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1 Visie technisch beleid SMHC 

SMHC Raalte wil een toonaangevende hockeyvereniging zijn in Oost Nederland, waarbij 
prestatiehockey gecombineerd wordt met kwalitatief sterk breedtehockey. 
De kernwaarden van de vereniging zijn: 

 Sportiviteit 
 Ambitie en ontwikkeling voor de speler 
 Familiale verhoudingen en gezelligheid 
 Maatschappelijke betrokkenheid    

 

1.1 Sportiviteit 

Kinderen leren spelenderwijs om samen te werken op het hockeyveld. Alleen kan niemand een 
wedstrijd winnen, maar samen wel. Teambuilding, sportiviteit en respect spelen daarbij een zeer 
belangrijke rol. Trainers en coaches zijn voorbeeldfiguren die deze begrippen moeten uitdragen.  
 

1.2 Ontwikkeling van spelers 

De SMHC wil spelers de mogelijkheid bieden om zich op zowel sportief als sociaal vlak te kunnen 
ontwikkelen. Om dit te kunnen faciliteren streeft zij er naar om iedere speler al vanaf jonge leeftijd  
in te delen op het eigen hockeyniveau. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen prestatie- en 
breedte hockey. Beide doelgroepen wil de SMHC bedienen middels kwalitatieve trainingen en 
begeleiding. 
 

1.3 Gezelligheid, familiale verhoudingen en toegankelijkheid 

De SMHC wil zich profileren als een toegankelijke en familiale club. Gezelligheid en plezier zowel op 
als buiten de velden zijn hierbij belangrijke factoren. De SMHC faciliteert op dit moment geen G-
hockey. 
 

1.4 Maatschappelijke betrokkenheid 

De SMHC hecht waarde aan maatschappelijke betrokkenheid. Zij zet zich daarom in om samen met 
de gemeente, scholen en overige partijen mensen te laten kennismaken met de hockeysport.  
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2 De speler staat centraal 
 

2.1 Algemeen 

Bij SMHC staat de speler en zijn ontwikkeling centraal. Ter ondersteuning van de ontwikkeling van de 
spelers die deelnemen aan de competitie wordt gewerkt met een ‘speler-volgsysteem’ waarbij  
techniek, tactiek, mentaliteit en fysiek de meetcriteria zijn. 
Voor de FunkeyKids (de F-jeugd en eerstejaars E-jeugd) staan spelvreugde en beweging voorop.  
 
Ontwikkeling van het individu is van groot belang. Het individu, het team en de club hebben hier 
namelijk allen profijt van. Hockey is en blijft echter een teamsport. Daarom hanteert de SMHC het 
uitgangspunt dat het club- en het teambelang prefereert boven het individuele belang. 
 

2.2 Het speler-volgsysteem 

Rondom de speler staan: 
 zijn team en de coach van het team 
 de trainer en de groep waarmee de speler training krijgt, veelal het eigen team 
 scheidsrechters, die de wedstrijden van de speler fluiten 
 clubverbondenheid, waar fluiten van wedstrijden, bardienst, veegdienst etc. onder vallen. 

Ieder lid draagt bij aan een goed functionerende vereniging. 
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Aan de hand van de vier basisaspecten (Techniek, Tactiek, Mentaliteit en Fysiek) worden scores, 
toegekend. Deze scores vormen de basis voor de teamsamenstellingen en trainingsplannen per 
jeugdcategorie. Ieder team krijgt hetzelfde type training aangeboden. Het tempo waarin de teams de 
ontwikkelingsfasen doorlopen kan echter onderling verschillen. 
  
Met de introductie van het speler-volgsysteem wordt een constante toestroom van hockeytalent 
beoogd. Deze spelers beschikken door een breed gedragen trainingsplan over hetzelfde basisniveau.  
 
Het speler-volgsysteem wordt driemaal per seizoen door zowel de trainers als de coaches ingevuld. 
De rapportages geven de Technische Commissie handvatten om eventueel bij te sturen op 
individueel niveau of op teamniveau en is leidend voor de teamindelingen voor het nieuwe seizoen. 
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3 Teamindeling & selectie 
 

3.1 Algemeen 

Middels onderstaande willen we als club de procedure van de teamindeling & selectie inzichtelijk 
maken voor al onze leden.  
 
