Voorwoord
Net als op het veld heeft een vereniging duidelijke regels en afspraken nodig zodat jullie
veilig, respectvol en vooral met plezier kunnen hockeyen.
Die regels en afspraken hebben we vastgelegd in het Groot Victoria Hockey Handboek
(GVHH). Hierin staan alle afspraken die we binnen Victoria met elkaar gemaakt hebben en
hoe we zorgen dat iedereen die kan nakomen. Alles op één plek, en altijd uptodate.
Het GVHH is als het geheugen en het geweten van onze vereniging. Dus vraag je je af hoe
het ook alweer zat met afspraken over roken en drinken, hoeveel de contributie is of op hoe
je kunt opzeggen? Je vindt het hier.
Daarnaast is het GVHH een naslagwerk voor wie bijvoorbeeld wil weten hoe op Victoria de
teams ingedeeld worden, wat het selectiebeleid is en welke inzet van ouders verwacht
wordt.
Het GVHH wordt ieder contributiejaar aangepast. Zo weten we allemaal waar we aan toe
zijn.
Voor nu wensen we jou vooral een sportief, gezond en goed seizoen.
Tot op het veld!

Met sportieve groet,
Het bestuur
juni 2021
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Huishoudelijk reglement
Het clubhuis, het terrein en de velden van Victoria
Auto, fiets en scooter
Victoria heeft ruime parkeergelegenheid voor auto’s en fietsen. Maak daar ordelijk gebruik
van; de auto's op de parkeerplaatsen, de fietsen in de rekken en de scooters op de daarvoor
bestemde plaatsen. Brandweer en ambulance moeten te allen tijde vrije doorgang hebben.
Rij rustig op de parkeerplaats en zorg dat de weg vrij is om anderen door te laten. Parkeren
is geheel voor eigen risico.
Velden
Het betreden of verlaten van de velden kan alleen door gebruik te maken van de daarvoor
bestemde toegangen. Er mag niet over de hekken geklommen worden. Velden zijn bestemd
voor hockey, tenzij het bestuur in bijzondere gevallen toestemming voor ander gebruik
gegeven heeft. Het is verboden te klimmen in, of zich te bevinden op, de vaste en tijdelijke
tv- of videotorens.
Opruimen
Houd met elkaar het complex netjes. Neem alle eigen spullen mee als je het veld verlaat.
Laat geen spullen of afval slingeren. Gooi afval in de prullenbakken. Blikjes en flesjes zijn
verboden op het kunstgras.
Honden
Houd je hond aan de lijn. Honden mogen niet op de velden.
Hal
Voor de hal gelden dezelfde regels als voor de velden. Als de hal is verhuurd, verstoor dan
niet op enigerlei wijze het gebruik van de hal door de huurder en verlaat de hal zo spoedig
mogelijk.
Kinderen mogen niet in de zaal komen tenzij ze bij een locker moeten zijn of zelf zaaltraining
hebben.
Buiten het complex
Gedraag je ook als een sportief lid op, en op weg naar, de terreinen van tegenstanders.
Neem hun regels en die van ons bij een wedstrijd, in acht.
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Drank en roken
Alcohol
Er wordt geen alcohol geschonken aan jeugd jonger dan achttien jaar. Op zaterdag wordt er
geen alcohol geschonken voor 16.00 uur. Lege flessen, glazen en kratten, enz. dienen te
worden teruggebracht naar de bar in het clubhuis. Overmatig alcoholgebruik op het complex
van Victoria wordt niet getolereerd.
Feesten en andere evenementen
Willen we graag leuk en gezellig houden. Probeer zoveel mogelijk bij te dragen aan de goede
sfeer. Voel je verantwoordelijk voor introducees. Volg de aanwijzingen van de mensen van
de organisatie.
Roken
Roken is niet toegestaan in het gehele clubhuis, op de velden en in de dug-outs. Op
zaterdagen en op doordeweekse dagen tot 21.00 uur is Victoria geheel rookvrij.

De wedstrijd
Speel hockey op een sportieve manier. Dat betekent sportief gedrag tegenover je
medespelers, je tegenstander en tegenover de scheidsrechters. Van toeschouwers wordt
hetzelfde verwacht.
Team
Gedraag je als een teamspeler; scheld niet op je medespelers, de coach, manager of trainer,
op de scheidsrechters of op de tegenstander.
Coach en manager
Voor de coach en manager geldt hetzelfde als voor het team, ook zij gedragen zich correct
naar spelers, tegenstanders, scheidsrechters en toeschouwers en vervullen het liefst daarbij
een voorbeeldfunctie.
Toeschouwer
Moedig op een positieve manier aan en blijf achter de hekken. Dit geldt ook voor
wedstrijden van de Jongste Jeugd. Uit veiligheidsoverwegingen mogen er tijdens wedstrijden
geen kleine kinderen op het veld of in de dug-out.
De scheidsrechter
Respecteer de scheidsrechters ook als je het niet eens bent met één of meer van hun
beslissingen. Alleen de coach kan bezwaar maken bij een scheidsrechter (op een correcte
manier en na de wedstrijd).
Rode en gele kaarten
De coach of de manager zorgen ervoor dat aan het team gegeven gele of rode kaarten
binnen 24 uur aan de Tucht Commissie worden gemeld.
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Scheidsrechterskaart
Doe mee met de scheidsrechterscursus als je wordt opgeroepen. De KNHB verplicht alle
leden vanaf de leeftijd van zestien jaar in het bezit te zijn van een scheidrechterskaart.
Victoria verzorgt die verplichte scheidsrechterscursus.
Training
Probeer zoveel mogelijk aanwezig te zijn op de trainingen en doe daar positief aan mee.
Meld je af bij je manager als je echt niet kunt komen.

Overig
Alle leden van Victoria zijn ook lid van de KNHB. Daarmee is het Bondsreglement van de
KNHB van toepassing op alle leden van Victoria. Voor coaches, managers en trainers van
Victoria die geen lid zijn van Victoria is dit reglement zoveel mogelijk van toepassing.

Maatregelen
Het bestuur, dan wel de Tucht Commissie, indien daarvoor door het bestuur aangewezen, is
bevoegd passende maatregelen te nemen bij overtreding van deze huisregels, ongeacht of
ook andere instanties, uit welke hoofde dan ook, maatregelen kunnen opleggen.
Voorbeelden van maatregelen zijn verwijdering van het complex, boetes, onbetaalde inzet
voor werkzaamheden bij Victoria gedurende bepaalde periode, schorsing van één of meer
lidmaatschapsrechten of opzegging van het lidmaatschap.
Victoria belast boetes die door de KNHB aan Victoria, een team, een speler, coach of
manager zijn opgelegd door aan de betreffende(n).
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Omgangsregels
Alle leden van Victoria dienen zich te houden aan de omgangsregels. Deze omgangsregels
zijn bedoeld om elk lid van Victoria de mogelijkheid te bieden te sporten in een veilig
sportklimaat. Leden wordt gevraagd elkaar aan te spreken op gedrag dat niet past binnen de
geformuleerde regels.
Ook trainers en bestuursleden spreken leden die zich niet aan de gedragsregels houden, aan
op hun gedrag. Indien nodig deelt een lid dit met de Vertrouwenspersoon.

Onze omgangsregels
1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt
mee binnen Victoria.
2. Ik houd rekening met de grenzen die een ander aangeeft.
3. Ik val de ander niet lastig.
4. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
5. Ik negeer de ander niet en betrek iedereen die daar behoefte aan heeft bij de
activiteiten van Victoria.
6. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
7. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet en ik neem geen
wapens mee.
8. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
9. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
10. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands
persoonlijk leven of uiterlijk.
11. Ik behandel mijn tegenstander met respect en gebruik geen geweld of
scheldwoorden tegen mijn tegenstander.
12. Ik behandel de arbitrage met respect en gebruik geen geweld of scheldwoorden
tegen de arbitrage.
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Organisatie
De dagelijkse leiding van de vereniging valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.
Zij wordt daarin bijgestaan en ondersteund door een aantal commissies, die elk een deel van
de werkzaamheden voor hun rekening nemen. Zowel de bestuurs- als commissieleden doen
dit onbezoldigd en vooral met hart en ziel voor de club.
Daarnaast is een bijzonder groot aantal vrijwilligers op en buiten de velden actief om
spelers, trainers, coaches, scheidsrechters een zo prettig en sportief mogelijk met hockey
bezig te zijn.
Het bestuur legt elk jaar verantwoording af op de Algemene Leden Vergadering.
De bestuursleden en de commissies staan vermeld op de website.
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Karakteristieken Jongste Jeugd (4 t/m 9 jaar)
4 t/m 5 jaar
Iedereen die op 1 oktober minimaal 4 jaar is, kan bij ons lid worden. Kinderen die tussen 1
oktober en 1 maart 4 jaar worden, kunnen in de 2e helft van het seizoen lid worden.
Teams en trainingen
Ben je 4 tot 5 jaar oud, dan zit je bij de 1eFun. Ben je 5 tot 6 jaar oud, dan zit je bij de 2eFun.
Je traint iedere woensdagmiddag (m.u.v. vakanties) van 14:30 tot 15:30 uur op veld 2. Jouw
trainer is een 2eD-jeugdlid.
Je traint 1 keer per week in carrouselvorm. Spelenderwijs bewegen met en zonder
balspelletjes en gedeeltelijk hockeyspelletjes. Je wordt ingedeeld in groepjes van 8 spelers.
Er wordt rekening gehouden met wensen vriendjes/ vriendinnetjes, mits in dezelfde
leeftijdsgroep. Het kan gemengd zijn.
Uitrusting
Sportkleren, sportschoenen en een hockeystick. Een Victoria-tenue is niet nodig.
Jongste Jeugd-commissie
Voor algemene vragen over de teamindeling, de trainingen, de wedstrijden en de
evenementen van de Jongste Jeugd kun je (ook) terecht bij de Jongste Jeugd-commissie via
minis@hvvictoria.nl. Ook zijn er altijd leden van de Jongste Jeugd-commissie aanwezig
tijdens de trainingen en wedstrijden. De minitafel is op zaterdag altijd bezet van 07:30 tot
11:00 uur.
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6 t/m 9 jaar
Ben je 6 jaar aan het begin van het seizoen, dan zit je bij de 1e jaar F
Ben je 7 jaar aan het begin van het seizoen, dan zit je bij de 2e jaar F.
Ben je 8 jaar aan het begin van het seizoen, dan zit je bij de 1e jaar E.
Ben je 9 jaar aan het begin van het seizoen, dan zit je bij de 2e jaar E.
Teams, trainingen & wedstrijden
1e jaar F
Training is iedere woensdagmiddag van 13:45 tot 14:45 uur, op veld 1.
Graag uiterlijk 13:35 uur bij het hek van veld 1, zodat de training ook echt om 13:45 uur kan
beginnen. Om 13:45 uur starten de teams gezamenlijk met de Victoria-inloop. Training
wordt gegeven door 2eD-jeugdleden.
Naast de trainingen, speelt de 1e jaar F wedstrijden in 3-tallen op zaterdagochtend.
2e jaar F
Training is iedere woensdagmiddag van 14:45 tot 15:45 uur op veld 1 en het miniveld.
Graag uiterlijk 14:35 uur bij het hek van veld 1, zodat de training ook echt om 14:45 uur kan
beginnen. Om 14:45 uur starten de teams gezamenlijk met de Victoria inloop. Training wordt
gegeven door ouders en jeugdleden van Victoria
De eerste maanden wordt gespeeld in 3-tallen. Het starten met 3-tallen is van belang voor
het spelinzicht en het leren overspelen. Na de herfstvakantie maken we de overstap van 3tallen naar 6-tallen met een echte keeper.
1e jaar E
Training is iedere vrijdagmiddag van 17:00 tot 18:00 uur op veld 4 en (facultatief) op
woensdagmiddag van 13:30 tot 14:30 uur op veld 3. Uiterlijk 30 minuten voor aanvang van
de training aanwezig zijn, zodat de teams 15 minuten voor aanvang van de training kunnen
starten met de Victoria-inloop.
Wedstrijden op zaterdag in 6-tallen (inclusief keeper).
Tijdens de winter wordt een zaalhockeycompetitie gespeeld.
2e jaar E
Training is iedere woensdagmiddag van 14:30 tot 16:00 uur (facultatief voor jeugd, verplicht
voor selectieteams) en iedere vrijdagmiddag van 16:00 tot 17:30 uur (verplicht). Op
woensdagmiddag bieden we van 13:45 tot 14:25 uur een looptraining aan. Uiterlijk 30
minuten voor aanvang van de training moet je aanwezig zijn.
Er wordt gespeeld in 8-tallen (inclusief keeper). De 2e jaar E wordt ingedeeld op zijn/haar
eigen speelsterkte.
Tijdens de winter wordt een zaalhockeycompetitie gespeeld.
Uitrusting
1e jaar F
Sportkleren, hockeyschoenen, hockeystick, mondbeschermer en scheenbeschermers. Van
ons krijg je een mooi trainingsshirt. Een Victoria tenue is niet nodig.

