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In dit document legt de Breedtecommissie van MHC Rosmalen het beleid vast ten aanzien 

van hun doelstellingen, verwachtingen, de selectie- en publicatieprocedure en aanverwante 

zaken.  

 

Wij kunnen ons goed voorstellen dat u na het lezen van dit document nog vragen heeft of 

feedback wenst te geven. Dat kan. Al uw vragen en reacties kunt u via e-mail richten aan 

breedtehockey@mhcrosmalen.nl.  

 

Breedtecommissie MHC Rosmalen 

Mei 2020 
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1. Even voorstellen 
 

De Breedtecommissie is verantwoordelijk voor de indeling van alle jeugdelftallen van 

MHC Rosmalen met uitzondering van de selectieteams (A1, B1, C1-2 en D1-2). De 

selectieteams vallen onder de verantwoordelijkheid van de commissie Prestatiehockey. 

 

Elke Breedtelijn heeft 1 of 2 lijncoördinatoren. Zij zijn het eerste aanspreekpunt bij 

vragen van leden en ouders die betrekking hebben op de speler in kwestie alsmede 

overige zaken die betrekking hebben op het team en coaches. De lijncoördinatoren 

voeren ook de gesprekken met trainers en coaches van de betrokken lijn. In nauwe 

samenwerking met de andere coördinatoren en de Prestatiecommissie worden de teams 

voor het volgende seizoen samengesteld. De voltallige Breedtecommissie keurt de 

samenstelling van de breedteteams en de selecties goed alvorens MHC Rosmalen tot 

publicatie overgaat. 
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2. Doelstellingen 
 

De Breedtecommissie van MHC Rosmalen streeft de volgende doelstellingen na: 

 

• Teams zodanig samenstellen en (doen) begeleiden dat, op basis van 

hockeyniveau maar ook op basis van sociale aspecten, evenwichtige teams 

ontstaan waarin een ieder naar verwachting zoveel mogelijk speelplezier 

heeft. 

• Teams direct onder de pretatieteams (bv MC3) uit elke lijn samenstellen en 

begeleiden, zodanig dat het niveau van team en individuele spelers zo goed 

mogelijk aansluit bij dat van de prestatieteams  en spelers eventueel door 

kunnen stromen naar die prestatieteams. 

• Alle teams zodanig begeleiden dat iedereen een sportief en plezierig 

hockeyseizoen beleeft. 

  



BELEIDSPLAN BREEDTECOMMISSIE  

2020-2021 

       #altijdthuis 

 
5 

 

 

3. Uitgangspunten teamindelingen 
 

De Breedtecommissie hanteert de volgende uitgangspunten bij de totstandkoming van de 

teamindelingen: 

 

• De samenstelling van de teams vindt plaats op basis van een uitvoerige evaluatie van 

de scoutingsformulieren en gesprekken met trainer/coaches (halfjaarlijks), en het 

bekijken van competitiewedstrijden.  

• Elk jaar worden de teams opnieuw samengesteld. Het in ongewijzigde samenstelling  

doorstromen van een team naar het volgend seizoen is niet gebruikelijk. In sommige 

situaties kan besloten worden hier van af te wijken, bijvoorbeeld bij het anticiperen 

op de  overgang van A junioren naar de senioren in het daarop volgende seizoen. 

• Teamindelingen vinden primair plaats op basis van hockeyniveau. Zoveel mogelijk 

wordt ook met sociale aspecten rekening gehouden.  

• De teams worden in principe voor een heel seizoen ingedeeld maar incidenteel kan 

het voorkomen dat tijdens het seizoen een wijziging noodzakelijk is. Dit gebeurt 

uitsluitend na uitgebreid overleg met alle betrokkenen. Hierbij staat voorop dat de 

betrokken speler het plezier in hockey moet blijven behouden. 

• Spelers worden alleen bij zeer grote uitzondering vervroegd doorgeschoven. Dit zal 

altijd pas gebeuren na overleg met spelers en ouders.      

• Spelers kunnen niet een jaar langer in een jongere leeftijdsklasse  blijven. De enige 

uitzondering die door de KNHB wordt toegestaan, is een verzoek op medische 

gronden.  

