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In dit document legt de Prestatiecommissie 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 

prestatiehockey@mhcrosmalen.nl.   

 

Prestatiecommissie MHC Rosmalen 

Mei 2020 

 

  

mailto:prestatiehockey@mhcrosmalen.nl
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1. Even voorstellen 
 

De Prestatiecommissie is verantwoordelijk voor de indeling en begeleiding van de 

prestatieteams van MHC Rosmalen. In het bijzonder gaat het om de volgende teams: 

 

• H1/D1 

• JA1/MA1 

• JB1/MB1 

• JC1/JC2/MC1/MC2 

• JD1/JD2/MD1/MD2 

 

Elke prestatielijn heeft een eigen lijncoördinator die het voortouw neemt in de 

selectieprocedure en begeleiding van zijn/haar lijn. Alle overige teams vallen onder de 

verantwoordelijkheid van de Breedtecommissie, Minicommissie en Seniorencommissie.  
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2. Doelstellingen  
 

Bij MHC Rosmalen staat voor alle leden en teams het plezier in hockey voorop. Wat de 

prestatieteams hierin onderscheidt, is dat het tevens gaat om het ‘leveren’ van de hoogst 

mogelijke prestatie die op dat moment met het team en de individuele spelers haalbaar is. 

Een belangrijk verschil tussen de prestatie- en de breedteteams is verder dat motivatie en 

gedrevenheid om te willen presteren en de eigen verantwoordelijkheid hierin, belangrijke 

factoren zijn die bepalen of een speler geschikt is voor een prestatieteam. Het geheel van 

motivatie, techniek, tactiek en fysiek wordt door de Prestatiecommissie beoordeeld, zodat 

de volgende twee doelstellingen kunnen worden nagestreefd.  

 

• Eerstelijns teams samenstellen en ondersteunen qua ontwikkeling zodat ze in de 

hoogst mogelijk competitie kunnen spelen (70% speelt subtop of hoger).  

• Goede aansluiting houden met met name de 2e lijns teams (A/B) en 3e lijns teams (C 

en D). 

 

Meer concreet staan de volgende doelstellingen voorop: 

• Teams in de subtop doen mee voor het kampioenschap. 

• Teams in de supercompetitie spelen voor het ‘linker rijtje’. 

• De A1 teams leveren een doorstroming naar de selecties van Dames 1 en Heren 1 van 

minimaal 3 spelers jaar. 

 

De Prestatiecommissie richt zich verder op: 

• Begeleiding en ontwikkeling van de trainers/coaches middels trainingen, 

informatiemomenten en het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan. 

• Begeleiding en ontwikkeling van de spelers. Voorbeelden hiervan zijn het organiseren 

van specifieke trainingen en informatiemomenten.   
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3. Verwachtingen prestatieteams  

 

Met alle prestatieteams wil MHC Rosmalen in de hoogst haalbare competitie spelen. Deze 

doelstelling geldt voor zowel de prestaties op het veld als in de zaal. Om aan deze 

doelstelling te kunnen voldoen, verwachten we van onze spelers, trainers, coaches en 

ouders van de spelers onder andere:  

• Aanwezigheid bij alle trainingen, wedstrijden en teamactiviteiten 

• 100% inzet bij alle spelers 

• Spelers staan open om te leren en zichzelf en andere spelers te verbeteren  

• Aanwezigheid voorafgaand aan het seizoen tijdens de selectieperiode 

• Aanwezigheid voorafgaand aan de start van het seizoen, het zaalseizoen en de 

tweede competitiehelft 

• Spelers zorgen voor een goede en professionele wedstrijdvoorbereiding, inclusief 

avond voorafgaand aan de wedstrijd 

• Ouders/verzorgers ondersteunen bovenstaande aspecten 

• Acceptatie van het wisselbeleid in de prestatieteams. Speeltijden van de spelers 

kunnen variëren. De trainers/coaches bepalen de opstelling en de speeltijden.   
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4. Uitgangspunten selectie 
 

Elk jaar worden de selectieteams opnieuw samengesteld uit de beste en meest 

gemotiveerde spelers. De samenstelling van de selectieteams vindt plaats door de 

Prestatiecommissie op basis van informatie en uitvoerige evaluatie afkomstig van:  

• Scoutingformulieren en gesprekken met huidige trainer/coaches (halfjaarlijks)  

• Bekijken (competitie)wedstrijden en eventueel reguliere trainingen  

• Afstemming met de Breedtecommissie 

• Selectietrainingen en selectiewedstrijden (uitgezonderd de D-teams) 

• Bij de D-jeugd worden de teams samengesteld door de Prestatiecommissie, waarbij 

input wordt geleverd vanuit de huidige trainers/coaches, de Minicommissie en de 

nieuwe trainer(s)/coach(es).  

Voor alle lijnen geldt dat de indeling wordt overlegd met de nieuwe trainer(s)/coach(es). 

Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 

Uitgangspunten 

Elk jaar worden de selectieteams opnieuw samengesteld uit de beste en meest 

gemotiveerde spelers/speelsters. Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• Spelers uit prestatieteams worden niet per definitie opgenomen in de 

selectieprocedure. Indien er spelers voor het vaststellen van de selecties in een lager 

team worden geplaatst dan dat zij het vorige seizoen gespeeld hebben, binnen 

dezelfde categorie, worden zij vóór publicatie van de selectie op de hoogte gebracht.  

