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Inleiding
MHC Rosmalen is een familieclub voor spelers van jong tot oud. Bij de enorme groei van de
afgelopen jaren is met name het aantal junioren leden toegenomen. Graag zou de club die groei ook
zien bij de senioren, door behoud van de huidige en de instroom van nieuwe seniorenleden.
Voor de komende jaren is tot doel gesteld de groei van het aantal senioren in lijn te brengen met de
groei van het aantal junioren. Er wordt gestuurd op consolidatie van het huidige aantal teams met
uitbreiding van één herenteam en één damesteam senioren. Bij BLT en trimhockey wordt gestuurd
op een groei van het aantal leden. De manier waarop dit kan worden bereikt zal worden onderzocht
door projectgroepen.
In januari 2020 heeft een open collectieve brainstormavond plaatsgevonden, met betrokken
senioren vanuit verschillende teams, diverse commissieleden en andere geïnteresseerden. Dit is het
startpunt geweest voor een projectgroep ‘seniorenbeleid’ waarvoor zich zeven vrijwilligers hebben
aangemeld: Een samenwerking van leden van diverse gelederen, zoals teammanagers, TC-leden,
trainingscommissieleden, wedstrijdsecretaris senioren en seniorenspelers, voorgezeten door het
bestuurslid hockeyondersteuning.
De speerpunten van het project waren het centraal stellen van de seniorleden, luisteren naar wat er
leeft onder de senioren, op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden, meer eenduidigheid en een
duidelijke verwachting aanbrengen in het beleid. Met name de overgang van junioren naar senioren
vraagt de nodige aandacht. Om junioren niet te verliezen wordt gekeken naar een rustigere overgang
naar de senioren. Daarnaast wordt er gestuurd op gezellige zondagen voor het behoud van de leden.
Het uitgewerkte voorstel is in mei 2020 aan het bestuur voorgelegd, waarna de overgangsperiode
naar de nieuwe invulling gestart kan worden. Tijdens deze overgangsperiode zullen een aantal
uitdagingen bestaan, waarbij het belang van de senioren op de lange termijn wordt nagestreefd.
Om de tevredenheid en het hockeyplezier van de senioren in beeld te houden, vindt eens per twee
maanden een overleg plaats met alle verantwoordelijke commissieleden rondom de (jong)senioren.
Te weten: bestuurslid hockey (senioren prestatie), bestuurslid hockeyondersteuning (senioren
breedte), TC-senioren breedte heren, TC-senioren breedte dames en het wedstrijdsecretariaat
senioren.
Alle seniorenteams vallen onder de TC-breedte senioren dames en heren met uitzondering van D1,
JD1, H1, JH1, die onder de TC-prestatie senioren vallen. Deze prestatieteams hebben andere rechten
en plichten wat betreft trainers, fluiten en betalen van een prestatietoeslag. Niet alle opmerkingen in
dit document gelden dan ook voor deze teams. De overige groepen, zoals trimmers en BLT, worden
apart ondersteund door separate commissies en het bestuurslid hockeyondersteuning.
Hierna wordt eerst de overgang van junioren naar jong senioren besproken. Vervolgens komt de
overgang van jong senioren naar senioren aan bod. Tenslotte volgt een stroomschema met de
jaarlijkse organisatie van de overgangen van de ene naar de andere categorie. Uitzonderingen op het
beleid dienen te worden goedgekeurd door het bestuur.
In zijn algemeenheid wordt er gestreefd naar gezellige en levendige zondagen. De club dient
aanvragen bij de KNHB in wat betreft de indeling van de thuiswedstrijden. Vervolgens houdt de
wedstrijdsecretaris senioren rekening met de tijdsplanning van de thuiswedstrijden.
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Plaatsing H1/D1

Keuze deelname
selectie HJ1/DJ1
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Plaatsing HJ1/DJ1