 

Peildatum 

De KNHB hanteert van oudsher een peildatum van 1 oktober. Er wordt dus niet gewerkt met 

geboorte- of kalenderjaren van 1 januari t/m 31 december. Wel is de club vanaf seizoen 

2019-2020 gestart met het hanteren van een zekere mate van flexibiliteit voor kinderen die 

geboren zijn in oktober, november of december. Dit om er voor te zorgen dat ze mentaal, 

sociaal en fysiek in de lijn worden geplaatst die het best bij ze past. Het besluit om kinderen 

in D en C-lijn vervroegd door te laten stromen, wordt altijd gemaakt in overleg met de 

ouders en betreffende lijncoördinator. De Technische Commissie (TC) heeft hierin het laatste 

woord. 
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Aanstelling coaches 

 

De Breedtecommissie is ook verantwoordelijk voor het aanstellen van de coaches van de 

breedteteams. Hierbij dient vermeld te worden dat MHC Rosmalen de voorkeur geeft aan 

trainer/coach combinaties. Het aanstellen van eventueel beschikbare trainer/coaches gaat in 

nauwe samenwerking met de Trainingscommissie. Voor de overige teams kan, na het 

bekend worden van de teams, eenieder zich aanmelden bij de betreffende lijncoördinator. 

Er wordt gestreefd naar 2 coaches per team. Selectie vindt plaats op basis van (onder 

andere) ervaring als coach, hockeyervaring, maar vooral ook enthousiasme. Het spelplezier 

is de uitgangsbasis. Het moment waarop de Breedtecommissie de coaches zal aanstellen, is 

altijd na bekendmaking van de teamindelingen. 

 

 

 

4. Selectieprocedure 
 

De selectieprocedure van de Breedtecommissie is er op gericht een zo compleet mogelijk 

beeld van de spelers te krijgen, waardoor een verantwoorde samenstelling van de teams kan 

plaatsvinden. Hiervoor worden de volgende stappen gezet: 

 

• Evaluatie door trainer en coaches In december en mei vinden gesprekken plaats 

tussen de lijncoördinatoren en de trainers en coaches van de betreffende teams.  

• Bezoek competitiewedstrijden De lijncoördinatoren bekijken wedstrijden van de 

breedteteams teneinde ook zelf informatie over spelers te verkrijgen. 

• Samenstelling teams Na de evaluatiegesprekken met de diverse teams worden de 

teams samengesteld. Dit gebeurt na overleg met de betrokken leden van de 

breedtecommissie. Daar waar nodig wordt in tweede teams ruimte gelaten voor 

spelers die na de selectieperiode afvallen bij de eerstelijns teams. 

 

Publicatie nieuwe teams  

Het is gebruikelijk om direct na de Jongste Jeugd Dag de nieuwe teams die binnen de 

Breedtecommissie vallen, te publiceren op de website van MHC Rosmalen. 

 

  



BELEIDSPLAN BREEDTECOMMISSIE  

2020-2021 

       #altijdthuis 

 
7 

 

Inloopavond teamindeling 

In de week na de publicatie is er tijdens een inloopavond in het clubhuis gelegenheid voor 

ouders en/of  spelers om vragen te stellen over de teamindelingen. De leden van de 

Breedtecommissie zullen hier aanwezig zijn om eventuele vragen over de selecties en teams 

te beantwoorden. In incidentele gevallen kan dit leiden tot een wijziging van vooraf 

gemaakte indelingen. 
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5. Oefenwedstrijden 
 

De Breedtecommissie streeft er naar om op de zaterdag voorafgaand aan de start van de 

competitie oefenwedstrijden voor alle breedteteams te organiseren. Teams worden 

aangemoedigd om zelf oefenpartners te zoeken. Informeer naar de mogelijkheden via 

breedtehockey@mhcrosmalen.nl.  

 

Coachavond 

Bij de start van het seizoen wordt een coachavond georganiseerd. Naast praktische tips 

wordt er ook jaarlijks een spreker van buiten uitgenodigd. 
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6. Zaalcompetities 
 

Waar mogelijk nemen de breedteteams deel aan de reguliere KNHB zaalcompetitie. Hiervoor 

verwijzen wij naar het Jaarplan van de commissie zaalhockey. De zaalcapaciteit in de regio 

maakt het echter onmogelijk om alle teams aan de KNHB zaalcompetitie deel te laten 

nemen. Voor de breedteteams die hier niet aan deel kunnen nemen, hebben verenigingen 

uit de regio (inclusief MHC Rosmalen) een eigen competitie in het leven geroepen, de 

Hockey Indoor Brabant Cup (HIBC) waar al deze teams aan mee kunnen doen. Informeer 

naar de mogelijkheden via breedtehockey@mhcrosmalen.nl.  
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