Leidend in de te maken keuzes m.b.t. de teamindeling is het volgende principe: 
Het clubbelang gaat voor het teambelang. 
Het teambelang gaat voor het belang van een individu. 
 
In het uitzonderlijke geval dat een lid en of een ouder(s) van een lid zich geheel niet kunnen vinden in 
de definitieve teamindeling, kan de ouder/het lid zich wenden tot de vertrouwenspersoon. 
 

3.1.1 Leeftijdscategorieën  

De spelers worden op basis van de leeftijd op 1 oktober van ieder jaar ingedeeld in de volgende door 
de hockeybond vastgestelde leeftijdscategorieën: 
 

FunKey Kids 4 en 5 jaar 
F-junioren 6 en 7 jaar 
E-junioren 8 en 9 jaar 
D-junioren 10 en 11 jaar 
C-junioren 12 en 13 jaar 
B-junioren 14 en 15 jaar  
A-junioren 16 en 17 jaar 

 
In enkele gevallen kan het voorkomen dat er wordt afgeweken van bovenstaande indeling. Indien de 
speler in een lagere leeftijdscategorie wordt ingedeeld, dient dispensatie te worden verleend door de 
hockeybond. De TC streeft er naar om iedere speler in zijn/haar leeftijdscategorie uit te laten komen, 
maar behoudt zich het recht voor om de speler in een andere leeftijdscategorie te plaatsen.  
 
 

3.2 Procedure teamindeling / selectie 

De TC deelt, voorafgaand aan de teamindeling, aan de betreffende teams mee of er sprake is van een 
selectie in hun categorie (selectie zal alleen plaatsvinden indien er in dezelfde categorie twee teams 
aanwezig zijn, bijvoorbeeld C1 en C2). Voor de FunkeyKids (de F-jeugd en eerstejaars E-jeugd) staan 
spelvreugde en beweging voorop en hier zullen geen selecties in plaatsvinden. Punt vier van 
onderstaande procedure is alleen van toepassing bij een selectie. De overige punten zijn zowel van 
toepassing bij een selectie als een teamindeling (waar geen selectie in kan plaatsvinden). 
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Globale planning tijdspad  
Van deze planning kan per periode afgeweken worden. De definitieve planning wordt voorafgaand 
aan de indeling bekend gemaakt. 
 

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 

Stap 1, 2 Stap 3 & eventueel  4 Stap 5, 6   Stap 7, 8 & 9 Stap 10 & 11 

 
 
1. Spelers en/of ouders melden persoonlijk per e-mail omstandigheden van hun kind /van zichzelf bij 

de TC, trainer, coach en of vertrouwenspersoon, indien er omstandigheden zijn waar rekening 
mee gehouden moet worden tijdens de teamindeling.  
 

De TC raadt  aan om de persoonlijke omstandigheden bij zowel de TC, trainer als coach te melden, 
zodat deze hier gedurende het seizoen zoveel mogelijk rekening mee kunnen houden. Mocht het 
zo zijn dat u de persoonlijke omstandigheden niet wilt delen met de TC, trainer en/of  coach, dan 
kunt u deze melden bij de vertrouwenspersoon.  
 

De TC bepaalt, eventueel in overleg met de vertrouwenspersoon , of  de omstandigheden 
meegenomen worden in de totstandkoming van de teamindeling. Ouders kunnen deze 
persoonlijke omstandigheden alleen per e-mail indienen (mag mondeling toegelicht worden). De 
TC zal, voorafgaand aan de indeling, per e-mail haar leden en de ouders vragen om deze 
omstandigheden te melden bij de betreffende coördinator.  Indien hier geen gebruik van wordt 
gemaakt, zullen persoonlijke omstandigheden niet meegenomen worden in de gehele procedure 
van de teamindeling. 
 

2. Coaches & trainers leveren de scores van het speler-volgsysteem aan bij de Coördinator Jongste 
Jeugd/ Junioren/Senioren. 
 

Ouders en kinderen krijgen geen inzicht in deze scores. 
 
3. In de tweede week vinden op uitnodiging van de coördinator speeddates plaats tussen de 

coördinator en coaches en tussen de coördinator en trainers.  De coach en trainer kunnen tijdens 
dit gesprek aangeven aan de coördinator wat volgens hen de beste indeling is voor zijn/haar team 
en eventuele knelpunten delen. 
 

