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Beste HMHC-ers! 

De teamindelingen voor het seizoen 2022-2023 zijn klaar! 

De TC’s en OC ‘s hebben in samenwerking met Technisch Management en de 

Jeugdhockeycommissie (JHC) hun uiterste best gedaan om een goede eerlijke 

indeling te maken. Daarbij vinden wij het belangrijk vinden dat iedereen zoveel 

mogelijk op zijn ‘plek’ zit en het een ontzettend leuk en sportief seizoen wordt. 

Zeer spoedig vind je achter de inlog van MijnHMHC de nieuwe definitieve 

indelingen voor het seizoen 2022-2023. Hieronder geven we weer hoe deze tot 

stand zijn gekomen. 

Om te zorgen dat we een zo goed mogelijke indeling kunnen presenteren, kijken 

we naar de volgende informatiebronnen: 

• de beoordeling van je coach(es); 

• de beoordeling van de (jeugd)trainers; 

• de klasse waarin je het afgelopen seizoen hebt gespeeld en je niveau; 

• de voorkeur om op sterkte of wederzijdse vrienden verzoek ingedeeld te worden; 

• het aantal beschikbare plekken in de teams. 

Het zal je niet verbazen dat het weer een hele puzzel was om zo goed mogelijk 

rekening te houden met alle voorkeuren en inzichten, omdat die natuurlijk niet 

altijd helemaal overeenkomen met de beschikbare plekken. 

Er zijn dit jaar ook een aantal wijzigingen in de manier van indelen, graag 

informeren we je bij deze hierover: 

• In de E6 wordt nu gelijkwaardig ingedeeld. Er worden dus geen 

“belevingsteams” gevormd. De teams zijn wel opnieuw ingedeeld, met als 

gevolg dat er nieuwe teamgenoten zijn; 

• In de E8 tallen zijn er dit jaar geen teams op sterkte gemaakt. Dit betekent dat 

we niet de spelers met het hoogste (ontwikkel-)niveau bij elkaar hebben gezet. 

We hebben wel voor iedereen een passend team gemaakt, rekening houdend 

met spelplezier en persoonlijke ontwikkeling. Dit betekent dat er onderling 

enigszins niveauverschil gaat zijn tussen de teams, maar niet in de extreme 

vormen zoals in de voorgaande jaren.  

• In de D is ervoor gekozen om bij de meisjes lijn 3 opleidingsteams te 

realiseren. MD1 is zoals voorgaande jaren het sterkste opleidingsteam. 

MD2 en MD3 zijn nu beiden opleidingsteams en zullen ook als opleidingsteam 

behandeld worden. MD2 en MD3 zijn gelijkwaardig (!) aan elkaar ingedeeld.  

• MD2-3 kan gezien worden als een cluster, het niveauverschil is nagenoeg gelijk 

of is gelijk. MD4-5 zijn ook onderling gelijkwaardig ingedeeld. De verwachting is 

dus dat de teams nagenoeg dezelfde klasse zullen gaan spelen; al kan je dat 

nooit exact voorspellen. MD6-7-8 is ook een cluster en gelijkwaardig ingedeeld. 

Deze 3 teams zouden dus naar verwachting gelijkwaardig moeten presteren. 
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• We hebben voor deze clustering gekozen omdat we daarmee ook de negatieve 

connotatie van het “laagste team” willen wegnemen. Daarnaast maakt het 

spelen in dezelfde klasse ook het bij elkaar invallen makkelijker. 

Helaas is het vanwege de IT systemen van de KNHB en LISA niet mogelijk om 

te werken met alternatieve teamnamen (bv. MD3A en MD3B), dus we 

ontkomen er niet aan om de teams te nummeren, maar het is dus absoluut niet 

zo dat het team met het laagste nummer het minst goede team zou zijn. 

Daarom hebben we gekozen door deze indeling in clusters. 

• JD1 is een opleidingsteam zoals voorgaande jaren. I.v.m. het feit dat we maar 

3 teams hebben zijn JD2 en JD3 gelijkwaardige breedte teams. Hier geldt dus 

hetzelfde principe als bij de clusters in de MD breedte. JD2 is dus komend 

seizoen geen opleidingsteam, zoals afgelopen seizoen het geval was. 

• Bij MC zijn MC3-4 een gelijkwaardig cluster, net zoals MC5-6 en MC7-8-9. 

Deze teams zouden dus (voor zover mogelijk) onderling gelijkwaardig aan 

elkaar moeten zijn. MC1 en MC2 zijn de lijn- en opleidingsteams, zoals in de 

voorgaande jaren. 

• Bij de overige teams, de JC, MB, JB, JA, MA en de F jeugd, hanteren we 

dezelfde structuur als de voorgaande seizoenen. 

 

Door een grote groep van vrijwilligers en Technisch Management is echt het 

uiterste gedaan om aan alle (individuele) verzoeken tegemoet te komen om tot 

een zo’n eerlijk mogelijke indeling te komen. Desalniettemin snappen wij ook dat 

de indeling in sommige gevallen toch tot een teleurstelling kan leiden. Mocht er 

aan uw kant onbegrip zijn over hoe de indeling tot stand is gekomen, dan zijn wij 

gaarne bereid om dat toe te lichten. 

Dus mochten er naar aanleiding van de teamindelingen vragen zijn, mail deze dan 

naar de jeugdhockeycommissie op jhc@hmhc.nl. De coördinator van de 

betreffende categorie (Jongste Jeugd, CD of AB) zal dan contact met u opnemen. 

Wij wensen jullie allemaal alvast een heerlijk zonnige zomer en kijken uit naar het 

aankomende seizoen om er weer een mooi hockeyjaar van te maken. 

Met vriendelijke groet, 

Technische Commissies (TC) 

Organisatorische Commissies (OC) 

Jeugdhockeycommissie (JHC) 

Technisch Management (TM)  

 