Het Groot Victoria Hockey Handboek ’21-’22 | versie 0.2 | 03-01-2022

12

2e jaar F
Sportkleren, hockeyschoenen, hockeystick, mondbeschermer en scheenbeschermers. Van
ons krijg je een mooi trainingsshirt.
Voor de wedstrijden op zaterdag is een Victoria-tenue nodig. Voor de uitwedstrijden kunnen
de kinderen het trainingsshirt gebruiken.
1e jaar E
Sportkleren, hockeyschoenen, hockeystick, mondbeschermer en scheenbeschermers. Van
ons krijg je een mooi trainingsshirt.
Voor de wedstrijden op zaterdag is een Victoria-tenue nodig. Voor de uitwedstrijden kunnen
de kinderen het trainingsshirt gebruiken.
Voor zaalhockey heb je aanvullend nodig: zaalhockeyschoenen, zaalhockeystick en een
zaalhandschoen.
2e jaar E
Sportkleren, hockeyschoenen, hockeystick, mondbeschermer en scheenbeschermers. Van
ons krijg je een mooi trainingsshirt.
Voor de wedstrijden op zaterdag is een Victoria-tenue nodig. Voor de uitwedstrijden kunnen
de kinderen het trainingsshirt gebruiken.
Voor zaalhockey heb je aanvullend nodig: zaalhockeyschoenen, zaalhockeystick en een
zaalhandschoen.
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Karakteristieken Jeugd
Heb je de jongste jeugd doorlopen dan stroom je automatisch door naar de jeugd.
Instromen vanuit een andere hockeyvereniging kan natuurlijk ook bij Victoria. Heb je nog
nooit gehockeyd en lijkt het je leuk? Maak dan kennis met de hockeysport in de Victoria
hockeyschool (zie tekst hierboven).
Indeling
Indeling in teams gebeurt op leeftijd. Ben je 10 of 11 jaar, dan speel je bij de D-jeugd. Ben je
12 of 13 jaar, dan speel je de bij de C-jeugd. 14 Of 15 jaar: B-jeugd. En ben je 16 of 17 jaar,
dan kom je bij de A-jeugd. (* landelijke peildatum)
Daarnaast wordt je ingedeeld op basis van gelijke motivatie en inzet. Beoordeling daarvan
gebeurt door de trainers en de Technisch Directeur Jeugd in samenspraak met de trainers en
coach van je team. Ook kun je aangeven dat je met een vriend of vriendin samen in een
team wilt spelen. Daarvoor geldt dat beide spelers elkaar op moeten geven.
Doorstromen naar tophockey
Iets over de doorstroom mogelijkheid naar de selectie? Meetrainen, hoe kom je in
aanmerking? Hoe en door wie wordt er gekeken? Bijvoorbeeld: Ben je ambitieus,
gemotiveerd en heb je veel talent? Dan kan je doorstromen naar de top jeugd. Als je
daarvoor in aanmerking komt word je door de Top Jeugd commissie uitgenodigd om mee te
trainen met een 1 of 2 team. Hoe het daarna verder gaat lees je bij de selectieprocedure.
Doelstelling jeugdopleiding
Doelstelling van de jeugdopleiding is om iedereen binnen zijn eigen niveau het beste uit
zichzelf kan halen.
Trainingen
Bij Victoria besteden we veel aandacht aan het verzorgen van leuke èn leerzame trainingen.
Onze uitgangspunten daarbij zijn:
• Hockeyen is leuk (een levenlang sporten)
• Alles in beweging (techniek)
• Weet wat jouw taak is (tactiek)
• Opties hebben (techniek & tactiek)
• Help elkaar, communiceren (sociaal)
Een training is geslaagd als…
• De training veilig is
• Er plezier is (er wordt gelachen)
• Er wordt iets geleerd
• Wat er geleerd wordt, lukt!
• Alles is in beweging is (hoge intensiteit & veel balcontacten)
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Beleid teamindelingen vanaf seizoen 2020/2021
Beleid teamindeling Jongste Jeugd
Hockeyplezier krijg je door samen met je team een leuk seizoen te hebben, sociaal en
sportief. Omdat de leeftijd waarop kinderen gaan hockeyen steeds vroeger ligt, zijn kinderen
eerder toe aan wedstrijden, competitie spelen en meer uitdaging. Zo ontstaan ook eerder
niveauverschillen tussen kinderen wat invloed kan hebben op het spelplezier.
Individuele ontwikkeling is de belangrijkste pijler voor het beleid van de Jongste Jeugdcommissie met betrekking tot de teamindelingen. Er worden vanaf de 1ejaar E gelijkwaardige
teams gevormd waarbij wordt gekeken naar motivatie (trainingsinzet, will to win) en
motoriek.
1e & 2e jaar F
Vanaf 6 jaar wordt het ‘hockeyen’ en word je 1e jaar F. Je traint 1 keer per week in
carrouselvorm. Je speelt een aantal zaterdagen 3 tegen 3 (3-tallen) onderlinge wedstrijdjes
op een 1/8 veld bij Victoria. Voorkeurgrootte voor een team is 8 spelers. De teams hebben
landennamen en zijn soms gemengd (ligt aan aantallen). Er wordt rekening gehouden met
een vriendje/vriendinnetje. Ook hier wordt gestimuleerd: nieuwe vriendjes maken is leuk.
Vanaf 7 jaar ben je 2eF. Je traint 1 keer per week in carrouselvorm. Je speelt met je team in
competitieverband 3 tegen 3 (3-tallen) op een 1/8 veld. Na de winterstop of soms al na de
herfstvakantie speel je 6 tegen 6 (6-tallen) op een kwart veld. Voorkeurgrootte voor een
team is 8 spelers. Er wordt rekening gehouden met een vriendje/ vriendinnetje. Je team
heeft geen landen-naam meer maar een nummer, bijvoorbeeld F1, F2 of F5. Deze nummers
zijn willekeurig en puur administratief nodig voor de competitie-aanmelding van de KNHB.
Observatie gedurende 2eF
1. Beoordeling op motoriek, motivatie en hockeyniveau.
2. Tijdens (thuis)wedstrijden door onafhankelijke ervaren mensen, de technisch
directeur Jongste Jeugd en de Jongste Jeugd-commissie.
3. Wekelijks bij de carrousel-trainingen door de veldleider en trainers. Er wordt ook
gekeken naar trainingsintensiteit/-inzet.
4. Bij de 2 voortgangstrainingen in november en april door ervaren trainers van jeugden seniorenteams.
5. 2 keer per jaar is er een evaluatie met de coach(es) van het team.
6. Verder wordt de ambitie gepeild wat het gewenste ambitieniveau is als het gaat om
inzet, aanwezigheid en trainingsfrequentie.
1e jaar E
Vanaf 8 jaar ben je 1ejaar E. Je traint 2 keer in de week, 1 keer facultatief en 1 keer met je
team in carrouselvorm. Je speelt met je team in competitieverband 6 tegen 6 (6-tallen) op
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een kwart veld en in de winter speel je zaalhockey. Voorkeurgrootte voor een team is 8
spelers.
e

De teams worden opnieuw samengesteld (op basis van beoordeling zoals bij 2 jaar F). Er
worden enkele sterkere teams gemaakt, 1 voor de jongens en 1 á 2 voor de meisjes
(daarvoor is 2 keer trainen per week verplicht). In deze sterkere teams komen spelers die er
echt (op dit moment) bovenuit steken. Er wordt rekening gehouden met een
vriendje/vriendinnetje, echter voor de sterkere teams geldt dit niet. Ook hier wordt
gestimuleerd: nieuwe vriendjes maken is leuk.
Voor alle teams wordt gestreefd naar gelijkwaardig gemotiveerde, sportieve en gezellige
groepen. Met deze indeling proberen wij het spelplezier te vergroten. Door het jaar heen zie
je in alle teams andere spelers opstaan en een enorme hockeygroei doormaken en die
individuele ontwikkeling is juist de insteek.
e

Observatie gedurende 1 jaar E
1. Beoordeling op motoriek, motivatie en hockeyniveau.
2. Tijdens (thuis)wedstrijden door onafhankelijke ervaren mensen, technisch directeur
Jongste Jeugd en de Jongste Jeugd-commissie.
3. Wekelijks bij de carrousel-trainingen door de veldleider en trainers. Er wordt ook
gekeken naar trainingsintensiteit/inzet.
4. Bij de 2 voortgangstrainingen door ervaren trainers van jeugd- en seniorenteams.
5. Tijdens de zaalhockeytrainingen en -wedstrijden.
6. Slagtraining.
7. 2 keer per jaar is er een evaluatie met de coach(es) van het team.
8. Verder wordt de ambitie gepeild wat het gewenste ambitieniveau is als het gaat om
inzet, aanwezigheid en trainingsfrequentie.
De spelers worden beoordeeld op:
•
•
•
•
•

Techniek (stickhandling/drijfhouding).
Tactiek (inzicht/uitvoering opdracht).
Fysiek (snelheid/motoriek).
Motivatie (drive/will to win).
Sociaal.

