AANMELDEN NIEUWE LEDEN
Algemeen
Om zo transparant mogelijk te zijn, delen we hierbij de criteria voor het plaatsen van externe
jeugdleden. Deze criteria zijn door het bestuur opnieuw nauwgezet bekeken en waar nodig
aangescherpt. Ze staan op de website onder Lidmaatschap > Aannamebeleid. Elk jaar wordt uiterlijk
in april vastgesteld hoeveel jeugdleden van buitenaf aangenomen kunnen worden per
leeftijdscategorie inclusief Junioren Top. Dit document is een aanvulling op het document
‘Aannamebeleid’ zoals hierboven genoemd.
Doel van Schaerweijde is dat ieder team/kind op het eigen niveau plezier in hockey heeft en wordt
uitgedaagd om het beste uit het spel te halen als individu en als team. Schaerweijde hanteert de
visie: ‘familieclub met ambitie’.
Beschikbare ruimte voor nieuwe jeugdleden
● Instroom is afhankelijk van de ruimte binnen de lijn. Dit is afhankelijk van de afmeldingen per 1
april en de aanmeldingen tot 30 april van ieder seizoen. Uitgangspunt daarbij is het aantal van 15
spelers per team in iedere lijn.
● De beschikbare plaatsen voor instroom bij de C, B en A teams worden in overleg met
bestuursleden en technisch managers Top Junioren en Junioren vastgesteld.
INSTROOM ALGEMEEN
Algemene instroom regels voor:
Jongste Jeugd – Funkeys tot en met D
Junioren
– C 3e team en verder en B/A 2e team en verder
Junioren Top – C 1e en 2e team en B/A 1e team
Aanmeldingen voor een plaats in een jeugdteam gebeurt aan de hand van het aantal beschikbare
plaatsen (hierbij ook kijkend naar de lange termijn prognose). Bij meer aanmeldingen dan dat er
beschikbare plaatsen zijn, worden aan de hand van de opgestelde voorrangscriteria (met onder
andere: woonplaats, al andere familie leden actief bij Schaerweijde, al eerder op wachtlijst etc.)
punten toegekend. Op basis van de punten wordt dan bepaald wie wel en wie niet geplaatst kan
worden.
Criteria

Punten

Woonachtig binnen een straal van 7,5 km van Schaerweijde

2

Kinderen van ouders, broertjes, zusjes die reeds lid zijn van Schaerweijde
(peildatum 1 augustus vorig seizoen)

2 per familielid

Kinderen van Ereleden en Leden van Verdiensten

1

Kinderen van ouders die zich reeds structureel als vrijwilliger actief inzetten 2 per functie
voor Schaerweijde
Oud-jeugdlid

2

Verhuizing en reeds lid bij andere KNHB aangesloten hockeyvereniging

1

LEEFTIJDSGRENZEN
Schaerweijde hanteert de leeftijdsgrenzen van de KNHB, welke zijn gebaseerd op geboortedatum
met een peildatum op 1 oktober van het lopende jaar.
Het is daarbij niet toegestaan dat spelers in een jongere leeftijdscategorie spelen dan waarin ze
volgens hun leeftijd mogen spelen Hoger spelen mag wel.
Seizoen
Lijn
FunKey’s
Benjamins
F
E6

Leeftijd
5
6
7
8

E8

9

D

10 en 11

C

12 en 13

B

14 en 15

A

16 en 17

Omschrijving
Wel minimaal 5 maar nog geen 6 jaar is F
Wel minimaal 6 maar nog geen 7 jaar is F
Wel minimaal 7 maar nog geen 8 jaar is F
Wel minimaal 8 maar nog geen 9 jaar is
E6
Wel minimaal 9 maar nog geen 10 jaar is
E8
Wel minimaal 10 maar nog geen 12 jaar
is D
Wel minimaal 12 maar nog geen 14 jaar
is C
Wel minimaal 14 maar nog geen 16 jaar
is B
Wel minimaal 16 maar nog geen 18 jaar
is A

