Teamindelingen ABCD Jeugd AMHC
Uitgangspunten en tijdspad teamindelingen
Zoals ieder jaar in mei en juni gaan ook dit jaar de BlokTechnisch Coördinatoren (BTC-ers) en
de lijnhoofden van start met het indelen van de teams voor het volgende seizoen,
ondersteund door de Technische Commissies. Zij doen hun best ieder AMHC-jeugdlid in het
best passende team in te delen en houden daarbij rekening met hockeyvaardigheden en
vriendenwensen.
Hockeyvaardigheden (technisch, tactisch, fysiek, sociaal) worden beoordeeld door de
trainer(s) en de coach(es). Zij beoordelen de spelers gedurende het seizoen.
Na de abrupte stop van het hockeyseizoen afgelopen maart kan er sinds enkele dagen
gelukkig weer getraind worden. Ervan uitgaande dat de jeugd mag blijven trainen, zullen wij
in juni indelingstrainingen organiseren voor alle spelers (prestatie en recreatiehockey). Hoe
deze trainingen eruit gaan zien, hangt af van de (mogelijke versoepeling van de) Coronamaatregelen. Daar kunnen we nu nog niet veel over zeggen. Zodra dat kan, informeren wij
de leden hierover.
Voor spelers in recreatieteams wordt, behalve met hockeyvaardigheden, voor zover
mogelijk, ook rekening gehouden met opgegeven vriendenwensen. Alle jeugdleden hebben
deze vriendenwensen (1 of 2 vriend(inn)en bij wie je graag in het team zou komen) kunnen
opgeven door middel van een enquête. Op een enkeling na hebben alle jeugdspelers de
enquête ingevuld, super!
Eind juni verwachten wij de teams voor seizoen 2020-2021 gereed te hebben en bekend te
kunnen maken.
Geen ‘selfmade teams’ of ‘vriendenteams’
AMHC heeft de verantwoordelijkheid alle jeugdleden in een passend team te plaatsen.
De afgelopen (circa) 2 jaar is met name in de A- en B-lijnen geëxperimenteerd met
zogenaamde ‘vriendenteams of ‘selfmade teams’: teams die niet door AMHC maar door
jeugdleden zelf en/of hun ouders zijn samengesteld. Onze ervaringen daarmee zijn
overwegend negatief. Het door leden zelf samenstellen van teams leidt tot
indelingsproblemen en wij hebben gezien dat deze teams een subcultuur binnen onze club
cultuur hebben gebracht. Dit is niet wat wij willen omdat we samen AMHC Amersfoort
vormen.
AMHC wil een inclusieve vereniging zijn, waar alle leden zich welkom voelen. Daar hoort wat
ons betreft bij dat je soms met de één en dan weer met de ander in een hockeyteam speelt
en dat ook nieuwe vriendschappen ontstaan in een ander team. Het toestaan van selfmade
teams past hier niet bij. Daarom heeft het bestuur van AMHC, na overleg met de Technische
Commissie, de BTC-ers en de lijnhoofden, het besluit genomen door leden zelf
samengestelde teams in de jeugd met onmiddellijke ingang niet toe te staan.
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Zoals voor veel besluiten, geldt ook voor dit besluit dat vast niet iedereen er blij mee is. Wij
hopen echter dat wij inzichtelijk hebben gemaakt waarom wij dit besluit hebben genomen.
Alleen voor leden die reeds een vriendenteam of selfmade team hadden aangemeld bij het
lijnhoofd of de BTC-er en als gevolg van dit besluit hun lidmaatschap van AMHC mochten
willen opzeggen, verlengen wij de opzegtermijn tot uiterlijk 8 mei a.s. Natuurlijk hopen wij
dat van deze opzeggingsmogelijkheid geen gebruik zal worden gemaakt, dat alle leden erop
vertrouwen dat de teamindeling zo zorgvuldig mogelijk gebeurt en dat we met elkaar een
mooi nieuw seizoen tegemoet gaan.
Het AMHC Bestuur, 3 mei 2020
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