De TC raad alle coaches en trainers aan om voorgaand aan de speeddate met elkaar in gesprek te 
gaan, om te kijken wat de beste indeling is voor jouw team (en spelers) en de teams(en spelers) 
van anderen. De TC zal deze gesprekken initiëren, echter niet verplicht stellen aan de coaches en 
trainers. De coaches kunnen tijdens de speeddate hun  wensen voorleggen. 

 
4. Selectietrainingen vinden plaats vanaf de tweedejaars E-Jeugd, en alleen indien er in één 

categorie meerdere teams kunnen worden samengesteld.  
 

Tijdens een selectietraining worden de vaardigheden van een speler beoordeeld. De 
selectietrainingen kunnen bestaan uit oefeningen en of een wedstrijd. Deze stap is niet van 
toepassing indien er geen selecties plaatsvinden. De selecties en daarmee ook de 
selectietrainingen zullen één keer per seizoen plaatsvinden, tijdens de indeling die in juni bekend 
gemaakt wordt. 

 
5. Coördinator Jongste Jeugd/Junioren/Senioren + hoofdtrainers / selecteurs delen de teams in.  
 
 

Betreffende hoofdtrainers/ selecteurs worden voorafgaand aan de teamindeling bekend gemaakt. 
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6. Coördinator Jongste Jeugd/Junioren/Senioren maken voorlopige teamindeling bij betrokken 
ouders/leden telefonisch bekend.  

 

Doel van dit telefoon gesprek is het informeren van ouders/leden over  de voorlopige indeling en 
de motivatie waarom. Op dit moment kunnen ouders/leden nog geen bezwaar maken en wordt 
van hen een fatsoenlijke houding verwacht. Indien de houding onfatsoenlijk is, zal het bezwaar 
wat in stap 9 gemaakt kan worden, niet in behandeling genomen worden.  
Leden vanaf de B-leeftijd zullen persoonlijk benaderd worden (niet via hun ouders). Wel wordt de 
voorlopige teamindeling naar de ouders gemaild, indien hun e-mailadres in Lisa is vastgelegd. 

 
7. Ouders hebben drie dagen de tijd om deze beslissing kenbaar te maken bij hun kind.  
 

Deze stap is niet van toepassing voor leden vanaf de B leeftijd. 
 

8. De TC maakt, nadat de drie dagen in stap 7 verlopen zijn, de voorlopige teamindeling aan alle 
ouders, leden, coaches en trainers via de e-mail bekend. 

 
9. Zwaarwegende bezwaren kunnen alleen schriftelijk (via de mail) gestuurd worden naar de 

betreffende Coördinator.   
 

Alleen zwaarwegende bezwaren worden in behandeling genomen. Tevens worden deze 
zwaarwegende bezwaren alleen in behandeling genomen indien de bezwaarmaker respectvol 
bezwaar maakt.  

 
10. De TC bespreekt bezwaren, neemt een besluit en informeert de bezwaarmaker.  
 
11. Drie dagen nadat de bezwaarmaker is geïnformeerd maakt de TC de definitieve indeling per e-

mail bekend.   
 

Ouders krijgen op deze manier de tijd om hun kind te informeren over de beslissing. 
 
Indien een speler wordt toegewezen aan een bepaald team, maar daar geen onderdeel van wenst uit 
te maken, vanwege een zwaarwegende reden, zal (waar mogelijk) hier rekening mee gehouden 
worden*. 
 
* Persoonlijke omstandigheden zullen al kenbaar gemaakt moeten zijn in stap 1. Zwaarwegende 
bezwaren moeten tijdens stap 9 van de procedure kenbaar gemaakt worden. Het niet in hetzelfde 
team als “vriendjes of vriendinnetjes” komen is geen zwaarwegende reden. 
Nadat de teamindeling definitief is, zal de teamindeling niet meer gewijzigd worden (tenzij we door 
nieuwe regelgeving van de bond genoodzaakt zijn om de teamindeling aan te passen). 

 
 
3.2.1 Hoe vaak kan een teamwijziging worden doorgevoerd? 

Alle teams worden in beginsel één keer per seizoen ingedeeld, maar hier kan indien nodig van 
worden afgeweken. Bij de jongste jeugd kan dit maximaal driemaal per seizoen en bij de junioren en 
bij de senioren kan dit, indien een voorcompetitie van toepassing is, maximaal tweemaal per seizoen. 
Deze momenten zijn vastgelegd door de KNHB. 
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3.2.2 Prestatiehockeyer 

Een prestatiehockeyer heeft rechten, maar  ook plichten. Zo wordt er van een prestatiehockeyer 
meer geëist en kan een speler binnen het seizoen in geval van te weinig voortgang, te weinig 
trainingsopkomst of inzet naar een lager team worden teruggezet. 
 