• Doelstelling is om voor de zomervakantie de selectieteams definitief te bepalen. 

• Spelers worden alleen bij zeer grote uitzondering vervroegd doorgeschoven*. 

Beoordeling hiervan ligt bij de Prestatiecommissie. 

• De teams worden voor een heel seizoen samengesteld, maar incidenteel kan 

besloten worden een speler gedurende het seizoen over te plaatsen naar een lager 

team. 

• Bij blessures is het aan de Prestatiecommissie en de trainer/coach hoe hiermee om 

te gaan. 

• Spelers van buitenaf zijn welkom bij MHC Rosmalen. Indien ze graag kennis willen 

maken en/of mee willen doen met de selectie, kunnen ze zich melden bij de 

betreffende lijncoördinator. Criteria om mee te kunnen doen met kennismaking 

en/of selectie is dat er ruimte is voor spelers binnen de lijn (teamgrootte is max 16  
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voor alle teams). Spelers van buitenaf worden alleen opgenomen in de definitieve 

selectie indien ze een dusdanige sterke toegevoegde waarde hebben. Richtlijn is dat 

ze bij de beste 5 à 6 spelers van de selectie behoren, wat ter beoordeling ligt bij de 

trainer/coach en lijncoordinator. Het is ter beoordeling aan de Prestatiecommissie, in 

samenspraak met de trainer/coach, in hoeverre ze onderdeel worden van de selectie 

en de daadwerkelijke samenstelling van de prestatieteams. Spelers van buitenaf 

kunnen ook lid worden van MHC Rosmalen alvorens de selectie in te gaan mits er 

ruimte is binnen de lijn en er geen andere spelers op de wachtlijst staan. In deze 

situatie geldt de selectieprocedure als regulier lid van MHC Rosmalen. 

 

* Er spelen verschillende criteria voor een eventueel vervroegd doorschuiven. Een van de 

belangrijkste is dat de betreffende speler geen uitdaging meer heeft in de eigenlijke lijn. 

Beoordeling van de criteria ligt bij de prestatie TC. Indien een speler graag een lijn 

doorschuift of langer in een lijn blijft, kan hij/zij dit schriftelijk met motivatie kenbaar maken 

bij de betreffende lijcoordinator. Langer in een lijn blijven zal alleen kunnen op basis van een 

medische indicatie (criterium vanuit de bond) en ligt daarnaast altijd ter beoordeling van de 

prestatie TC. 

 

Selectiecriteria 

 

De Prestatiecommissie van MHC Rosmalen hanteert de volgende selectiecriteria: 

 

• Technische aspecten 

• Tactische aspecten 

• Fysieke en conditionele aspecten 

• Mentale aspecten en motivatie 

• Ontwikkelpotentieel, lerend vermogen en coachbaarheid  
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5. Publicatie en procedure selecties 
 

De definitieve teamdeling van de D1 en D2 wordt gepubliceerd samen met de 

teamindelingen van de Jongste Jeugd. Er is geen selectieprocedure voor de D-lijn.  

 

Voor de overige lijnen geldt dat publicatie van de selecties uit privacy-overwegingen 

plaatsvindt via de app van MHC Rosmalen. Een aankondiging vindt plaats via de website en 

de app. Vervolgens worden alle selectiegroepen uitgenodigd voor een aantal trainingen en 

eventueel wedstrijden die gegeven worden door de nieuwe trainer/coaches van het team. 

Tijdens de eerste training wordt uitgelegd hoe het proces zal verlopen en worden de 

verwachtingen afgestemd. De definitieve indelingen worden ook gepubliceerd op de website 

in de MHC Rosmalen app. 

 

De week na de publicatie wordt eenmalig een inloopavond georganiseerd in het clubhuis. 

Via deze weg hebben ouders en spelers de gelegenheid om vragen te stellen over de 

teamindelingen (D) en selecties (A/B/C). De Prestatie- en Breedtecommissie zullen hier 

aanwezig zijn om eventuele vragen met betrekking tot de selecties en teamindelingen te 

beantwoorden. Er is daarbij bewust gekozen voor een persoonlijke communicatie in het 

clubhuis en niet per telefoon of via de mail. 
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6. Invallen en meetrainen 
 

Ten aanzien van het invallen van spelers bij prestatieteams hanteert de Prestatiecommissie 

het volgende beleid: 

 

• Invallen bij prestatieteams is afhankelijk van speelgerechtigheid op basis van 

speelniveau (zoals beschreven door de KNHB) 

• Er kunnen situaties voorkomen dat invallen noodzakelijk/gewenst is. Dit gaat in 

samenspraak met de trainer/coaches van de betreffende teams. Indien nodig beslist 

de Prestatiecommissie. 

 

Ten aanzien van het meetrainen van spelers bij prestatieteams hanteert de 

Prestatiecommissie de richtlijn dat dit pas mogelijk is in het 2e deel van het seizoen, dus na 

de winterstop. Meetrainen is bovendien uitsluitend mogelijk voor spelers die naar de D-

junioren gaan en die van de A-lijn in aanmerking komen voor H1 of D1.  

 