Trainingsgroep einde seizoen
In mei/juni wordt een groep spelers uitgenodigd waarmee nog 2 keer extra wordt getraind.
Uit deze groep worden de M8E1, M8E2 en JE81 (2e jaar E) gevormd.
2e jaar E
Vanaf 9 jaar ben je 2e jaar E. Je traint 2 keer in de week, 1 keer facultatief (tenzij je in M8E1,
M8E2 of J8E1 zit, dan is 2 keer trainen verplicht) en 1 keer met je team. Je speelt met je
team in competitieverband 8 tegen 8 (8-tallen) op een half veld en in de winter speel je
zaalhockey. Voorkeurgrootte voor een team is 10 spelers.
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De teams worden opnieuw samengesteld (op basis van beoordeling zoals bij 1ejaar E). Er
worden sterkere teams gemaakt, 1 voor de jongens (J8E1) en 2 voor de meisjes (M8E1,
M8E2). In deze sterkere teams komen spelers die er echt (op dit moment) bovenuit steken.
Er wordt rekening gehouden met een vriendje/ vriendinnetje, echter voor de sterkere teams
geldt dit niet. Ook hier wordt gestimuleerd: nieuwe vriendjes maken is leuk.
Voor alle teams wordt gestreefd naar gelijkwaardig gemotiveerde, sportieve en gezellige
groepen. Met deze indeling proberen wij het spelplezier te vergroten. Door het jaar heen zie
je in alle teams andere spelers opstaan en een enorme hockeygroei doormaken en die
individuele ontwikkeling is juist de insteek.
Observatie gedurende 2e jaar E
1. Beoordeling op motoriek, motivatie en hockeyniveau.
2. Tijdens (thuis)wedstrijden door onafhankelijke ervaren mensen, technisch directeur
Jongste Jeugd en de Jongste Jeugd-commissie.
3. Wekelijks bij de trainingen door de veldleider en trainers. Er wordt ook gekeken naar
trainingsintensiteit/inzet.
4. Bij de slagtrainingen voor de winterstop en de combi-selectiegroeptrainingen (alleen
voor de spelers die hiervoor in aanmerking komen) na de winterstop.
5. Tijdens de zaalhockeytrainingen en -wedstrijden.
6. 2 keer per jaar is er een evaluatie met de coach(es) van het team.
7. Verder wordt de ambitie gepeild wat het gewenste ambitieniveau is als het gaat om
inzet, aanwezigheid en trainingsfrequentie.
De spelers worden beoordeeld op:
•
•
•
•
•

Techniek (stickhandling/drijfhouding).
Tactiek (inzicht/uitvoering opdracht).
Fysiek (snelheid/motoriek).
Motivatie (drive/will to win).
Sociaal.

Meetrainen met sterkere en hogere teams
Gedurende het seizoen mogen 2e jaar E spelers, die niet in de J8E1, M8E1 of M8E2 hockeyen
en een goede ontwikkeling doormaken, meetrainen met E1 of E2. Na 4 keer wordt dit
meetrainen geëvalueerd. Na de winterstop worden spelers uit E1 of E2, die daarvoor in
aanmerking komen, uitgenodigd om mee te trainen met de D1/D2 combi-training.
Toewerken naar D-categorie
Na de winterstop werken we met de 2e jaar E-jeugd toe naar de D-categorie en worden preD-trainingen georganiseerd. Spelers die in aanmerking komen voor de selectieteams (JD1,
JD2, MD1 en MD2) gaan naar de pre-D1 training de overige spelers naar de pre-D2 training.
Deze trainingen zijn op de woensdagmiddag. De pre-D1-training heeft een open karakter en
er kunnen dus spelers bijkomen of afvallen.
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Informatieavond 2e jaar E naar D
In april wordt een informatieavond georganiseerd waar vertegenwoordigers van de Dcategorie, de technisch directeur Jongste Jeugd en de Jongste Jeugd-commissie de ouders
van alle 2e jaar E-spelers bijpraten over de overgang naar de D-categorie. Er wordt onder
andere uitleg gegeven hoe teamindelingen tot stand komen en waar je rekening mee moet
houden als je kind in een jeugd of top jeugdteam gaat spelen.

Voor ouders van te jonge spelers
Victoria adviseert ouders om kinderen gewoon te laten starten in de goede
leeftijdscategorie (grens 1 oktober). Zijn kinderen op school een klas doorgeschoven, dan wil
dat niet zeggen dat ze motorisch ook een jaar verder zijn. Bij uitzondering wordt, als er geen
wachtlijst is, aan kinderen die jarig zijn tussen 1 oktober en 31 december en een klas zijn
doorgeschoven, de kans geboden te gaan hockeyen met hun klasgenootjes, mits ze er
motorisch en sociaal aan toe zijn.

Voor alle Jongste Jeugd die zijn doorgeschoven geldt voor elk seizoen: je gaat pas over naar
de volgende leeftijdscategorie (3-tal, 6-tal of 8-tal) als je er fysiek en sociaal aan toe bent. Dit
wordt na elk seizoen opnieuw beoordeeld door de lijncoördinator en de technisch directeur
Jongste Jeugd. Het doel is om je op Victoria een complete mini-hockey-opleiding mee te
geven. Het kan dus zijn dat je daardoor twee jaar in dezelfde categorie speelt (bijvoorbeeld
twee jaar in 1e jaar E of 2e jaar E). Voor overgang naar de D-categorie geldt dat er in principe
geen te jonge kinderen in spelen (tenzij extreem talentvol of overmacht door aantallen).
Uitzondering te jong
• Geboren tussen 1 oktober en 31 december in combinatie met op school een klas
doorgeschoven (dit geldt alleen t/m 1e jaar E).
• Aantallen om tot goede teamvorming te komen in combinatie met motoriek en
motivatie
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Uitzondering te oud
• Sociaal/emotioneel (te jong).
• Geen of te weinig hockeyervaring.
• Aantallen om tot goede teamvorming te komen.
• Er moet dispensatie worden aangevraagd bij de bond.

Globale jaarplanning Jongste Jeugd
Augustus - september
• Coach-avonden 2e jaar F, 1e en 2e jaar E.
• Spelleidersavond.
• Train de trainers-avond voor ouders en jeugdleden die mini-training gaan geven.
Oktober
• Na de herfstvakantie: teams heringedeeld in nieuwe poules.
• Eventueel meetrainen met 8E1/8E2 door andere 2e jaar E.
• Eventueel meetrainen met 6E1 door andere 1e jaar E.
November
• 1e teamevaluatie-gesprek met coaches 2e jaar F, 1e en 2e jaar E.
• 1e voortgangstraining 2e jaar F en 1e jaar E.
• Zaalhockey-informatieavond coaches en spelleiders 1e jaar En 2e jaar E.
December - februari
• Coachavond 2e jaar F 3-tal naar 6-tal.
• Midwinterwedstrijden onderling 2e jaar F 6-tallen met uitleg.
• Zaalhockey 1e jaar En 2e jaar E.
Maart
• Informatie selectieprocedures 2e jaar E.
• Start pre-D-trainingen 2e jaar E meisjes/jongens (open selectiegroep).
• Eventueel meetrainen 2e jaar E spelers met D1/D2 combi-training.
April
•
•
•
Mei
•
•
•

2e teamevaluatie-gesprek met coaches 2eF, 1e en 2e jaar E.
2e voortgangstraining 2eF en 1e jaar E.
Informatieavond ouders: overgang 2e jaar E naar D.

D1/D2 selectiewedstrijd(en) (alleen voor de daarvoor geselecteerde spelers).
Mondelinge overdracht van alle 2e jaar E spelers van Jongste Jeugd-commissie naar
D-commissie.
2 extra trainingen voor spelers die voor J8E1, M8E1 en M8E2 in aanmerking komen.
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Juni
•
•
•
•

Jongste Jeugd dag (verplicht voor 1e en 2e jaar E).
Jongste Jeugdkamp voor 2e jaar E.
Bekendmaking teamindelingen voor alle jeugdteams.
Nieuwe J8E1, M8E1 en M8E2 trainen nog aantal keer voor de vakantie.

Augustus
• Start nieuw seizoen.