3.2.3 Prestatie- of breedteteam 

Het eerste team in iedere leeftijdscategorie komt automatisch uit als prestatieteam. Ieder volgend 
team in de betreffende leeftijdscategorie heeft de keuze om als prestatie- of breedteteam uit te 
komen in de competitie. 
 
 

3.3 Teamgrootte 

De teamgrootte is bij voorkeur steeds het basisaantal plus twee extra spelers.  
 

 Minimum aantal spelers Maximum aantal spelers 

Zestallen 6 8 

Achttallen 8 10 

Elftallen (junioren) 11 14 

Elftallen (senioren) 11 16 

 
 

3.4 Invallen in andere teams  

Het kan voorkomen dat een team niet genoeg spelers heeft voor een (competitie) wedstrijd.  Om 
problemen te voorkomen over wie bij welk team mag, of misschien wel moet invallen zijn de 
volgende regels opgesteld:  
 
 

 De selectieteams gaan in principe met twaalf spelers plus een keeper naar de wedstrijden. 
Wanneer meer dan één speler verhinderd is, komt een speler uit een jonger selectieteam in 
aanmerking om in te vallen of een speler uit de breedtelijn.  

 Een selectieteam dient indien deze 13 spelers  en 1 keeper heeft een speler af te staan aan 
een ander prestatieteam/ breedtehockeyteam indien deze minder dan 11 spelers heeft. Bij 
14 spelers en 1 keeper, dient het team 2 spelers af te staan, etc. 

 
De coach van het team dat de speler levert is verplicht deze speler af te staan. Er kunnen zich 
omstandigheden voordoen waarin het afstaan van de speler het toeleverende team in grote 
moeilijkheden brengt (een kampioenswedstrijd of een minimum aantal spelers van het toeleverende 
team). In dit geval neemt de T.C. een beslissing.  
 
Teams kunnen anders overeenstemmen  indien beide partijen zich hierin kunnen vinden. Regels van 
de KNHB dienen altijd gehonoreerd te worden. 
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3.5 Aanwezigheid & gedrag bij trainingen en wedstrijden 

3.5.1 Aanwezigheid 

Van de speler wordt aanwezigheid bij de trainingen en wedstrijden verwacht. Dit om ervoor te 
zorgen dat er voldoende spelers aanwezig zijn tijdens de trainingen en wedstrijden. Hockey is immers 
een teamsport. Indien een lid structureel niet aanwezig kan zijn (>3 afmeldingen per maand) bij een 
training/wedstrijd, anders dan door een langdurige blessure of gezondheidsproblemen, dient 
melding te worden gedaan van de afwezigheid bij de betreffende coördinator. Alle overige 
afmeldingen kunnen worden gedaan bij de trainer en/of coach. De coach, trainer en of Technische 
Commissie behoudt zich het recht voor om waar nodig sancties op te leggen, indien zij de reden voor 
afwezigheid ongegrond acht. Talenten programma’s of andere hobby’s zijn geen geldige reden om 
niet aanwezig te zijn bij een training en/of wedstrijd. 
 

3.5.2 Gedrag  

Van de speler wordt respectvol gedrag verwacht. Respect tijdens trainingen en wedstrijden, maar 
ook naar andere clubgenoten. Hieronder wordt bijvoorbeeld niet pesten en niet schelden verstaan, 
maar ook de kleine dingen zoals luisteren naar elkaar, op tijd komen, op tijd afzeggen, zorgen dat de 
kleedkamers netjes worden achtergelaten, etc. Indien nodig kunnen disciplinaire maatregelingen 
worden opgelegd worden door trainers, coaches en/of de Technische Commissie. Daarnaast wordt 
van de speler verwacht dat hij zich sportief gedraagt, zoals beschreven in hoofdstuk 12. 
 