-

?
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HJ2/DJ2

+

Plaatsing HJ2/DJ2

MHC Rosmalen volgt het motto van de KNHB: “Ga je na de junioren
niet naar Heren 1 of Dames 1, dan kom je in de Jong Senioren-categorie”.
A-junioren worden selectief benaderd om deel te nemen aan de selectie van H1/D1. Deze procedure
is volgens de vastgelegde jaarlijkse organisatie terug te vinden op pagina 5. Alleen de last-minute
niet-geselecteerde A-junioren bij H1/D1 zijn verzekerd van een aangeboden plek in de jong
seniorenprestatieteams HJ1/DJ1, mits hier een positief advies voor is afgegeven door de begeleiding
van de standaardteams H1/D1.
A-junioren die reeds in het begin van de selectieprocedure afvallen voor H1/D1 en de overige Ajunioren stromen allen door naar jong seniorenteams. Zij kunnen zich aanmelden voor de selectie
van de jong seniorenprestatieteams HJ1/DJ1 of kiezen voor directe plaatsing bij jong
seniorenbreedteteams HJ2/DJ2. De A-junioren die niet geselecteerd zijn voor HJ1/DJ1 krijgen een
plek aangeboden in de jong seniorenbreedteteams HJ2/DJ2. De bedoeling is om in de tweede helft
van het seizoen inlooptrainingsavonden te organiseren bij HJ2/DJ2. Dit om junioren te kunnen laten
proeven aan het seniorenhockey en om te kijken of dit team bij hen past. Tevens kunnen spelers uit
de A-junioren de tweede helft van het seizoen benaderd worden om in te vallen bij de wedstrijden
van de jong seniorenteams. Zo kunnen zij terwijl zij nog junior zijn alvast kennismaken met het
hockeyen op de zondag.
Jong seniorenteams trainen allen op vrijdagavond, met een aansluitende, vrijblijvende borrelavond
startend om 21:30 uur. Hiermee worden op kamers wonende studenten gemotiveerd om bij
Rosmalen te blijven hockeyen. Daarnaast zorgt dit voor onderlinge binding en wordt de gezelligheid
vergroot. De eerste jong senioren borrelavonden van het nieuwe seizoen worden georganiseerd en
gepromoot vanuit de club. De vrijdagavond wordt zo een levendige avond op de club.
Voor jong seniorenteams wordt gestreefd naar het faciliteren van een trainer en coach door de club.
In principe gaat dit volgens wederzijdse inspanning; het aandragen van een trainer/coach behoort
ook tot de mogelijkheden.
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De leeftijdsgrenzen van de KNHB voor jong senioren zijn 18 t/m 25 jaar, met een maximumaantal
dispensaties voor twee spelers van de leeftijd van 25+. Het streven van de club is om jong senioren
na ongeveer twee jaar door te laten stromen naar de overige seniorenteams. Naar eigen voorkeur en
in overleg gebeurt dit eventueel eerder of later.
Spelers uit de jong seniorenteams worden uitgenodigd voor deelname aan selectie H1/D1 of kiezen
voor het doorstromen naar de overige seniorenteams. In de tweede helft van het seizoen worden
inlooptrainingsavonden georganiseerd bij de breedte seniorenteams, om jong senioren te kunnen
laten proeven welk team het beste bij hen past. Tevens kunnen deze jong senioren in de tweede
helft van het seizoen benaderd worden om in te vallen bij de wedstrijden van de seniorenteams. In
principe bestaan seniorenteams uit maximaal 18 spelers, tenzij in overleg met het bestuur anders is
overeengekomen.
Breedte seniorenteams trainen allen op woensdagavond, met de mogelijkheid om op hun verzoek in
overleg uit te wijken naar een andere trainingsavond, mits daar ruimte voor is en voldoende spelers
(minimaal 14) hiermee instemmen.
Breedte seniorenteams krijgen bij aanvang van het seizoen een trainingenpakket aangeboden met 30
(conditie)trainingen. Er wordt nagestreefd dat breedte seniorenteams gezamenlijk één kwalitatief
voldoende sterke trainer hebben, die in een carrouselvorm oefeningen uitzet en zo meerdere teams
tegelijk een training biedt en technisch ondersteunt.
Seniorenprestatieteams krijgen allen een trainer en coach gefaciliteerd door de club, waarvan de
verantwoordelijkheid ligt bij de TC-prestatie.
Vanaf de leeftijd van 35+ hebben senioren de mogelijkheid om naar de heren/dames veteranen door
te stromen. Per veteranenteam zijn er twee dispensaties in de leeftijd van 30-35 jaar mogelijk.
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Jaarlijkse organisatie van de overgang tussen categorieën
Inventarisatie
bij coaches
huidige
junioren-, jong
senioren- en
H1/D1-teams

WIE:

TC pr. A-jeugd
TC br. A-jeugd
TC pr. senioren
TC br. senioren

Begin maart
meeting 1
Welke spelers
en welke
plekken zijn er?
Indeling met
potlood maken
TC pr. A-jeugd
TC br. A-jeugd
TC pr. senioren
TC br. senioren

Persoonlijke
gesprekken met
spelers,
aangekondigd
middels
uitgedeelde brief
over beleid

coaches/managers
A-jeugd samen met
TC pr./br. A-jeugd

Begin april
meeting 2
Welke speler
gaat aan welke
selectie-/
inlooptraining
meedoen?
TC pr. jeugd
TC br. jeugd
TC pr. senioren
TC br. senioren

Persoonlijke
uitnodigingen en
deelname aan
selectie- of
inlooptrainingen

coaches/managers
senioren samen met
TC pr./br. senioren

Eind juni
meeting 3
Definitieve
indeling maken

TC pr. senioren
TC br. senioren

Indeling
communiceren

TC pr. senioren
TC br. senioren

De jaarlijkse organisatie van de overgang van junioren naar jong senioren/prestatie senioren wordt gezamenlijk behandeld. Vanaf de start van de
lentecompetitie gebeurt dit volgens bovenstaand traject door een vaste, onafhankelijke groep betrokkenen. Hiermee wordt gewaarborgd dat elke speler in
beeld blijft en tijdig geïnformeerd wordt.

Begin apr
Persoonlijke gesprekken met
(jong) senioren die naar breedte
seniorenteams willen

Begin apr
inventarisatie aantal beschikbare
plekken bij aanvoerders breedte
seniorenteams

Persoonlijke uitnodigingen en
deelname aan inlooptrainingen
breedte seniorenteams

Eind juni
Definitieve indeling maken en
communiceren

De jaarlijkse organisatie van de overgang van jong senioren naar breedte senioren wordt minder formeel aangezien er geen selecties plaatsvinden. Deze
overgang wordt tijdig in gang gezet volgens bovenstaand traject, uitgevoerd door de TC-seniorenheren/dames.
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