Het Groot Victoria Hockey Handboek ’21-’22 | versie 0.2 | 03-01-2022

20

Beleid teamindeling Junioren selectieteams
Van oudsher heeft Victoria een Top Jeugdopleiding van hoge kwaliteit die door vele talenten
de afgelopen decennia is doorlopen. De afgelopen jaren is het Top jeugdhockey in
Nederland verder geprofessionaliseerd en ook Victoria is daarin meegegroeid.
Hieronder staan de uitgangspunten en selectiecriteria, zoals opgesteld door de Tophockey
Commissie (TC) voor de TC- of selectieteams.
Uitgangspunten
De Victoria Jeugdopleiding staat voor aanvallend technisch verzorgd hockey. Aanvallend
omdat spelers zich daardoor het meest ontwikkelen en optimaal worden opgeleid. Om dit te
realiseren kent de Victoria Jeugd opleiding 5 pijlers te weten: technische, tactische, mentale,
fysieke en sociale vaardigheden.
Techniek
In iedere leeftijdscategorie het maximaal kunnen beheersen van de in het Opleidingsplan
genoemde vaardigheden.
Tactiek
In iedere leeftijdscategorie het kunnen uitvoeren van verschillende spelsystemen zoals
genoemd in het Opleidingsplan.
Mentaal
Gedisciplineerd gedrag vertonen, kunnen omgaan met verlies en winst, maximale inzet op
trainingen en wedstrijden inclusief maximale aanwezigheid, en het ontwikkelen van need to
win en intrinsieke motivatie.
Fysiek
Ontwikkelen van conditie, wendbaarheid, duelkracht en snelheid.
Sociaal
Verantwoordelijkheid voor elkaar, respect voor elkaar, de tegenstander, trainers/coaches en
scheidsrechters. Maximale deelneming aan team-events.
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Doelstelling
Doelstelling van de jeugdopleiding is om de spelers op te leiden in alle genoemde 5 pijlers
zodat zij in staat zijn de stap te maken naar onze selecties van Dames en Heren 1. Daarvoor
is het onder meer noodzakelijk dat onze selectieteams op een hoog niveau spelen in de
jeugdcompetities en zowel op het veld als in de zaal worden geconfronteerd met play offs en
finales en soms nationale kampioenschappen.
Het streven is dat van de acht 1-teams er op het veld 4 op het hoogste en 4 op het een na
hoogste niveau spelen; het streven bij de 2-teams is dat zij minimaal 1e klasse of hoger
spelen. Om in de zaal in de hoogste poule te kunnen spelen dienen de 1-teams na de
voorcompetitie in de herfst bij de eerste 6 ploegen van Zuid-Holland te eindigen; het streven
is om alle 1-teams in deze poules te krijgen.
Indelingscriteria 1- en 2-teams
In de 1-teams worden zowel 1e- als 2e jaars-spelers gekozen; er bestaat bij Victoria geen
vaste verhouding tussen 1e- en 2e jaars-spelers in een 1-team. De in de ogen van de TC beste
spelers worden in een 1-team gekozen (dat kunnen er bij wijze van spreken 14 1e of 14 2e
jaars zijn).
In de 2-teams zitten bij voorkeur zoveel mogelijk 1e jaars-spelers, met als doel dat de 1e jaars
uit deze teams zich na 1 seizoen gaan kwalificeren voor een 1-team. Het komt echter voor
dat spelers zich onvoldoende ontwikkelen in selectie-2-teams en tijdens selecties min of
meer gelijkwaardig zijn aan jongere spelers (die uit een leeftijdscategorie lager komen) of
spelers uit niet-selectieteams. In die gevallen zal bij het vormen van 2-teams veelal voorrang
worden gegeven aan die jongere of niet selectiespelers. Die spelers krijgen dan de kans om
gedurende het seizoen te laten zien dat zij zich ontwikkelen op de 5 pijlers van de
jeugdopleiding. De 1e jaars uit 2-teams die het 1-team niet halen en gelijkwaardig zijn aan
jongere spelers (die uit een leeftijdscategorie lager komen) worden veelal in het sterkste
jeugdteam geplaatst.
Selectieprocedure
De afgelopen jaren heeft laten zien dat het steeds belangrijker wordt om meer gewicht te
gaan toekennen aan de prestaties van de spelers tijdens trainingen en wedstrijden
gedurende het seizoen. Tijdens deze trainingen zullen ook spelers uit jeugdteams die
daarvoor in aanmerking komen meetrainen, en spelers van andere clubs die komend seizoen
in aanmerking willen komen voor een selectieteam op Victoria. Elke periode spreken de
trainers en de coaches met de Technisch Directeur (TD) over de voortgang van de spelers in
trainingen en wedstrijden. Alle spelers worden tijdens deze trainingen telkens beoordeeld
op de 5 pijlers van de Jeugdopleiding door de aanwezige trainers. Deze beoordelingen zullen
naast de prestaties tijdens de andere trainingen en wedstrijden, uitdrukkelijk worden
meegewogen met de eindselectie die in mei/juni per leeftijdscategorie voor zowel het 1- als
2-team, zal plaatsvinden. Voor deze selectie (kan zijn wedstrijd, kan zijn periode van
trainingen) zullen de betreffende spelers via de coach/manager van het team waarin zij in
spelen door de TC worden uitgenodigd, alsmede via de besloten inlog geplaatst worden op
de site/app. Het kan zijn dat de TC sommige spelers waarvan op voorhand duidelijk is dat zij
in het 1-team worden gekozen, niet voor de selectie uitnodigt.
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De spelers die nu in een 2e jaars E-team spelen en volgend seizoen naar de D gaan zullen
starten met een combitraining van de 2e jaars E op maandag- en/of woensdagmiddag, en
kunnen vandaar uit een uitnodiging krijgen om mee te trainen bij de D-trainingen, en zo in
aanmerking komen om mee te doen met de eindselectie die in mei/juni per
leeftijdscategorie zal plaatsvinden.
Voor de spelers uit de A en B-categorie zullen er spelers zijn uit andere selectieteams,
jeugdteams of spelers van andere clubs, die gaan meetrainen. Ook voor de A en B-categorie
spelers gaan de prestaties tijdens de trainingen en wedstrijden van het seizoen
uitdrukkelijker meewegen in de eindselectie die gaat plaatsvinden per leeftijdscategorie
voor zowel het 1- als 2-team. Deze eindselectie is in mei/juni, de betreffende spelers worden
via de coach/manager van het team waarin zij in spelen door de TC uitgenodigd. Het kan zijn
dat de TC sommige spelers waarvan op voorhand duidelijk is dat zij in het 1-team worden
gekozen, niet voor de selectie uitnodigt. De TC zal in overleg met de jeugdcommissie de
spelers uitnodigen om mee te trainen. Alleen de spelers die daarvoor worden geselecteerd,
kunnen in mei/juni in aanmerking komen om in een TC-team te worden gekozen.
Na afloop van de selectie worden door de TC per speler de beoordelingen betrokken van het
seizoen (trainingen en wedstrijden) en worden de observaties van de TC tijdens de selectie
meegenomen. Spelers van buitenaf die voor een 1-team willen kwalificeren, dienen bij de
OPEN TOP-training en teamtrainingen bij de top zes te behoren van het 1-team (top 6 1e
jaars kan ook meewegen), een bijzondere toegevoegde waarde te hebben voor het
betreffende team (denk bij voorbeeld aan een laatste man of spits die ontbreekt in het
team) of onderdeel zijn van een district of nationaal elftal. Na afloop van de selectie worden
de 1- en 2-teams door de TC gevormd, waarna met de coach de gekozen selectie wordt
doorgenomen.
Vervolgens wordt een datum gepland waarop de selecties op de website worden
gepubliceerd. Spelers die uit een 1-team vallen binnen hun lijn (dus C1 naar C2, niet C1 naar
B2) of uit een 2-team naar de jeugd gaan, worden voorafgaand aan publicatie door de TC
gebeld (voor D- & C-leeftijd de ouders en bij B- & A-leeftijd de spelers zelf). Bij elke publicatie
zal worden vermeld dat de TC binnen 48 uur na bekendmaking van een besluit geen gesprek
zal aangaan over het genomen besluit, na 48 uur kunnen ouders contact zoeken met de
Technisch Directeur van de TC (TD Top) of de Commissaris Tophockey Jeugd dan wel de
betrokken lijncoördinator.
Voorwaarden voor spelers in selectieteams
1. Spelers dienen alle trainingen (inclusief looptrainingen) en (oefen)wedstrijden
aanwezig te zijn, tenzij sprake is van een blessure of ziekte. Uiteraard kunnen
schoolverplichtingen (anders dan huiswerk) ook leiden tot afwezigheid bij trainingen,
maar dit mag niet regelmatig gaan plaatsvinden (zie hierna). Wij drukken ouders en
spelers op het hart goed het jaar in te plannen. Afzeggen vanwege het beoefenen
van een andere sport of hobby dan hockey, is niet toegestaan.
2. Als spelers regelmatig afzeggen voor trainingen zal er een gesprek gaan volgen met
de coach en de TC. Met regelmatig wordt bedoeld dat in een periode van een paar
weken 1 op de 3 trainingen (of meer) wordt afgezegd. Als dat structureel blijft kan de
betreffende speler uit de selectie worden gehaald door de TC. Van alle spelers wordt
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3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

