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Inleiding 
Voor u ligt het Jeugdbeleidsplan van MHC Amstelveen. Dit plan is gemaakt door de 
Technische Commissie (TC) in samenspraak met het bestuur van MHC Amstelveen. Het 
Jeugdbeleid plan markeert de start van veranderingen die zijn ingezet bij de Jeugd en geeft 
inzicht in de weg die wij willen inslaan richting de ambitie en uitgangspunten die in dit plan 
zijn benoemt. Hierbij richten we ons op een periode van de komende 3 jaren om deze 
ambities te verwezenlijken.  
 
Het is een plan voor de gehele jeugdopleiding, waarmee beoogd wordt dat jeugdleden het 
plezier in hockey blijven houden gedurende hun hele hockeycarrière bij Amstelveen. 
Daarnaast hebben we oog voor kwaliteit op een zodanige wijze dat er op termijn weer 
voldoende goed opgeleide en enthousiaste junior spelers doorstromen naar de senioren. 
MHC Amstelveen staat een kwaliteitsslag voor ogen.  
 
Het Jeugdbeleidsplan richt zich op de volgende vier pijlers:  
 

1) Versterken en uitbouwen van het trainingsbeleid  
2) groei van het aantal jeugdleden en teams  
3) hoger hockeyniveau van de gehele jeugd  
4) uitbreiding en uitwerking van het jeugd - technisch kader op de club.  

 
Met het jeugdbeleidsplan wil de TC van MHC Amstelveen de ambities en doelen delen met 
alle belanghebbenden binnen de club: spelers, begeleiders, coaches, trainers en ouders. Om 
de doelen uit dit jeugdplan te gaan realiseren, wordt ook een stukje inzet en een actieve 
bijdrage gevraagd van alle jeugdleden, ouders van jeugdleden en een ieder die betrokken is 
bij MHC Amstelveen. 
 
 
Korte terugblik 
MHC Amstelveen kent een lange historie. op het gebied van het opleiden van jeugdspelers. 
MHC Amstelveen stond bekend als een club waar de jeugd degelijk getraind werd. Er vond 
doorstroom plaats van jeugdleden naar Heren 1 en Dames 1, die aansluiting vonden bij de 1e 
klasse of destijds overgangsklasse. Voor een kleine hockeyclub een goede prestatie. 
Natuurlijk trok dit succes nieuwe leden aan en de club kon terugvallen op de inzet van een 
behoorlijk aantal vrijwilligers. Deze positieve punten versterkten elkaar. 
 
Inmiddels verkeert de club in een wat andere situatie. We lopen niet meer voorop in de 
opleiding van jeugd, het niveau van de jeugdteams sluit niet meer aan op het niveau van de 
1e en 2e senioren teams, de jongenslijn is uiterst fragiel en er is maar een heel beperkt kader 
van vrijwilligers heel betrokken. Dit is echter een relatief (te) kleine groep. 
 
Dit seizoen zijn we al gestart met een kwalitatieve slag in het trainingsbeleid door middel van 
het starten met het “Train de Trainer programma” en door middel van het aanstellen van 
twee veldcoördinatoren die de Jongste Jeugd trainers begeleiden op de woensdag en 
vrijdagmiddag. 
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Ambities en uitgangspunten 
 
Het Jeugdbeleidsplan van MHC Amstelveen gaat uit van een aantal algemene ambities en 
uitgangspunten. Het algemene doel dat we willen bereiken is te komen tot een hoger 
hockeyniveau van de gehele jeugd van Amstelveen door in te zetten op de 4 genoemde 
pijlers die hierna worden uitgediept.  
 
 

1) Versterking en uitbouwen trainingsbeleid 
 

In dit plan is als speerpunt opgenomen het versterken van het trainingsbeleid voor de jeugd 
bij MHC Amstelveen. Dit betekent dat we willen voorzien in professionele begeleiding van 
trainers en trainingen. Deze begeleiding beschouwt de JC als noodzakelijk om het 
kwalitatieve en kwantitatieve niveau van zowel de trainers als van de jeugdspelers te kunnen 
gaan uitbouwen.  
 
Uitgangspunt: Elk jeugdteam vanaf de F traint 2 maal per week en krijgt kwalitatief goede 
training. Technisch en tactische scholing van trainers, spelers en coaches vormen daarbij de 
hoofdlijn. 
 
