Schaerweijde Hockey Jeugdbeleid
Schaerweijde is een familieclub met ambitie, samen sterk! Van jong tot oud in de volle
breedte. Bij ons gaan spelplezier en ontwikkeling hand in hand. Zij vormen de twee
pijlers van de club met fairplay, respect en teamgerichtheid als basis.
De teams en de staf bepalen zelf het ambitieniveau. Het ene team heeft de ambitie
kampioen te worden terwijl het andere team sociale ontwikkeling voorop stelt. We zien
dat naarmate de kinderen ouder worden de behoefte om samen met vrienden te spelen
groter wordt. Schaerweijde wil de ambitie van het team mogelijk maken. Op alle niveaus
en in de volle breedte. Dat is een flinke opgave, die we alleen kunnen volhouden als we
het samen oppakken.
Doel
Ons doel is dat iedere jeugdspeler op het eigen niveau plezier in het hockeyspel kan
hebben en wordt uitgedaagd om het beste uit het spel (als individu en als team) te halen
door in de trainingen en de begeleiding te sturen op de 4 elementen.
• Balvaardigheid
• Spelinzicht
• Fysiek en motoriek
• Mentaal, intrinsieke motivatie en zelfregulatie
Uitgangspunten
•
•
•
•

Plezier of prestatie: de focus ligt op opleiden
Primair gaat de aandacht naar het verbeteren van de kwaliteit van de training (vs
coaching)
Voldoende aandacht voor de individuele ontwikkeling van het kind
Gelijke gevallen gelijk behandelen - gelijke kansen voor iedereen - accepteren dat
er verschillen zijn in de sportbeleving

Dat betekent concreet dat tot en met de D-jeugd alle spelers en speelsters eenzelfde
curriculum doorlopen. Zij krijgen hetzelfde aanbod aan training, materiaal etc., waarbij
plezier maken, spelen en ontdekken centraal staat. Na de D-jeugd gaat de ontwikkeling
van het kind verder, waarbij meer aandacht komt voor talent en prestaties.
We vinden het belangrijk te luisteren naar de kinderen, te horen wat hun ambities zijn.
Zij worden, waar mogelijk, zelf betrokken bij de invulling van trainingen, wedstrijden en
de teamvorming. Om per leeftijd en interesse een passend aanbod te maken, is het
jeugdbeleid doorvertaald naar 4 doelgroepen: Funkey tot en met E6, E8 en D, CBA
junioren breedte, CBA junioren top.
Combi ouders/ profs/ jeugdtrainers
Goede begeleiding van de diverse doelgroepen door training, coaching en materialen is
onontbeerlijk voor het realiseren van de hoofddoelstelling: spelplezier en ontwikkeling.
Schaerweijde kiest voor een gezonde mix van professionele trainer-coaches,
oudertrainer-coaches en jeugdtrainer-coaches. Bij de aanstelling van trainers wordt
gekeken naar de behoefte van de doelgroep en het vooraf vastgestelde vereiste niveau.
Om ontwikkeling van spelers en trainers goed te volgen is er per doelgroep een
Technisch Manager (dus 4 TM’s) De TM begeleidt, samen met hoofdtrainers en
ouderbegeleiders, op hun beurt de (jeugd)trainers in hun ontwikkeling. Het opleiden van
trainers en coaches gebeurt waar mogelijk vanuit de Schaerweijde Coaching Academy
(SCA).
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Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Jaarlijks aanscherpen beleid
Gebaseerd op gesprekken met de Technisch- en Lijncoördinatoren, Technisch Managers ,
Technische Commissieleden SCA, op feedback van kinderen, een enquête onder de
jeugdspelers, feedback en bijdrage van trainers, coaches en ouders maar ook landelijke
ontwikkelingen vanuit de KNHB, evalueren we regelmatig het beleid voor de (Jongste)
Jeugd en de implementatie daarvan.
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