verwacht dat zij hun afwezigheid bij trainingen zo tijdig mogelijk doorgeven aan de
coach.
Spelers dienen te voldoen aan het vakantiebeleid van de TC, inhoudende dat spelers
de eerste training na de zomervakantie aanwezig dienen te zijn. Dit beleid wordt per
seizoen op de website gepubliceerd. Sinds 2019-2020 heeft de KNHB de
voorcompetitie gewijzigd voor de A-, B- en C-teams.
De A-teams gaan in de Toppoule 6 wedstrijden spelen, in een landelijk opzet. De play
offs in de herfstvakantie zijn komen te vervallen (uitzonderingen altijd voorbehouden
aan de KNHB).
De B- en C-teams spelen een volledige competitie van 10 wedstrijden, waarin de Bteams dit interregionaal doen en de C-teams binnen het district. De hockeybond
geeft duidelijk te kennen dat de herfstvakantie voor deze topteams verloren gaat
(rekening houdend met uitval of toch ingelaste playoffs).
Spelers van Victoria die in de 1-teams spelen en in de Toppoule beginnen in de
voorcompetitie, moeten in de herfstvakantie beschikbaar zijn. Ook dit is een
voorwaarde om in deze teams te kunnen spelen.
Spelers die niet aan het voorgaande kunnen voldoen, dienen dit uiterlijk op 1 mei aan
de manager van hun team door te geven. Alle huidige selectieteams krijgen daarover
van de TC een e-mail (via de managers).
Van spelers/speelsters in de A- en B- selectieteams wordt verwacht dat zij inzet
tonen richting de andere teams binnen Victoria. Dit kan zijn door training te geven
en/of door jeugdcommissies te helpen.
Voor alle selectieteams geldt dat spelers/speelsters tijdens trainingen en wedstrijden
goed gedrag, en een optimale inzet en motivatie moeten tonen, zowel in de 1- als de
2-teams. Daarnaast wordt van alle jeugdspelers en zeker van de selectiespelers
voorbeeldig gedrag, zowel in als buiten het veld, verlangd. Na 2 waarschuwingen zijn
coaches gerechtigd (na overleg met de TC) om spelers/speelsters op grond van
ongewenst gedrag, te weinig inzet, en/of onvoldoende motivatie uit een
selectieteam te plaatsen.
Als je besluit mee te doen aan de selecties, ben je verplicht om in het 1- of 2-team te
spelen, als je daarin wordt ingedeeld.
Alle 1-teams trainen in beginsel 3 maal per week, de overige selectieteams 2 maal
per week, met daarnaast nog een looptraining (doordeweeks).
TC toeslag: de spelers van alle 1- en 2-teams betalen een toeslag naast de
contributie. Het kan zijn dat deze bijdrage per seizoen wordt verhoogd. Ook voor de
zaalperiode geldt een extra contributie. De actuele bedragen kan je vinden op de
website onder de button Contributie.
Daarnaast dienen spelers er rekening mee te houden dat de bijdrage aan de teampot
(voor verplichte teamlunches, extra zaaltrainingen, overnachtingen bij van verre
uitwedstrijden etc.) kan oplopen tot ongeveer € 300,- per seizoen (afhankelijk van de
competitie waarin wordt gespeeld en het aantal teamuitjes).
Open selecties. We hanteren bij Victoria zogenaamde open selecties van de 1- en 2teams. Dat betekent dat spelers gedurende het gehele seizoen vanuit het 1-team in
het 2-team kunnen worden geplaatst en natuurlijk ook andersom. Daarnaast zullen
de spelers van deze selectie teams gedurende het seizoen bij elkaar kunnen invallen.
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Doorstromen naar Heren 1 en Dames 1
Het Tophockey (Jeugd) beleid van Victoria is erop gericht om elk jaar zoveel mogelijk
talentvolle spelers uit de eigen jeugd te laten doorstromen naar de selecties van
D1/H1/D2/H2. In dat kader wordt er elk jaar bekeken welke talentvolle spelers gedurende
het seizoen kunnen meetrainen met D1/H1. Van groot belang daarbij is dat dergelijke
spelers gedurende een seizoen geen deel gaan uitmaken van 2-selecties, namelijk van
MA1/JA1 en D1/H1.
Talentvolle spelers uit MA1/JA1 gaan gedurende het seizoen, met inachtneming van het
onderstaande, 1 maal per week met D1/H1 meetrainen.
Indien de coaches van D1/H1 het wenselijk vinden dat deze spelers structureel meer dan 1
maal per week gaan meetrainen en op wedstrijddagen tot de selectie gaan behoren, zullen
deze spelers overgeheveld moeten worden vanuit MA1/JA1 naar D1/H1. De coaches dienen
dergelijke verzoeken eerst voor te leggen aan de Commissarissen Tophockey Senioren en
Jeugd, die daarover zullen beslissen, alvorens de spelers worden benaderd. Uitgangspunt bij
de beoordeling van dat verzoek zal onder meer zijn dat 1e jaars A-spelers geen deel gaan
uitmaken van de selecties van D1/H1.
Uitzondering op deze regel is positie 17 bij D1 en/of H1, wanneer zij Hoofdklasse spelen. De
nummer 17 mag alleen een jeugdspeler zijn en deze plek kan goed zijn voor zijn of haar
ontwikkeling. Ook het invullen van de 17e positie zal altijd in overleg zijn tussen de coaches
van D1/H1 en de TD Top.
Spelers die deel uitmaken van de selectie van JA1/MA1, en in aanmerking komen om met
H1/D1 mee te gaan trainen, zullen dat gedurende een seizoen niet eerder doen dan vanaf de
3e week van september in het betreffende seizoen. Deze spelers worden geselecteerd door
de TC Jeugd, in overleg met de coaches van MA1/JA1 en D1/H1. Aan het begin van elk
seizoen worden - door de coaches - de precieze data bepaald waarop deze spelers gaan
meetrainen vanaf genoemde datum.
Indien de selecties van D1/H1 te kampen krijgen met substantiële en langdurige blessures en
schorsingen, geldt het voorgaande niet en wordt er ad hoc beslist. Ook in die gevallen
dienen de coaches van D1/H1 verzoeken om spelers te laten meetrainen/meespelen voor te
leggen aan de Commissarissen Tophockey Senioren en Jeugd.

Wisselen van spelers tijdens wedstrijden
In de D- en C-lijn staat evenredigheid (iedereen gelijke speeltijd) voorop, ook in de 1- en 2teams. Dit kan anders zijn in bijvijvoorbeeld een beslissende wedstrijd of een bepaalde
periode in een belangrijke wedstrijd (denk aan de fase van de voorcompetitie of een
kampioenswedstrijd). Een uitzondering kan gemaakt worden voor slechts een aantal
(bepalende) spelers in het team die gemiddeld genomen wat meer speeltijd krijgen (denk
bijvoorbeeld aan de laatste man).
In de B-lijn neemt het principe van evenredigheid geleidelijk af en dat van prestatiehockey
toe. Een vuistregel in de B lijn is dat alle spelers minimaal 30 minuten per wedstrijd spelen.

Het Groot Victoria Hockey Handboek ’21-’22 | versie 0.2 | 03-01-2022

25

In de A-lijn is het puur prestatiehockey, maar coaches dienen nog steeds een zorgvuldige
afweging te maken over de speeltijd van spelers en het opleidingsaspect in het oog te
houden.
Op momenten dat de coach minder of niet wisselt, moet hij dat vooraf of achteraf duidelijk
uitleggen aan de speler en de uitzondering op de regel benadrukken.
In communicatie met ouders dient de coach te benadrukken dat er wisselbeleid bestaat dat
van toepassing op het gehele seizoen en niet op een bepaalde periode of wedstrijd. Bij
vragen over dit beleid dient de coach de ouders naar de TC te verwijzen.
Voor alle spelers en alle lijnen (A-D) geldt dat opleiden van de individuele speler een
belangrijk aspect blijft.
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Beleid teamindeling Jeugd (niet-selectieteams)
De indeling van de jeugdteams valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur
(Commissaris Jeugd) en wordt uitgevoerd door de Jeugdcommissie onder leiding van de
Technisch Directeur Jeugd.
Bij onze club behoren de leeftijdscategorieën D, C, B en A (10 tot en met 18 jaar of groep 7
BO tot en met klas 6 VO) tot de jeugd. De jeugdteams zijn onderverdeeld in Top Jeugd en
Jeugd.
Waar speler of spelers wordt genoemd, worden zowel jongens als meisjes bedoeld.

Algemene uitgangspunten Jeugd
Het streven is om jeugdleden van onze club plezier te laten hebben in presteren en te laten
presteren met plezier. HV Victoria wil een familieclub zijn waarvan de jeugd de basis vormt
en waar topteams op een hoog niveau spelen. De teamindeling is voor de jeugd een
belangrijk middel om ervoor te zorgen dat onze jeugdleden met plezier hockeyen op een zo
hoog mogelijk niveau passend bij hun vermogens en persoonlijkheid en bij het clubgevoel.
Hierbij hanteren wij de volgende algemene uitgangspunten:
• De sterkste spelers van de A, B, C en D-categorie spelen in de Top Jeugd en hiervoor
vinden selectietrainingen plaats.
• De Jeugdteams worden in principe ook ingedeeld op speelsterkte maar er vinden
geen selectietrainingen plaats. Dit om ‘presteren met plezier’ te voeden. Diverse
andere afwegingen kunnen inbreuk maken op dit principe.
• Twee keer per seizoen vindt er een evaluatie plaats van de ontwikkeling van de
spelers.
• Op aanwijzing van de Technisch Directeur Jeugd en/of de lijncoördinator én op eigen
initiatief kijkt de Technisch Directeur Top Jeugd gedurende het jaar (op zaterdag of
tijdens trainingsavonden) naar getalenteerde jeugdspelers.
• De samenstelling van de teams wordt voor de start van de zomervakanties van de
scholen via het beveiligde deel op de website bekend gemaakt.

Beoordelingscriteria voor de teamindeling
Voor de Jeugdteams is er de Victoria Jeugdopleiding en die bestaat uit de volgende
onderdelen:
Techniek
In iedere leeftijdscategorie, het kunnen leren, oefenen en beheersen van de
hockeytechnische vaardigheden.
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Voor de beoordeling geldt: het bezitten van de technische vaardigheden die in de
leeftijdscategorie van de speler mogen worden verwacht en het kunnen uitvoeren van deze
vaardigheden in het tempo dat in de competitie normaal is.
Tactiek/spelinzicht
In iedere leeftijdscategorie, het leren, oefenen en beheersen van de in de KNHB coachgidsen
beschreven spelopstellingen, zich uitende in spelinzicht.
Voor de beoordeling geldt: de mate van spelinzicht behorend bij het niveau van de
leeftijdscategorie.
Kennis
In iedere leeftijdscategorie, het leren van het toegepaste KNHB veld- en zaalreglement.
Voor de beoordeling: de mate waarin spelers blijk geven van hun kennis van de spelregels,
passend bij de leeftijdscategorie en - waar van toepassing - resulterend in het behalen van
het diploma clubscheidsrechter.
Fysiek
In iedere leeftijdscategorie, het ontwikkelen en behouden van kracht, conditie, snelheid,
wendbaarheid en coördinatie.
Voor de beoordeling geldt: spelers zijn voldoende sterk, snel en vaardig om op het gewenste
niveau te kunnen spelen. Ook het uithoudingsvermogen om voldoende lang te kunnen
spelen valt hieronder.
Sociaal
In iedere leeftijdscategorie, het leren van sociale aspecten van het teamsport hockey. Te
denken aan verantwoordelijkheid bij te dragen aan het functioneren van het team door
aanwezigheid op trainingen en bij wedstrijden en respect voor elkaar, de tegenstander,
trainer/coach/scheidsrechter.
Voor de beoordeling geldt: de mate van teamgeest, respect, verantwoordelijkheidszin en
clubgevoel.
Mentaal
In iedere leeftijdscategorie, het om gaan met winst en verlies, het kennen en verkennen van
het eigen kunnen, weerbaarheid, empathie, communicatieve vaardigheden. Leerhouding
omgaan met aanwijzingen en kritiek.
Voor de beoordeling geldt: spelers zetten zich maximaal in, zowel tijdens trainingen als
wedstrijden. Aanwezigheid bij trainingen en wedstrijden valt ook onder dit criterium,
evenals aspecten als coachbaarheid en intrinsieke motivatie.