Programma voor de komende 3 jaar 

1. “Train de trainer” programma continueren: met als doel meer en beter opgeleide 
jeugdtrainers bij MHC Amstelveen te krijgen 

2. Actieve begeleiding van de jeugdtrainers en trainingen door de veldcoördinatoren 
3. Het technisch beleid verstevigen door binnen de JC een Technisch Coördinator 

trainingen en opleidingen aan te stellen 
4. Actief jeugdtrainers blijven werven uit eigen geledingen, jeugd en ouders 
5. Opleidingsavonden voor Jeugd begeleiders en coaches  
6. HT2 en HT3 trainingsopleidingen aanbieden aan potentiele elftaltrainers 

 
Voorkeur heeft het om een centraal persoon aan te stellen als “Opleider / 
Trainingscoördinator” die als begeleider van de trainingen technische en tactische kennis 
kan overdragen op de trainers, verantwoordelijk is voor het “Train de Trainer” programma, 
de trainingsopzet alsmede de organisatie rondom de trainingen (invulling trainers en 
vervanging). De jeugdtrainers worden aangestuurd en begeleid door de 
trainingscoördinator. 
 
 

2) Groei van het aantal Jeugdleden en Teams 
 
Op dit moment telt MHC Amstelveen 310 jeugdleden. Hiervan zijn er 252 meisjes en 58 
jongens. Bij de meisjes zien we de laatste jaren een gestage groei. Aanwas vindt vooral 
plaats nieuwe F, E en D leden. Bij de jongens is het elk jaar een puzzel om in elke categorie 
een volwaardig team samen te kunnen stellen. Afgelopen jaar is de lijn onderbroken doordat 
het niet mogelijk bleek om een compleet B en E team te formeren. Het is een uitdaging voor 
de komende periode om van onderaf met E en F weer te groeien. Extra aandacht zal 
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gegeven moeten worden aan de jongensteams om deze te revitaliseren en levensvatbaar te 
houden. Hier zijn een aantal acties opgestart.  
 
Situatie 2018  
Bij de meisjes streven we er naar om 4 teams in elke leeftijdsklasse te kunnen formeren met 
uitzondering van de A en B categorie waar we naar 3 teams streven.  
Bij de jongens is het streven naar minimaal 1 team in elke leeftijdsklasse te hebben en bij de 
Jongste Jeugd 2 F teams en 2 E6 tal of E8 tal teams. 
 
Om dit mogelijk te maken betekent het dat MHC Amstelveen zal moeten doorgroeien van 
het aantal jeugdleden van 310 nu naar 450 jeugdleden in 2018. Dit brengt dus een groei van 
circa 140 jeugdleden met zich mee in de periode van de komende 3 jaar. Per jaar een groei 
van 46 leden is het streven. Dit is ambitieus en alleen mogelijk indien de jongenslijn 
volwaardig blijft voort bestaan. Het beoogde aantal van 140 nieuwe leden bestaat uit 90 
meisjes en 50 jongens. 
 
Tussenstand 2016-2017  - 306 jeugdleden (stabiel, daling jongens) uitdaging om in de 
komende jaren met ruim 100 jeugdleden te gaan groeien naar ruim 400 jeugdleden.  
306 = 250 meisjes en 56 jongens. Uitstroom naar verenigingen in Amsterdam (Xenios, 
Athena) en Myra. 
 

  
teams 14-
15 

teams 14-
15   

  meisjes jongens   

A 2 1 3 

B 2 x 2 

C 3 1 4 

D 11 3 1 4 

D8 1 x 1 

E8 2 1 3 

E6 9 jaar 1 x 1 

E6 8 jaar 3 x 3 

F3 4 1 5 

Instuif 20 meisjes 10 jongens 
   21 5  26 

Situatie seizoen 2014-2015  

 

  
teams 17-
18 

teams 17-
18   

  meisjes jongens   

A 2 1 3 

B 3 1 4 

C 4 1 5 

D 11 4 1 5 

D8 1 x 1 

E8 4 1 5 
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E6 9 jaar 1 x 1 

E6 8 jaar 5 2 7 

F 5 2 7 

Instuif 25 meisjes 15 jongens 
   29 9 38 

Beoogde situatie seizoen 2017-2018 

 

 
 
Om het aantal jeugdleden te laten groeien zullen de volgende acties vanuit jeugd in 
samenwerking met de wervingscommissie worden ondernomen:  

1. Behouden van eigen jeugdleden; d.m.v. Actieve rol van de jeugdcoördinatoren 
(streven voor elke categorie weer een 1 coördinator) met als doel ieder kind 
aandacht en goede training en kansen te kunnen bieden bij MHC Amstelveen. 

