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ABCD teamindeling: 

 

- In eerste instantie wordt ingedeeld op basis van de leeftijdscategorie, ook als het nog nieuwe 

spelers/speelsters zijn. Uitzonderingen zijn medische redenen of andere gegronde 

uitzonderingen.  

- Er wordt ingedeeld vanaf de A-jeugd. Dan wordt er naar beneden gewerkt. De ideale situatie 

is dat een team aan het begin van het seizoen kan starten met 14 speelsters, maar dit is niet 

altijd mogelijk.  

- Als in een leeftijdscategorie te weinig spelers zijn voor een team, wordt het team aangevuld 

vanuit de lagere leeftijdscategorie. In overleg met de beide coaches en eventueel de trainers 

wordt er gekeken wie het best kan worden doorgeschoven. Hierbij wordt niet alleen naar 

leeftijd gekeken, maar ook naar ervaring, spelpositie, sociaal-emotionele ontwikkeling en of 

iemand b.v. al naar het voortgezet onderwijs gaat en de leeftijdsgenoten nog op de 

basisschool zitten. 

- Als er in één leeftijdscategorie twee elftallen kunnen worden geformeerd dan is de indeling 

op basis van 1e of 2e jaars. Dit betekent dat de 2e jaars in het eerste elftal spelen en de 1e 

jaars in het tweede elftal.  

- Als er in één leeftijdscategorie 24 speelsters zijn uit het zelfde jaar (bv allemaal 1e jaars C, dan 

kunnen er 2 teams gemaakt worden en kan gekozen worden om te selecteren op sterkte. 

Eventueel nog aangevuld met jongere speelsters. Deze selectie op sterkte is alleen geldig 

voor het jaar dat komt. Het volgende seizoen zullen er weer selectiemomenten komen zodat 

iemand uit het 2e team ook de kans kan krijgen zich in het eerste team te spelen. Deze 

selectie moet worden gedaan door de trainer of een onafhankelijk persoon van bv een 

andere club die vaker selecteert op sterkte. Dit kan betekenen dat het team niet altijd in 

dezelfde samenstelling blijft vanaf de C leeftijd. Selectie op sterkte is bij HCSO tot nog toe 

niet aan de orde. 

- Er is geen enkele garantie dat een team bij elkaar blijft. Vanaf de C leeftijd is deze kans wel 

groter maar door veel nieuwe aanmeldingen of opzeggingen kunnen er binnen de teams 

noodzakelijke verschuivingen plaats vinden. 

- Jongens kunnen sneller in een hoger team spelen dan meisjes van dezelfde leeftijd, omdat 

het aanbod niet zo groot is als bij de meisjes. 

- Het is altijd fijn als kinderen bij hun vriendjes of vriendinnetjes kunnen spelen maar hier 

kunnen we geen rekening mee gehouden. Ook voor de ouders van spelers/speelsters die 

buiten Stadskanaal wonen en hier hockeyen is het natuurlijk fijn als de kinderen uit bv 

Buinen in 1 team zitten maar ook hier kan geen rekening mee worden gehouden. 

- Mocht zich een situatie voordoen waarin deze spelregels niet voorzien dan ligt de beslissing 

bij de elftalcommissaris, zo nodig, in overleg met het bestuur. 

Jongste jeugd: 

- Jongens kunnen sneller in een hoger team spelen dan meisjes van dezelfde leeftijd, omdat 

het aanbod niet zo groot is als bij de meisjes. 



- D8 teams (deze spelen een E8 competitie) zijn in principe 1e jaars D spelers en worden 

gevormd als er niet voldoende spelers/speelsters zijn om een D11 te vormen. De voorkeur 

van de bond gaat uit naar zoveel mogelijk D11 teams te vormen. 2e jaars D speelsters spelen 

D11. 

- Bij de E leeftijd spelen de 1e jaars E6 en de 2e jaars E8. Moet er worden aangevuld bij de E8 

dan kunnen we er voor kiezen om de oudste E6 spelers door te zetten maar we kunnen dan 

ook kijken naar ervaring. Iemand die dan al  3 jaar hockeyt, kan beter spelen bij de E8 dan 

iemand die net 3 maand speelt maar bv wel ouder is. Komen er nieuwe spelers bij dan moet 

er gekeken worden bij welk team hij/zij wordt geplaatst. Is een E8 bv al goed gevuld en er 

komt een 2e jaars E speler bij,  dan zou er voor gekozen kunnen worden om de nieuwe speler 

eerst bij de E6 te laten meespelen. Is de E6 ook al vol, dan is het beter de speler te plaatsen 

in het team waar het uiteindelijk ook bij gaat spelen in het volgende seizoen. Nu gaan de 

kinderen vaak met een groep mee trainen door bv een vriendje of vriendinnetje terwijl het 

kind beter eerst in een ander team kan meedraaien. Nieuwe spelers/speelsters die zich ook 

echt gaan opgeven moeten door de trainers worden doorgegeven aan de elftalcommissie 

(elftal-com@hcso.nl). Deze bekijkt in welke team het kind het best kan gaan trainen/spelen.  

- Bij de F leeftijd wordt er ook gekeken naar 1e of 2e jaars als er tenminste meerdere teams 

mogelijk zijn. 

- E, F competities worden 3x per jaar ingedeeld, dus kunnen er in de loop van het jaar ook nog 

verschuivingen plaats vinden omdat er b.v. een nieuw team kan worden gevormd bij veel 

nieuwe aanmeldingen. 

 

 

Zaalhockey: 

- In principe gaat elk veldteam ook de zaal in. Als een team tot 12 spelers heeft dan is dit prima 

voor de zaal.  Indien een team minder dan 12 of boven 16 spelers heeft dan zouden er samen 

met een ander team 3 teams kunnen worden geformeerd. We moeten dan kijken wat er 

mogelijk is met andere teams. We willen in de zaal allemaal spelen en het zijn vaak maar een 

paar speeldagen, dus bij voorbaat al bv 4 kinderen thuis te laten is verre van ideaal. Vandaar 

de keuze om teams dan te gaan samenvoegen. Sommige kinderen gaan dan in de zaal 

misschien net even wat beter op hun eigen niveau spelen dan op het veld en leren veel in 

zo’n periode. Je ziet dit dan ook in maart op het veld vaak weer terug.  

 

 

 