Uitgangspunten van de indeling van de Jeugdteams
Het streven is teams te maken van de volgende grootte:
• D-lijn 13-15 spelers
• C-lijn 13-15 spelers
• B-lijn 14-16 spelers

Het Groot Victoria Hockey Handboek ’21-’22 | versie 0.2 | 03-01-2022

28

•

A-lijn 15-16 spelers

Indien de aantallen van een lijn genoemde team groottes niet toelaten, dan kan het zijn dat
er teams van minimaal 12 of maximaal 18 spelers zullen ontstaan. Leidraad: voor de A/B
jeugdcategorieën zullen dan teams van 17 of 18 spelers gevormd worden en voor de C/D
jeugdcategorieën teams van 12 of 13 spelers. De motivering hiervoor is dat de A/B jeugd zich
vaker lijkt af te melden voor de wedstrijden, in verband met examens, bijbaantjes en andere
verplichtingen, dan de C/D jeugd.
Spelers uit de A-lijn kunnen op verzoek eerder overgaan naar de (jong)senioren, mits dit
mogelijk is gezien de aantallen in de A-lijn en de vorming van teams. Dit geldt in principe
enkel voor 2e jaars A spelers.
HV Victoria streeft ernaar om in de D-categorie het 3e en 4e team, en in de B- en C-categorie
het 3e team, in de eerste klasse of in de top van de tweede klasse te laten uitkomen. De
gedachte hierachter is dat de spelers in deze teams daarmee nog voldoende uitdaging en
weerstand zullen krijgen waardoor zij zich nog zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen
zodat zij later, bij gebleken hockey technische geschiktheid, als speler alsnog de stap zouden
kunnen maken naar een TC team (1e of 2e team).
In het 3e team (D, C en MB), resp. het 2de team (JB en A) zitten de sterkste Jeugd hockeyers.
Voor de overige teams is het streven om (afhankelijk van de aantallen) een of twee sterkere
teams te formeren (in principe de 5e en 6e teams) en vervolgens teams in speelklasses
daaronder. Spelplezier (presteren met plezier) en het spelen op een zo hoog mogelijk niveau
passend bij het vermogens en de persoonlijkheid van de spelers staat hierbij voorop. Hierbij
speelt de intrinsieke motivatie van de speler ook aan belangrijke rol. Als leidraad wordt
hiervoor gebruik gemaakt van de evaluatie van coaches en trainers.
Bij het samenstellen van deze teams wordt ook – waar mogelijk en onder voorwaarden rekening gehouden met wensen ten aanzien van indeling bij vriend(inn)en. Er kan per speler
één vriend(inn)en verzoek worden ingediend waarbij één andere speler wordt opgegeven.
Vriend(inn)en verzoeken worden alleen meegenomen bij de teamindeling als het verzoek
wederzijds is (dus Jan geeft Kees op en Kees geeft Jan op). Wanneer spelers verschillende
speelsterkte hebben, worden beide spelers ingedeeld op het niveau van de speler met de
laagste speelsterkte.
De Jeugdteams zullen in principe combinaties zijn van eerste en tweedejaars spelers uit die
leeftijdscategorie. De gedachte hierachter is tot dusver geweest dat het voor de sociale
ontwikkeling goed is om spelers van verschillende leeftijden te mixen en omdat deze teams
ook in de competitie zullen aantreden tegen teams welke uit verschillende leeftijdsjaren zijn
samengesteld (basis van gelijkheid) waardoor een louter eerstejaars Victoria team het zwaar
zou kunnen krijgen tegen een hoofdzakelijk tweedejaars team wat het spelplezier weer zou
kunnen verminderen. Sinds seizoen 2020-2021 is dit uitgangspunt minder dwingend en
oordeelt de Technisch Directeur Jeugd in overleg met de betreffende lijn-coördinator dat het
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in bepaalde situaties juist wel wenselijk is om homogene teams met spelers van dezelfde
leeftijd samen te stellen.

Vrienden- of vriendinnenteams
Er wordt getracht bij de indeling oog te hebben voor teams die (gedeeltelijk) bij elkaar willen
blijven. Verzoeken voor vriendenteams worden echter in de D, C en B-lijn niet gehonoreerd
en in de A-lijn alleen onder voorwaarden.
Een gevolg van vriendenteams kan zijn dat andere spelers uitgesloten worden van een voor
hun wenselijke indeling. Dit is tegen de visie van HV Victoria als familieclub waarin
acceptatie van eenieder belangrijk wordt gevonden. Anderzijds is het mengen van kinderen
tot nieuwe teams ook zeker geen doel op zich. Met oog voor sportieve en sociale aspecten
trachten wij om kernen van teams bij elkaar te houden, zodat kinderen zich in hun team
(sneller) thuis voelen.
Voorwaarden waaronder A-vriendenteams kunnen worden toegestaan:
• Het moet logistiek, d.w.z. op basis van aantallen, en op voorwaarde van een
evenwichtige indeling (qua speelsterkte) van de overige spelers van die lijn, mogelijk
zijn.
• Teams dienen bereid te zijn een of meerdere spelers op te nemen die niet opgegeven
zijn voor het vriendenteam.
• Teams dienen te allen tijde bereid te zijn andere A-teams te helpen in geval van
tekort aan spelers.

Procedure Jeugdteams
De twee evaluatiemomenten zullen door de Technisch Directeur Jeugd en in overleg met de
lijn-coördinatoren plaatsvinden, waarbij van de coaches en de trainers van de Jeugdteams
wordt gevraagd hoe de spelers zich ontwikkelen. De evaluaties vinden meestal plaats voor
de start van het tweede deel van het veldseizoen (omstreeks februari) en vlak voor het einde
van de veldcompetitie (omstreeks mei; eindevaluatie).
Aan het einde van de veldcompetitie wordt via de site en – tijdens de eindevaluatie via de
coaches en managers, kenbaar gemaakt dat spelers zelf voorkeuren kunnen aangeven ten
aanzien van plaatsing met een vriend/vriendin.
Via de lijncoördinatoren kunnen ook eventuele andere wensen kenbaar worden gemaakt,
zoals het versneld doorschuiven naar een volgende lijn of de wens nog een extra jaar in een
lijn te blijven spelen. Voor dit laatste moet (schriftelijk) dispensatie bij de KNHB worden
aangevraagd en de KNHB bepaalt of dispensatie wordt verleend. Dispensatie kan niet
worden verkregen voor spelers uitkomend in de eerste klasse of hoger. Waar mogelijk wordt
met alle wensen en verzoeken rekening gehouden, maar dit kan niet worden gegarandeerd.
De Technisch Directeur Jeugd stemt met de Technisch Directeur Top Jeugd af of en zo ja
voor hoeveel spelers uit de TC-teams een plek in de Jeugdteams moet worden gereserveerd.
Deze spelers komen doorgaans in het 3e (D, C en MB) of 2e (JB en A) team, maar dat is niet
per definitie het geval.
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De lijncoördinatoren inventariseren de aantallen in hun lijn voor het aankomend seizoen. Zij
beoordelen hoeveel teams er het aankomend seizoen gevormd kunnen worden, en welke
kernen van bestaande teams bij voorkeur samen kunnen en willen blijven.
Aan de hand van de coach- en trainerevaluaties, de verzoeken tot plaatsing bij
vrienden/vriendinnen en eventueel andere bekendgemaakte wensen stellen de
lijncoördinatoren concept teamindelingen op. De lijncoördinatoren bespreken deze concept
indelingen met de Technisch Directeur Jeugd.
De Technisch Directeur Jeugd beslist uiteindelijk over de definitieve teamindeling.
De teamindelingen Jeugd worden tegelijk met de teamindeling van de Top Jeugd bekend
gemaakt via het besloten gedeelte van de website. Voor het seizoen 2021/2022 is dat op
woensdag 9 juni om 20.00 uur
Direct daarna starten de lijncoördinatoren met het zoeken van coaches en managers bij de
teams. Dit proces loopt door totdat elk team minimaal één coach en manager heeft.
Na publicatie kan het nog voorkomen dat kleine wijzigingen in de teamsamenstellingen
worden doorgevoerd.

Zaal jeugdteams
Bij HV Victoria wordt gedurende de winterperiode in principe door alle jeugdleden
zaalhockey gespeeld. Voor de Jeugdteams geldt dat iedereen met zijn/haar eigen team de
zaalperiode zal spelen. Als er grote teams zijn, meer dan 13 spelers, kan ervoor gekozen
worden om extra teams voor de Jeugd aan te vragen. De indeling van deze teams gebeurt
door de Technisch Directeur Jeugd en de lijncoördinatoren, in samenspraak met de coaches

Bezwaar, klachten en complimenten
Ondanks de zorgvuldigheid die betracht wordt bij de teamindelingen, kan het toch zo zijn
dat er vragen zijn over of bezwaren zijn tegen de indeling van een speler.
Na publicatie van de Jeugdteams wordt eerst een “afkoelperiode” van 48 uur in acht
genomen. Nadat 48 is verstreken kunnen ouders of spelers per e-mail hun vragen,
bezwaren, klachten of complimenten kenbaar maken bij de Technisch Directeur Jeugd (via
trainen@hvvictoria.nl) en de Commissaris Jeugd (via junioren@hvvictoria.nl). Bij klachten
volgt er een uitnodiging voor een gesprek op Victoria met de betreffende speler (en
eventueel ouder) en de Technisch Directeur Jeugd en Commissaris Jeugd.
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Zaalhockey
Teamindeling
Zaalhockey teams bestaan uit maximaal 12 spelers inclusief de keeper(s). Voor jeugd en
senioren kan een andere teamindeling volgen dan voor het veld. Dit wordt gecoördineerd
door de TC en de jeugdcommissie. De samenstelling van E-teams blijft ongewijzigd. Ook
zullen de trainingstijden afwijkend zijn ten opzichte van het veld. Trainingsschema wordt
gemaakt door trainingscoördinator en TC.

Uitrusting
Verplicht zijn:
• Speciale zaalhockeystick
• Bitje en scheenbeschermers
• Zaalschoenen die geen beschadigingen of strepen op de speelvloer achterlaten (geen
zwarte zolen en geen buitenschoenen, dit geldt ook voor coaches, aanvoerders,
zaalleiding en scheidsrechters)
• Zaalhandschoen (ook verplicht door de club!) met kussentjes op de vingers, die de hele
linkerhand bedekt, óók de duim. Let op bij aanschaf: er zijn ook handschoenen zonder
duimbescherming.
• Keepers-uitrustingen die beschadigingen aan de speelvloer kunnen aanbrengen zijn
verboden (in ieder geval gebruikt de keeper speciale gespen voor de klompen en
hoezen).
Goed om te weten
Veel zaalbeheerders (ook van de trainingszalen) zijn streng en kunnen spelers zonder juist
materiaal de toegang ontzeggen.

Wedstrijden
Op een wedstrijddag speel je altijd TWEE wedstrijden. Een wedstrijd duurt 35 minuten
zonder rust. Afhankelijk van de indeling speel je twee wedstrijden achter elkaar of twee
wedstrijden met één wedstrijd er tussen, het is dus een drieluik. Voor 1e jaar E duurt de
wedstrijd 2 x 15 minuten.