2. Inzetten op werving nieuwe jeugdleden: open dagen, flyeren op scholen etc. 
3. Verstevigen en promoten van de Instuif op zaterdag; we zien dit jaar al een 

behoorlijke groei. 
4. Funkey programma / Hockeyles op basisscholen in Amstelveen / Aalsmeer 
5. Acties specifiek gericht op werving van nieuwe jongens 

 

 

3) Hoger hockeyniveau van de gehele jeugd 
 

Om alle jeugdspelers een plek te kunnen blijven bieden bij MHC Amstelveen is het zaak dat 
de meisjeslijn waarbij het streven is om in elke categorie 4 teams te hebben (met 
uitzondering van A/B cat.) hoger gaat spelen en dat de jongenslijn weer een geheel wordt en 
er voor elke leeftijd plek is. 
 
Doelstelling is om bij de meisjes met de 1e lijn teams structureel een plek in sub topklasse te 
bemachtigen. De 2e teams moeten beter aansluiten op het 1e team, wat betekent dat een 
plek in de 1e klasse wenselijk is.  
 
Op deze wijze is het voor meer spelers interessant om bij MHC Amstelveen te blijven en 
komen hockeyen. Daarnaast sluit de jeugdopleiding beter aan bij de senioren en is 
doorstroming naar de 1e en 2e senioren teams een meer realistische optie. 
 
Bij de jongens waarbij het streven is om in ieder geval in elke categorie 1 team te hebben, is 
het streven om op termijn met alle teams in de 1e klasse te gaan spelen. Dit vanuit het 
oogpunt om een goede doorstroming tussen categorieën te bewerkstellingen.  
 
Om dit doel te realiseren is: 

1. Een groei van het aantal meisjes leden nodig zodat er 4 teams per categorie komen 
en een kwalitatieve selectie mogelijk is 

2. Een groei van het aantal jongens leden zodat er minimaal 1 team per categorie is 
3. Kwalitatief betere trainingen  
4. Betere ondersteuning en begeleiding van teams 
5. Technische coördinatie  
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6. Zaalhockeyplan voor alle teams vanaf E 
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4) Uitbreiding en uitwerking van het Jeugd en Technisch kader  
 

Om het Jeugdbeleid goed en met voldoende aandacht voor onze jeugdspelers en ouders te 

kunnen uitvoeren is er inzet van veel mensen nodig. Wij beogen een kwaliteitsslag te maken 

in de komende 3 jaar. Dit willen we doen door alle posities binnen het Jeugd en technisch 

kader weer te bemensen en duidelijk de rollen en taken neer te zetten. (waarmee het 

duidelijker waarvoor je bij wie moet zijn en wat er allemaal wel en niet georganiseerd wordt) 

 

Het voorzien in goede trainingen voor een ieder, het onderhouden van contacten met alle 

trainers en coaches, het organiseren van opleidingsavonden, de communicatie met de 

ouders, de werving, indeling en administratie van nieuwe jeugdleden en opzeggingen, het 

organiseren van jeugdactiviteiten en toernooien, de indeling van scheidsrechters / barinzet, 

en de jaarlijkse teamindelingen zijn een greep uit de vele activiteiten die gedaan moeten 

worden om in de basis van het Jeugdbeleid te voorzien.  

 

Op dit moment zijn we met een kleine enthousiaste groep ouders die deze zaken nu zo goed 

als mogelijk tracht uit te voeren. Het is echter een te kleine groep om de benodigde 

kwalitatieve slag te kunnen gaan maken. Met dit Jeugdbeleidsplan hebben wij een raamwerk 

om de vermelde ambities en doelstellingen te realiseren maar dit kan niet zonder inzet van 

meer ouders van jeugdleden en betrokkenen senioren zich hier hard voor willen maken!  

 

Uitbreiding van het bestaande jeugdkader van vrijwilligers is een must. Dit is dan ook pijler 4 

in dit plan.  

 

Acties die in dit kader genomen zullen worden:  

 

1. Het beschrijven van de organisatie en jeugdtaken 

2. Witte rook sessies van nieuwe teams en leden aan begin van het seizoen en bij 

instroom 

3. Persoonlijke benadering ouders / grotere betrokkenheid ouders creëren 

4. Belronde om mensen te activeren en vragen naar wat zij voor MHC Amstelveen 

kunnen doen. 

5. Extra “kleine afgebakende” activiteiten bij de jeugd ontplooien, zoals clinics, A/B 

feest, evenementen, club brede activiteiten, uitgangspunt: er is altijd wat te doen / 

organiseren voor iemand bij MHC Amstelveen 


