is mogelijk dat de hoofdtrainers en/of lijn coördinatoren additionele input vragen aan
jeugdtrainers. We stellen hier wel een ondergrens dat die jeugdtrainers zelf uit de C lijn of hoger komen.
Vraag 15. In het seizoen 2018-2019 willen we gaan werken met een aantal 2e selectieteams. Komen daar
dan ook betaalde trainer/coach?
Antwoord 15: Nee – we hebben niet het budget om daar ook een betaalde trainer/coach op te zetten.