Geboren na
1 oktober
1 oktober
1 oktober
1 oktober
1 oktober
1 oktober
1 oktober
1 oktober
1 oktober

Uitkomen in een hogere leeftijdscategorie
Hiervoor wordt gekozen als een persoon door kwalitatieve of fysieke kenmerken duidelijk tot een
hogere categorie behoort. Bij deze beoordeling spelen sociale en emotionele factoren een rol
alsmede de leeftijdsgroep waarin deze persoon op school zit. In goed overleg met ouders en direct
betrokkenen wordt hiervoor een keuze gemaakt.
Dispensatie
Indien, wegens goede redenen, we toch iemand lager willen laten spelen dan de geldende
leeftijdscategorie dan kan hiervoor dispensatie worden aangevraagd bij de KNHB. Bij de beoordeling
van een verzoek tot dispensatie wordt gelet op het aantal spelers met dispensatie binnen een
categorie en de leeftijd van de betrokken speler. De speler waarvoor dispensatie wordt aangevraagd
mag niet meer dan één jaar ouder zijn dan de einddatum van de leeftijdscategorie waarvoor
dispensatie wordt gevraagd.
INSTROOM TOP
Als onderdeel van het ‘ambitie’ deel van Schaerweijde, is de doelstelling dat alle C, B en A topjeugd
landelijk speelt. En dat ieder jaar zoveel mogelijk spelers uit de A doorstromen naar H1 en D1, mits zij
hebben laten zien dat niveau aan te kunnen. De ambities van H1 en D1 sluiten hierop aan, en zijn een
logisch gevolg van het niveau van de jeugdopleiding.
Op de algemene instroomregels hierboven kan voor de 1e lijn teams worden afgeweken onder de
volgende condities:
● Instroom vanaf de D-jeugd is niet mogelijk, tenzij er door de gehele D-lijn structureel te weinig
spelers zijn. Dit om jeugdspelers van Schaerweijde voldoende kans te geven om zich te
ontwikkelen naar de top. Bovendien willen we, om sociale redenen, spelers niet te vroeg uit hun
eigen omgeving halen. Instroom pas vanaf de C-jeugd.

● Instroom voor de C, B en A jeugd is alleen mogelijk bij het 1e lijn team als ze zonder twijfel een