3.5.3 Rol ouders  

Niet alleen van de spelers, maar ook van de ouders wordt sportief en respectvol gedrag verwacht, 
zoals beschreven in hoofdstuk 12. Ook voor ouders geldt dat respect, zowel op als buiten het veld, 
een belangrijke voorwaarde is om een sportclub goed te kunnen laten functioneren. Eén ieder dient 
het beleid van de SMHC te respecteren en uit te dragen. Ouders zijn te allen tijde ondergeschikt aan 
trainers, coaches en de Technische Commissie. Indien een ouder zich niet kan vinden in een 
beslissing kan contact worden opgenomen met de betreffende coördinator. 
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4 Trainersplan, trainingen, trainers & tools 
 

4.1 Algemeen 

Het huidige hockey vraagt veel techniek, maar bovenal snelheid/wendbaarheid. Om die reden biedt 
de SMHC loopscholing aan vanaf de Jeugd  aan zowel de breedteteams als  aan de prestatieteams. In 
het speler-volgsysteem en daarmee ook in het trainingsplan, worden vier aspecten van de 
ontwikkeling van de speler (en het team) onderscheiden: Techniek, Tactiek, Mentaliteit en Fysiek. 
Alle vier aspecten worden meegenomen in de oefenstof en het trainingsplan van de SMHC, waarin 
de trainingsaanpak in vier perioden per leeftijdscategorie is opgenomen. 
 

4.2 Trainingen 

Teams tot de D8 jeugd, krijgen eenmaal per week training. Vanaf de D8 jeugd streeft de SMHC er 
naar dat deze teams tweemaal per week training aangeboden krijgen.  
 
Keepers zullen tevens vanaf de D8 jeugdkeeperstrainingen aangeboden krijgen om zo aan hun 
keepersvaardigheden te werken. Deze keeperstrainingen zijn naast hun reguliere trainingen. 
 

4.3 Trainers & ontwikkeling van trainers 

De SMHC probeert zoveel mogelijk intern bekwame trainers aan te trekken en deze op te leiden. 
Echter indien er intern geen of onvoldoende bekwame trainers aanwezig zijn, zal de SMHC extern 
trainers aantrekken.  
 
Vanaf de C jeugd komt een speler in aanmerking om trainer te worden. In eerste instantie geven 
deze trainers onder begeleiding van de hoofdtrainers/ervaren trainers training  en op den duur zal de 
trainer in staat zijn om een eigen team te leiden.  
 

4.4 Opleiding / begeleiding van de trainers 

 Elk jaar wordt er minimaal 3 keer “train de trainer” georganiseerd waarbij de trainers intern 
worden getraind door de hoofdtrainers van de SMHC.  

 Er zal één keer per seizoen een functioneringsgesprek plaatsvinden tussen de trainer en de 
trainer coördinator & voorzitter van de TC. 

 Er zal één keer per seizoen een beoordelingsgesprek plaatsvinden tussen de trainer en de 
trainer coördinator & voorzitter van de TC. 

 De SMHC streeft ernaar om in de komende 5 jaar 60% van de trainers gecertificeerd te 
hebben.  
 

4.5 Behoud van trainers 

Voor het beschikken over voldoende trainers is het van belang om voor het einde van een seizoen te 
inventariseren wie belangstelling heeft c.q. bereid is om het volgend seizoen te trainen incl. 
eventuele voorkeuren (prestatieteam, concreet team). Ook voor nieuwe teams zullen trainers 
gezocht moeten worden. Waar nodig zullen vroegtijdig trainers benaderd moeten worden om de 
groep van trainers op peil te houden qua aantal en kwaliteit. De trainer coördinator zal hierin het 
voortouw nemen. 
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4.6 Hockey Academy software 

De SMHC zal vanaf het seizoen 2015-2016 gebruik maken van het Hockey Academy software pakket, 
waarin onder andere trainingen en oefeningen worden aangeboden en waar de scores van het 
speler-volgsysteem eenvoudig vastgelegd kunnen worden.  
 

4.7 Ouders & training geven 

Ouders kunnen worden verzocht om training te geven. Ouders zullen hierin in eerste instantie 
begeleid worden door ervaren trainers. Hiernaast zullen zij trainingsmateriaal tot hun beschikking 
krijgen waardoor zij makkelijk een training kunnen geven.   
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5 Coaches en coachplan 
De SMHC hecht veel waarde aan goede begeleiding van spelers en coaches voor  zowel de jongste 
jeugd, prestatiehockey als de breedtehockey. Coaches spelen een belangrijke rol bij spelplezier en 
ontwikkeling van een team en daarmee de ontwikkeling van elke speler. 
 