Zaalleiding
Ieder team wordt voor 2 wedstrijddagen verplicht om zaalleiding te leveren voor het
drieluik. Data staan in de standenmotor zaal van de KNHB. De coach/teammanager spreekt
met de ouders af wie de zaalleiding heeft.
Taken van de zaalleiding tijdens de wedstrijd
•
•
•

Zorgt vóór de wedstrijd dat de balken klaarliggen (alleen in geval dat zaalleiding als
eerste begint), de spelers van beide teams zijn verplicht hierbij te helpen,
Beheert de wedstrijdtafel
Bedient het scorebord
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•
•
•

Is verantwoordelijk voor het tijdschema (tijd kan niet worden stilgezet!)
Bewaakt de rust en de regels in de zaal.
Regelt dat na de wedstrijd de balken opgeruimd worden (alleen in geval dat
zaalleiding de laatste shift van de dag heeft).

Scheidsrechter
Teams zijn zelf verantwoordelijk voor het meenemen van één scheidsrechter die de
wedstrijd van het eigen team fluit samen met een collega van de tegenstander.

Coach of managers
De taken van de coach of manager van het team zijn hetzelfde als op het veld. Extra in de
zaalcompetitie is dat je ook zaalleiding regelt voor het drieluik.

Afgelasting bij slecht weer
Bij extreme weersomstandigheden, zoals ijzel, kan de KNHB besluiten dat de wedstrijden
centraal worden afgelast. De KNHB zal dit melden op haar website.

Digitaal wedstrijdformulier (DWF)
Net als op het veld moeten de scheidsrechters de uitslagen invullen in het DWF-systeem en
moeten de coaches/managers/aanvoerders deze uitslag bevestigen. Het formulier staat in
de app. Je kunt ‘m ook online vinden. Kijk hier voor de handleiding.

Zaalregels sporthallen
In de sporthallen gelden de volgende regels:
• Zorg dat je ruim voor de start van de training/wedstrijd aanwezig bent, kleed je om in
de kleedkamer (en niet in de zaal).
• Je wacht met het betreden van de zaal tot het moment dat jouw training/wedstrijd
begint en het andere team de zaal verlaat.
• Totdat de training/wedstrijd begint blijft het team in de kleedkamer (of kantine) en
gaat niet naar de tribune of naar de hal zelf.
• in de gangen, kantine et cetera van de TSCR, Schuttersveld en Erashal waar wij te
gast zijn mag absoluut NIET worden gehockeyd!
• In de zaal mag niet worden gegeten of gedronken, met uitzondering van water uit
een bidon. Als je water morst maak je de vloer droog.
• Zaaltijd is schaars en zéér kostbaar; verspil deze niet!
• De training/wedstrijd begint en eindigt stipt op tijd.
Dit houdt bij trainingen in dat op de eindtijd van de training het vertrekkende team:
o alle ballen heeft verzameld, geteld en in de ballentassen heeft gedaan
o alle hesjes en alle pylonen heeft verzameld
o hun tassen en bidons hebben gepakt, en
o de zaal ook stipt op tijd als groep verlaat, zodat de (nieuwe) trainer meteen
met het nieuwe team kan beginnen.
• Na de laatste training van de dag worden de balken opgeruimd (indien de zaal
vervolgens door derden wordt gebruikt, moeten de balken binnen het eigen
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trainingsuur worden opgeruimd), bergt de trainer alle trainingsmaterialen op en
levert de sleutel in.

Zaaldocumentatie KNHB
Op de website van de KNHB vind je de meest actuele informatie over zaalhockey (spelregels,
wedstrijdschema’s en andere nuttige zaken).
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Trainers, coaches & managers
Elk jeugdteam heeft een manager en een coach nodig die van groot belang zijn voor het
reilen en zeilen van elk team.

Trainer
De trainingen van de jeugd worden bij Victoria verzorgd door vrijwilligers onder begeleiding
van gediplomeerde trainers. De vereniging is altijd op zoek naar mensen die professionele
trainer willen worden van de jongste jeugd, de jeugd, bij senioren, én tophockey. Hockey je
al bij Victoria en vind je het leuk om daarnaast ook training te geven? Spelen jouw kinderen
bij Victoria en vind je het leuk om te helpen? Dan is trainer worden bij Victoria een mooie
stap!
Alle trainers bij Victoria worden begeleid en kunnen gebruik maken van het HockeyFood
platform. Daarnaast kunnen onze trainers een cursus van de KNHB volgen. Je bent al lid van
ons trainersteam als je één uur in de week training geeft. Maar je kunt ook verschillende
teams combineren. Voor een aantal teams is het zelfs mogelijk om training geven én
coachen op zaterdag te combineren. Wat voor jou het beste past.
Uiteraard ontvang je een prima vergoeding afhankelijk van ervaring, achtergrond en leeftijd.
Je kan je aanmelden door een mailtje te sturen naar ikwiltraininggeven@hvvictoria.nl. Dan
kijken wij, in overleg, naar de mogelijkheden.

Coach
De coach heeft vele technische, organisatorische en bovenal sociale functies. Hij/zij bepaalt
voor een groot deel de resultaten en de sfeer van het team. De coach onderhoudt contact
met de trainer omtrent technische/tactische zaken en bespreekt inzet/gedrag van de spelers
tijdens de training. Voor een wedstrijd is de coach verantwoordelijk voor het maken van de
opstelling, voor het zorgen voor een goed verloop van de wedstrijd en voor het beknopt
evalueren van de wedstrijd met aandachtspunten voor de training en de komende
wedstrijd.

Manager
De manager regelt alle administratieve en organisatorische zaken rondom een team zodat
de coach en de spelers zich volledig op de wedstrijd kunnen richten, zoals:
• Maken van een compleet adres, telefoonnummer en e-mail adressenlijst
• Het maken van een rij en cateringschema
• Wedstrijdgegevens wekelijks aan team mailen, verzameltijd, aanvangstijd,
routebeschrijving, enz.
• Bijhouden van geldzaken, teampot beheren
Tijdens de wedstrijd is de manager altijd aanwezig en bij thuiswedstrijden is hij/zij de
gastheer/vrouw, ontvangt de tegenpartij en zorgt voor een drankje na afloop van de
wedstrijd. Ook is de manager verantwoordelijk voor het invullen van het DWF, het Digitale
Wedstrijd Formulier. Tijdens de wedstrijd zal de manager de wissels en eventuele
geblesseerden begeleiden en opvangen en zorgen voor het uitdelen van de pauze-hap. Naar
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eigen idee zal de manager zorgen voor sociale activiteiten waarbij gedacht kan worden aan
bijvoorbeeld een elftaluitje, eten, ouderborrel, Sint en verjaardagen. De manager zal ook de
toernooien vastleggen in samenspraak met de coach via de KNHB site en de Victoria site.
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Scheidsrechters
De Scheidsrechters Commissie streeft er naar een poule op te richten van scheidsrechters
met voldoende kwalificaties.
De Scheidsrechters Commissie ondersteunt (potentiële) scheidsrechters en andere
betrokkenen door:
1. Het geven van scheidsrechterscursussen.
2. Het geven van advies, richtlijnen en procedures.
3. Het verstrekken van een KNHB Clubscheidsrechters digitaal werkboek en een
spelregelboek veldhockey.
4. Het geven van opfriscursussen.
5. Het geven van aanvullende scheidsrechterscursussen of -workshops.
6. Het geven van voorlichting over het scheidsrechtersvak tijdens de
voorlichtingsavonden.
7. Het publiceren van scheidsrechters-indelingen.
8. Het informeren van begeleidende ouder-clubscheidsrechters.

Spelregels en briefings
Op de KNHB-site staat de meest actuele informatie over arbitrage vermeld, waaronder de
meest actuele spelregels voor veld en zaal en de briefing voor de bondsscheidsrechters.
Bovendien staan er enkele documenten, die tijdens de scheidsrechterscursus worden
behandeld, zoals proefexamens en signalen van scheidsrechters.
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Contributie, opzeggen, betalen
Verenigingsjaar en hockeyseizoen lopen gelijk
Het verenigingsjaar en het hockeyseizoen loopt officieel van 1 juli t/m 30 juni van het
daaropvolgende jaar. Hierin volgen wij de KNHB.
De contributies voor 2021-2022 (1 juli 2021 t/m 30 juni 2022):

Senioren & trimhockey
Leeftijd*

Bedrag

Veterinnen Dinsdag

30 jaar of ouder

€ 295,-

Senioren

24 jaar of ouder

€ 381,-

Jong-senioren

18 t/m 23 jaar
Alle jong-senioren krijgen het aanbod om voor
het gereduceerde tarief van € 50,- onbeperkt
gebruik te maken van de tennisfaciliteiten,
waaronder inbegrepen: onbeperkt reserveren
van banen, competitietennis en KNLTBlidmaatschap etc.

€ 300,-

Zaalhockey senioren

Spelend-lid in senioren- of veteranenteam. De € 530,- (per team)
extra contributie brengen we in rekening bij de
aanvoerder.

Trimhockey

€ 180,-
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Junioren
A-D

A, B, C en D

€ 456,-

Zaalhockey Jeugd A-D

Zaalhockey is verplicht voor selectieteams,
voor de overige jeugd vrijwillig.
Extra contributie zaalhockey is per spelend lid.

€ 53,(Selectie: +50% i.v.m. extra
zaaluren)

Toeslag 1e selectieteams

M/J D1, M/J C1, M/J B1, M/J A1

€ 228,-

Toeslag 2e selectieteams

M/J D2, M/J C2, MB2, MA2

€ 114,-

Jongste Jeugd en Fun4hockey
Jongste Jeugd

E 2e jaar

€ 350,-

E 1e jaar

€ 318,-

F 2e jaar

€ 265,-

F 1e jaar

€ 185,-

Fun4Hockey

G 2e en 1e jaar****

€ 138,-

Zaalhockey Jongste Jeugd E

Zaalhockey is verplicht voor selectieteams,
voor de overige jeugd vrijwillig.
Extra contributie zaalhockey is per spelend lid.

€ 53,-

Toeslag 1e selectieteams
E 8-tallen **

M/J 8 E1

€ 53,-
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Inschrijfgeld en algemeen lidmaatschap
Algemeen lidmaatschap ***

Niet-spelend lid

€ 67,-

Inschrijfgeld

Senioren 24 jaar of ouder, Junioren A t/m E
€ 125,2e jaars (geldt niet voor algemene en
trimleden, wel bij overgang naar spelend-lid)
Junioren E 1e jaars, F 2e en 1e jaars (geldt
niet voor Fun4Hockey en ook niet bij
overgang van Fun4Hockey naar spelend-lid
bij 1e jaars F)

€ 75,-

Jong-senioren 18 t/m 23 jaar.
Bedrag is per speler.

