Procedure teamindeling handbal 2017-2018

Er wordt alweer volop nagedacht over de invulling voor het seizoen 2017-2018.
Het meest in het oog springende voor de leden is daarbij de teamindeling. Om tot
een eenduidig beleid te komen zijn de trainers en coaches al enige tijd de
speelsters aan het beoordelen. Er wordt gekeken naar techniek, snelheid,
persoonlijkheid, inzet, inzicht en mentale weerbaarheid. We proberen te bereiken
dat een ieder volgend seizoen ook weer met veel plezier op eigen niveau kan
spelen. Het is ieder jaar weer een hele kunst om de teamindeling zo te maken dat
een speelster niet “ondersneeuwt” maar er ook niet bovenuit steekt; alleen
daarmee kunnen we er namelijk voor zorgen dat een ieder plezier houdt in het
spel.

Voor de trainers en coaches worden in verschillende bijeenkomsten de
teamindelingen besproken, welke als volgt zijn onderverdeeld:
Bijeenkomst Senioren (19 jaar en ouder) en A-jeugd (17 en 18 jaar)
Bijeenkomst en B-jeugd (15 en 16 jaar) en C-jeugd (13-14 jaar)
Bijeenkomst en D-jeugd (11 en 12 jaar), E-jeugd (9 en 10 jaar) en F-jeugd (7 en 8
jaar)

Tijdens deze bijeenkomsten wordt door de betreffende technisch coördinator met
de coaches en trainers overlegd om tot een goede teamindeling te komen. De
technische commissie en/of organisatiecommissie bewaakt deze avond de
richtlijnen. Er gelden voor deze bijeenkomsten een aantal spelregels:




absolute geheimhouding
aanwezig als coach/trainer niet als ouder
respect voor de mening van anderen

Nadat in de bijeenkomst tot een teamindeling is gekomen die de goedkeuring van
alle genodigden kan dragen zal dit worden teruggekoppeld met de Organisatie
Commissie. Vervolgens zal de voorlopige teamindeling op 17 april a.s. bekend
gemaakt worden op de website. Bij deze bekendmaking zal ook vermeld worden
op welke wijze ouders en/of speelsters eventuele op- en aanmerkingen kunnen
melden. Het is slechts een voorlopige teamindeling; er zal eind juni, eind
september en eind december opnieuw bekeken worden of de teamindeling nog
aangepast moet worden.

