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HOD Teamindeling Junioren Seizoen 2022-2023 
 
 
Beste jeugdleden en ouders, 
 
Vanavond wordt de nieuwe teamindeling voor komend seizoen gepubliceerd op 
Lisa. Jullie kunnen de teamindeling vinden op Lisa, tab Documenten.  
 
 
Procedure 
 
De procedure die gevolgd is bij het maken van de team indeling is als volgt.  
 
Alle coaches en trainers zijn afgelopen jaar diverse keren gevraagd evaluaties in 
te vullen. Bij vragen of twijfels is er verdere informatie opgevraagd bij anderen in 
het TC en is waar nodig is er gewerkt met spotters.  Jeugdleden zijn in de 
mogelijkheid gesteld zelf een enquête in te vullen met daarin hun wensen. Op 
basis van al deze informatie is er een indeling gemaakt door de Commissie 
teamindeling. Het startpunt bij het indelen zijn de beschikbare aantallen spelers 
in een lijn,  voorts spelen het evenwicht binnen de teams en binnen de lijn, de 
evaluaties van de spelers en de opgegeven wensen een rol. Waar nodig is extra 
informatie opgehaald inzake sociale aspecten bij Lijncoördinatoren, trainers en 
coaches.  
 
Een uitgebreidere omschrijving van de procedure kun je vinden op Lisa.  
 
 
Vragen naar aanleiding van de indeling 
 
Mocht je naar aanleiding van de indeling vragen hebben, dan is er een 
mogelijkheid om op woensdag 29 juni van 19:00 tot 20:00 naar het 
vragenuurtje op de club te komen.  
 
Tot en met de C jeugd mag je daarbij 1 van je ouders meenemen. Jij doet echter 
zelf het woord omdat jij het beste kan uitleggen waarom jij denkt dat jij in een 
ander team beter tot je recht zou komen. Vanaf de B jeugd verwachten wij dat je 
dit zelfstandig kan.  
 
Voor wat betreft vragen over de indeling van de Jongste Jeugd kan er via de email 
contact worden opgenomen via teamindeling@hod-online.nl. 
 
 
 
 

mailto:teamindeling@hod-online.nl


 
Nieuwe teambenamingen 
 
De KNHB gebruikt vanaf het nieuwe seizoen andere benamingen voor de teams.  
Bij de nieuwe indeling is ook aan de hand van onderstaande table ingedeeld. 
Zie hieronder een omzettingstabel: 
 

Junioren O18 onder 18 MA1/ JA1 ev MO18-1/ JO18-1 ev 

Junioren O16 onder 16 MB1/ JB1 ev MO16-1/ JO16-1 ev 

Junioren O14 onder 14 MC1/ JC1 ev MO14-1/ JO14-1  ev 

Junioren O12 onder 12 MD1/ JD1 ev MO12-1/ JO12-1 ev 

Jongste Jeugd O10 onder 10 M8E1/ J8E1 ev MO10-1/ JO10-1 ev 

Jongste Jeugd O9 onder 9 M6E1/ J6E1 ev MO9-1/ JO9-1 ev 

Jongste Jeugd O8 onder 8 MF1/ JF1 ev MO8-1/ JO8-1 ev 

 
 
Trainingen 
 
Alle trainingen met de oude teams zijn beëindigd. Wil jij toch met je nieuwe team 
trainen? Dat kan mits je hiervoor zelf een trainer regelt. Voorts dien je een 
verzoek te doen voor een veld bij junioren@hod-online.nl. Trainen kan op de 
dagen maandag, woensdag en vrijdag.  
 
Na het weekend van 9 juli kan er door de jeugd niet meer getraind worden. Vanaf 
22 augustus zijn de eerstelijns jeugdteams weer welkom op de velden. Vanaf 5 
september zullen de reguliere trainingen voor alle teams weer worden 
opgestart. 
 
Kennismaking Teamdag 9 juli 
 
Op zaterdag 9 juli wordt er een teamdag georganiseerd. In de ochtend zijn 
daarvoor de teams uit de jongste jeugd incl. M/JO12 uitgenodigd. In de middag 
zijn de teams uit de M/JO18-14 aan de beurt. We hopen op een gezellige dag! We 
hopen op deze dag ook voor alle teams al een coach beschikbaar te hebben. 
 
Trainingschema 
 
Het nieuwe trainingsschema zal pas in midden juli worden gepubliceerd. 
 
Wij wensen iedereen veel hockeyplezier in zijn of haar nieuwe team en voor 
iedereen een heel fijne vakantie! 
 
Commissie Teamindeling 
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