€ 100,- + € 25 korting op Victoria
wedstrijdshirt

Jong-senioren 18 t/m 23 jaar, mits
aangemeld als compleet team.
Bedrag is per speler.

€ 100,- + gratis Victoria
wedstrijdshirt

*De contributiecategorie wordt bepaald door de leeftijd op 1 oktober van het lopende
jaar:
24 jaar of ouder

senior

23, 22, 21, 20, 19 of 18 jaar

18 t/m 23 jaar jongerentarief

17 of 16 jaar

A-junior

15 of 14 jaar

B-junior

13 of 12 jaar

C-junior

11 of 10 jaar

D-junior

9 jaar

E-Jongste Jeugd 2e jaar

8 jaar

E- Jongste Jeugd 1e jaar

7 jaar

F- Jongste Jeugd 2e jaar

6 jaar

F- Jongste Jeugd 1e jaar

5 of 4 jaar

Fun4Hockey

**Selectieteams
Voor selectieteams is de contributie hoger. Dit is nodig om de kosten voor extra
voorzieningen en (trainings)faciliteiten voor deze teams te dekken.
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***Algemeen lidmaatschap
Voor één ouder of verzorger van mini- en jeugdleden (F t/m A) is het algemeen lidmaatschap
verplicht. Wanneer je als een ouder al lid bent, geldt deze verplichting natuurlijk niet. Dit
lidmaatschap kent geen inschrijfgeld en telt gewoon mee voor de berekening van de
gezinskorting.
****G-fun 1e jaar (Fun4Hockey)
Als het kind tussen 1 oktober en 1 maart 4 jaar oud wordt, is instroom in de 2e helft van het
seizoen mogelijk en krijg je korting op de contributie.

Kortingen
Gezinskorting
Victoria biedt gezinskorting op de contributie. Je krijgt deze korting wanneer bij drie of meer
leden in één gezin (op hetzelfde adres) alle contributie wordt geïncasseerd van één
bankrekening. De gezinskorting wordt in juli berekend (vóór de contributiefacturatie/incasso) op basis van de adres- en IBAN-gegevens in onze ledenadministratie.
Je hoeft hier verder niets voor te doen.
De kortingen per gezin zijn: bij 3 leden: € 25, 4 leden € 50, 5 leden € 75, enz.
We nummeren voor de berekening de gezinsleden, beginnend bij de oudste. De nummers 1
en 2 krijgen geen gezinskorting, vanaf nummer 3 wordt per gezinslid € 25,- familiekorting
verrekend.
Voorbeeld
Bij 4 gezinsleden krijgen gezinslid nummer 3 en 4 ieder € 25,- familiekorting. Zo krijgt een
gezin met 4 gezinsleden in totaal € 50,- familiekorting.
Korting met Rotterdampas
Ook korting op de contributie? Ieder lid (ook een algemeen lid) kan met de Rotterdampas
korting krijgen op de al betaalde contributie van het lopende seizoen.
Tussen 1 maart en 1 juli kun je de korting aanvragen, de korting wordt dan verrekend met de
contributie van het nieuwe contributiejaar. Het aanvraagformulier vind je op de website bij
Leden > ‘Contributie’.
Meer informatie (en veel meer kortingen en voordelen) vind je op www.rotterdampas.nl
Exchangeregeling voor studenten
Victoria kent een gereduceerd lidmaatschap voor studenten die in de eerste helft van het
seizoen voor hun studie op exchange naar het buitenland gaan.
Dien je verzoek hiervoor vóór begin van het nieuwe seizoen (1 juli) per mail in. Stuur een
exchangeverklaring van jouw onderwijsinstelling als bijlage mee.
Wanneer je binnen 2 weken geen bevestigingsmail van ons hebt ontvangen, is het verzoek
en/of de exchangeverklaring niet in goede orde ontvangen. Dien dan jouw verzoek nogmaals
in.
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Contributiebijdrage door Jeugdfonds Sport & Cultuur
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam vormt de oplossing voor kinderen, die vanwege
een krappe financiële situatie niet kunnen sporten bij verenigingen. In Rotterdam is het
Jeugdfonds Sport & Cultuur ondergebracht bij Rotterdam Sportsupport, het servicepunt voor
Rotterdamse sportverenigingen. Voor meer informatie:
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/rotterdam/
Contributiebijdrage door Nationaal Fonds Kinderhulp
Voor kinderen die vanwege een krappe financiële situatie niet kunnen sporten bij een
vereniging en niet in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Jeugdfonds Sport &
Cultuur, kan een beroep worden gedaan op het Nationaal Fonds Kinderhulp. Voor meer
informatie: https://kinderhulp.nl/
Geen inschrijfgeld oud-leden
Als oud-leden van HV Victoria al eerder inschrijfgeld hebben betaald en opnieuw lid worden,
hoeven zij geen inschrijfgeld meer te betalen.

Sponsoring
Laat jouw team de tenue’s en andere materialen sponsoren!

Betaling contributie
Betalen in termijnen
Vóór het begin van het nieuwe seizoen op 1 juli kun je een verzoek tot gespreide betaling
van de jaarcontributie (niet van het inschrijfgeld) in 4 termijnen doen. Stuur ons hiervoor
een mail. We voeren de incasso in juli, september, november en januari rond de 26e uit.
Voor de aanvullende contributie voor de selectieteams is ook gespreide betaling mogelijk.
Goed om te weten
Omzetten van jaarlijkse incasso naar gespreide betaling kan alleen wanneer je dat vóór 1 juli
aan ons laat weten. Stuur ons hiervoor een mail.
Automatische incasso
Na de start van het seizoen op 1 juli, sturen we medio juli de facturen en volgt rond 26 juli
de automatische incasso van de contributies, inschrijfgelden, enz.. Je krijgt vooraf een
aankondigingsmail op het e-mailadres zoals dat bij ons bekend is.
In december sturen we de facturen voor de zaalhockeycontributie per e-mail toe en volgt
rond 27 december de automatische incasso.
Niet-tijdige betaling
Zorg dat je facturen op tijd betaald zijn. Bij niet-tijdige betaling brengen we € 20,administratiekosten in rekening. Je ontvangt hierover bericht bij de aanmaning.
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Opzeggen lidmaatschap
Wil je jouw lidmaatschap opzeggen, doe dit dan vóór 15 mei. Zo niet, dan word je voor het
opvolgend seizoen in een team ingedeeld (en moet je gewoon contributie betalen).
Dit moet je doen
1. Ga naar de website.
2. Download daar het opzeggingsformulier.
3. Mail het volledig ingevulde formulier als Word-, pdf- of jpg-document naar
de ledenadministratie.
4. Doe dit vóór 15 mei, zodat wij de opzegging goed kunnen verwerken.
5. Nadat de opzegging is verwerkt, ontvang je van ons een mail. Daarmee is de
opzegging definitief.
Goed om te weten
Je kan het lidmaatschap niet opzeggen wanneer je de contributie niet volledig hebt betaald.
Restitutie van contributie wordt niet verleend.
Wil je - op een later moment - weer lid worden, dan hoef je geen inschrijfgeld meer te
betalen. Daarom bewaren we jouw gegevens in onze administratie.
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Veilig sportklimaat
Bij Victoria vinden wij het van belang om een veilig en vertrouwd sportklimaat te
waarborgen. Eén van de belangrijkste middelen om incidenten zoveel mogelijk te
voorkomen, is het bespreekbaar maken van grensoverschrijdend gedrag en hier omtrent
beleid op te stellen om de risico’s zoveel mogelijk in te perken. Dit beleid omvat onder meer
de volgende onderdelen:

Vertrouwenspersoon
Victoria vindt het van belang dat iedereen van zijn/haar sport kan genieten. We willen een
actieve en sportieve vereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht iemands
sportieve capaciteiten of achtergrond. Een aantrekkelijke vereniging voor jong en oud,
dichtbij en toegankelijk. Binnen de verenigingen van Victoria gebeuren een hoop goede
zaken; we zijn volop in ontwikkeling en iedereen helpt en werkt met een betrokken hart. Het
kan echter voorkomen dat iemand zich even niet thuis voelt; met een probleem kampt
waarbij hij/zij niet bij de trainer/bestuur terecht kan. De vertrouwenspersoon is dan
aanspreekbaar voor ondersteuning en advisering; de vertrouwenspersoon bied je een
luisterend oor. Vervolgens zal de vertrouwenspersoon met de persoon in kwestie bespreken
hoe het probleem kan worden aangepakt en persoonlijk be – en/of doorgeleiden.

Gedragsregels begeleiders t.a.v. seksuele intimidatie
De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft
gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke
sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in
de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van
begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder staan de elf gedragsregels die
worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij
NOC*NSF. HV Victoria is lid van de KNHB en onderschrijft deze gedragsregels.
• De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter
zich veilig voelt.
• De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de
sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door
te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
• De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele
intimidatie tegenover de sporter.
• Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige
sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als
seksueel misbruik.
• De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter
en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of
erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust
(doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
• De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
• De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en
met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich
bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
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•

•

•

•

De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en
(machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld
is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met
deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen
uitoefenen.
De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de
kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen
financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot
de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door
iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in
overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop
aanspreken.
In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Aannamebeleid begeleiders van jeugdspelers
Om de kans op problemen te verkleinen, is ook het aannamebeleid voor nieuwe trainers en
vrijwilligers belangrijk. Aannamebeleid zal personen met verkeerde bedoelingen afschrikken.
Daarnaast geven we met het aannamebeleid een signaal richting ouders en sporters dat we
het als vereniging belangrijk vinden om na te gaan wie we in huis halen.
Dit aannamebeleid bestaat naast een gesprek uit vier onderdelen:
• Referenties checken
• Gedragscode teambegeleiders ondertekenen
• Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen
• Onderwerping aan tuchtrecht door lidmaatschap KNHB òf door Verklaring
Onderwerping Tuchtrecht

Alcoholbeleid
Victoria vindt het welzijn van jeugdleden, leden en vrijwilligers belangrijk. Dit kan alleen als
er regels zijn die nageleefd worden. Deze regels zijn bedoeld om bij te dragen aan een
gezond en veilig klimaat op en rond de sportvereniging en aan ieders gezondheid en
talentontwikkeling. Zo wordt bijvoorbeeld geen alcohol geschonken aan jongeren onder 18
jaar. De barmedewerker kan naar ID vragen en mag weigeren om te schenken. Het is niet
toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in het clubhuis of elders
op het terrein van de vereniging.

Het Groot Victoria Hockey Handboek ’21-’22 | versie 0.2 | 03-01-2022

45