5.1 Coachbegeleiding  

 Coaches zullen worden begeleid om passend binnen het coachbeleid te kunnen handelen 
met plezier en zonder al te veel regels. 

 Coach de coach is een belangrijk principe: ervaren coaches begeleiden de minder ervaren 
coaches (observeren en feedback). 

 Coach de coach dag. Minimaal 2 keer per jaar wordt coach de coach dag georganiseerd, 
waarin de coaches intern getraind worden. 

 Er zal helder gemaakt worden wat de speelstijl van SMHC is, door de leeftijdsgroepen heen. 
Waar nodig, kan dit voor prestatieteams en breedteteams verschillend zijn. Opstelling, 
doelstelling per niveau en per positie, ‘eisen’ die je aan spelers mag stellen, etc. zullen 
worden geformuleerd. 

 Elk seizoen maakt de coach aan een team duidelijk volgens welke speelstijl het team gaat 
spelen.  

 De wijze van  coachen kan verschillen bij een prestatieteam of breedtehockey spelend team; 
denk hierbij o.a. aan de wisselspelers en de vraag of iedereen evenveel speeltijd dient te 
krijgen. 

 De visie op coachen maakt duidelijk wat positief & individueel coachen is en tot hoever een 
coach daarin moet/mag gaan. 

 Coaches zoeken contact met trainers van hun teams om observaties tijdens de wedstrijden 
te delen met de trainers. De trainers bepalen hoe zij ontwikkelpunten van het team en 
individuele spelers, die de coach aanreikt, invlechten in de wekelijkse trainingen van het 
team.  

 De coach zal geleerde oefenstof toepassen in de wedstrijd. De trainer is hierbij initiërend en 
sturend en de coach volgend. 

 Coaches zullen een spelregel cursus aangeboden krijgen, zodat deze op de hoogte zijn van de 
(huidige) regels. 

 

5.2 Coach voorkeuren /vereisten 

 De SMHC streeft ernaar om coaches een KNHB coachcursus te laten volgen. Mensen met een 
diploma coachcursus hebben in beginsel voorrang bij het invullen van coachposities. 

 Prestatieteams worden altijd gecoacht door ervaren coaches, d.w.z. coaches die minimaal 3 
jaar coachervaring hebben en/of een gerichte coachopleiding gevolgd hebben.  

 Coaches dienen (veelvuldig) aanwezig te zijn bij de coachdag. 
 Ervaren coaches dienen bereid te zijn hun kennis te delen met andere coaches. 
 De coach conformeert zich aan het beleid van de club. (eis) 
 Een coach handelt integer.(eis) 
 Een coach dient een VOG aan te leveren. (eis) 
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5.3 Behoud van coaches 

Voor het beschikken over voldoende  coaches zal SMHC, voor het einde van een seizoen, 
inventariseren wie belangstelling heeft c.q. bereid is om het volgend seizoen coachen, incl. eventuele 
voorkeuren (prestatieteam, eigen kind, concreet team c.q. groep, eerst verantwoordelijke of 
ondersteunend). Ook voor nieuwe teams ten opzichte van vorig jaar zullen coaches gezocht moeten 
worden. Waar nodig zullen vroegtijdig nieuwe coaches benaderd moeten worden om de groep 
coaches op peil te houden qua aantal en kwaliteit.  
 

5.4 Hockey Academy software 

Vanaf het seizoen 2015-2016 zal de SMHC gebruik gaan maken van Hockey Academy software. In dit 
software pakket wordt onder andere het speler-volgsysteem aangeboden, waarmee coaches de 
ontwikkeling van een speler eenvoudig kunnen vastleggen. 
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6 Technische advies commissie (TAC) 
Vier keer per jaar zal de TAC bijeenkomen om de TC te adviseren op technisch vlak. Deze commissie 
bestaat uit de hoofdtrainers. De trainerscoördinator en de voorzitter van de TC sluiten aan bij deze 
bijeenkomsten vanuit de TC. Op verzoek van de TAC/trainers coördinator / voorzitter TC kunnen 
experts als gast uitgenodigd worden tijdens een bijeenkomst om hun kennis te delen. 
 