duidelijke toegevoegde waarde vormen voor de beoogde teams. 1e jaar spelers binnen een
bepaalde categorie (vanaf C-leeftijd) worden als vanzelfsprekend anders bekeken dan 2e jaar.
Belangrijk is daarbij het ontwikkelingspotentieel zo goed mogelijk vast te stellen, waarbij:
• Een instromende 1e jaar speler/speelster minimaal moet behoren tot de beste 3 van de 1e
jaar spelers/speelsters binnen de selectie;
• Een 2e jaar speler/speelster minimaal moet behoren bij de beste 3 van de 2e jaar
spelers/speelsters binnen de selectie;
• Schaerweijde zal niet actief spelers/speelsters van andere clubs benaderen.
Maximale instroom 1e lijn
Er geldt een maximum van 2 instromers per team in de C, B en A lijnen per seizoen, tenzij binnen de
betreffende lijn evident sprake is van te weinig spelers/speelsters door de hele lijn, waaronder moet
worden verstaan meerdere teams in de betreffende lijn met 13 of minder spelers. Dit is altijd mede
afhankelijk van het beschikbare aantal plaatsen in de lijn en de impact van de instroom op de meerjaren-prognose. En het bestuur kan bij hoge uitzondering een 3e speler toelaten in de C1 als er een
duidelijke kwaliteitsimpuls nodig is om de talentopbouw en de sportieve doelstellingen te kunnen
bewaken. Een 1e lijn team zal nooit voor meer dan 35% bestaan uit spelers die vanaf de C van buiten
zijn ingestroomd. Een potentiële speler van buiten dient zich voor de jaarlijkse aanmelddatum voor
jeugdleden middels een aanmeldformulier te hebben aangemeld.
Instroom in ABC lijnen is alleen mogelijk indien er sprake is van een duidelijke toegevoegde waarde:
• De betreffende speler tenminste gedurende één seizoen is geselecteerd voor een districtteam of speelt in een nationaal (jeugd)team of;
• Er sprake is van een evidente noodzaak voor een speler op een bepaalde positie in het
specifieke team;
Daarnaast dient de betreffende speler;
• Te wonen op een reisafstand van maximaal 25 minuten;
• Getoetst te worden aan sociale vaardigheden, interactie met het team (op basis van enkele
proeftrainingen);
• Niet meer dan op één andere club te hebben gespeeld (vanaf de jongste jeugd), tenzij sprake
is van een verhuizing naar Zeist;
• Indien het een beoogd speler voor de A-lijn is zonder twijfel na de periode in de A kan
aansluiten bij de selectie van H1 respectievelijk D1.
Of een speler voldoet aan de criteria wordt beoordeeld door een team van beoordelaars, die wordt
aangesteld door de hockeyvoorzitter samen met het bestuurslid Tophockey.
Tot het team van beoordelaars behoren:
• Technisch Manager Top Junioren
• Trainer-coach van het betreffende 1e lijn team in het betreffende seizoen
• Technisch Coördinator Top Jeugd
• Objectieve Tophockey beoordelaars (oud tophockeyers binnen Schaerweijde en huidige
H1/D1).
Ook de Technisch Manager Junioren is betrokken bij het proces.
Van de beoordeling zal een schriftelijk verslag worden gemaakt.
Eindverantwoordelijkheid voor het besluit ten aanzien van instroom ligt bij de Bestuursleden Top,
Junioren en de voorzitter Tophockey Junioren en Junioren zorgen voor een juiste communicatie naar
spelers en ouders over de voortgang én uitkomst van de selectie.

Jaarlijks zal voor 1 april van ieder jaar de instroom in de Top van dat jaar worden geëvalueerd door
het technisch management, de TC Top Jeugd en de bestuursleden Top en Junioren en daarvan
verslag worden gedaan in het bestuur.
Evenredige opbouw van teams
Om grote verschuivingen in de meer-jaren-prognose van de opbouw van de jeugdteams te
vermijden, streven we naar een gelijke verdeling van 1e en 2e jaar spelers binnen een team. Bij de A
kan hiervan in verband met vriendenteams afgeweken worden.

INSTROOM KEEPERS
Instroom keepers C,B enA Junioren
● Instroom alleen als keeper in de regio woont of komt wonen.
● Instroom van buiten de regio is alleen mogelijk, als er in het komende seizoen én op basis van de
prognose in het seizoen erna ruimte is voor de keeper.
● Bij gelijk niveau of mimimaal verschil heeft de Schaerweijde keeper voorrang.
Instroom keepers Top Junioren
● Bij keepers is de impact van instroom groter, omdat de beschikbare plaatsen per lijn beperkt zijn.
Hier kunnen verschuivingen minder eenvoudig worden geabsorbeerd binnen de lijn. Daarnaast
zijn de kosten voor keepersmateriaal bij nieuwe keepers aanzienlijk.
● Bij instroom keepers voor 1e team:
• Keeper moet duidelijk de komende jaren op basis van ontwikkelpotentieel en ruimte in de
planning (prognose en ontwikkeling andere keepers) mee kunnen draaien in de 1e lijn.
• Als keeper op basis van prognose in de toekomst mogelijk een jaar in de 2e lijn terechtkomt,
dan wordt de keeper alleen aangenomen als doorgroei daarna naar 1e lijn zeker is.
• Bij minimale verschillen gaat de voorkeur naar de Schaerweijde keeper. Een instromende
keeper moet een duidelijk toegevoegde waarde hebben ten opzichte van eigen op
Schaerweijde hockeyend talent.