7 Ontwikkeling van talent 
Naast het bieden van kwalitatieve trainingen & coaching, zal de SMHC talentvolle spelers motiveren 
om aan ontwikkelingsprogramma’s deel te nemen om zo hun talent nog verder te ontwikkelen. In 
het seizoen 2015-2016 zal SMHC zelf een talentenprogramma opzetten, met als doel om de talenten 
van spelers te ontwikkelen. Deze talentvolle spelers zullen de opgedane kennis met hun eigen team 
moeten delen en zullen een voorbeeldfunctie hebben in hun eigen team. Een talenten programma, 
intern of extern, is geen vervanging voor een reguliere training en/of wedstrijd. 
 

8 Zaalhockey 
De SMHC zal alle teams in overleg zaalhockey training & zaalcompetitie aanbieden. Deze 
zaalactiviteiten zijn niet verplicht en de kosten hiervan zullen verdeeld worden onder alle 
deelnemers. 
Een team kan deelnemen aan de zaaltraining vanaf 8 spelers. Aan de competitie kan een team 
deelnemen vanaf 10 spelers.  
 

9 Wedstrijdbegeleiding 
Vanaf het moment dat een speler in de C jeugd terecht komt, dient deze een scheidsrechtercursus te 
volgen. Vanaf het moment dat deze speler een scheidsrechtercertificaat heeft behaald, zal deze 
ingezet worden bij wedstrijden van de jongste jeugd. De scheidsrechter zal in eerste instantie 
begeleid worden door een ervaren scheidsrechter. 
 

9.1 Kwaliteit in wedstrijdbegeleiding 

Om de kwaliteit van de scheidsrechters op niveau te houden, zullen alle scheidsrechter elk jaar een 
opfriscursus krijgen waar onder andere de nieuwe regels bekend gemaakt worden. Hiernaast streeft 
de SMHC er naar om met vaste scheidsrechters te werken, die vaker wedstrijden fluiten. Op deze 
wijze verwacht de SMHC het niveau van de scheidsrechters te verbeteren. 
 

10 Materiaal 
Er is een speciale materiaalcommissie binnen de TC. Deze materiaalcommissie regelt de uitgifte en 
het beheer van materialen als ballen (trainers en teams),trainingsmateriaal, keeperskleding etc. 
 

11 VOG en vertrouwenspersoon 
De SMHC heeft een vertrouwenspersoon die voor spelers, coaches en trainers bereikbaar is om 
vraagstukken bespreekbaar te maken en waar nodig actie te ondernemen.  
 
Naast de  trainer en coach, dienen vrijwilligers van de club een Verklaring Omtrent Gedrag aan te 
leveren. 
  



  
 

Technisch beleid SMHC - Versie 1.0  16 
 
 

12 Sportief gedrag 
Sportief gedrag is een belangrijk onderdeel van zowel sport als de maatschappij. Elke speler, coach, 
trainer en supporter behoort zich dan ook te gedragen tijdens een training, een wedstrijd en 
daarbuiten. Aan de volgende gedragsregels dient iedereen zich dan ook  te conformeren. 
 

 Bij iedere training en wedstrijd lever je een positieve bijdrage aan het zo goed mogelijk 
functioneren van je team. Je wilt graag winnen, maar wel op een eerlijke manier.  

 Je toont respect voor de tegenstander. 
 Je accepteert het gezag van de scheidsrechter, de leiding van je team én die van het bestuur. 
 Iedereen dient behoorlijk taalgebruik te gebruiken. 
 Pesten en beledigen wordt niet geaccepteerd. 
 Een verenigingslid/trainer/coach dient een medelid te corrigeren in het geval dit medelid 

deze gedragsregels overtreedt. 
 
Als een verenigingslid zich schuldig heeft gemaakt aan een overtreding van deze gedragsregels, 
wordt hij daarop aangesproken en eventueel bestraft. Afhankelijk van de overtreding zal de 
strafmaat kunnen zijn: 

 Waarschuwing 
 Officiële waarschuwing 
 Schorsing 
 Royement 

 

13 Clinics 
Naast de clinics die de SMHC gratis aanbiedt aan basisscholen, biedt de SMHC dit ook aan bedrijven, 
vriendengroepen etc. aan tegen een vergoeding. 
 

14 Bereikbaarheid 
De TC is bereikbaar op de onderstaande mail adressen. 
 
Jongste jeugd jongstejeugd@smhc.nl  
Jeugd jeugd@smhc.nl  
Senioren senioren@smhc.nl 
Trainers coördinator trainerscoordinator@smhc.nl  
Zaalhockey zaalhockey@smhc.nl  
TC algemeen tc@smhc.nl 
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