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In deze toelichting informeren we jullie over het proces van het samenstellen van de
breedteteams en een aantal belangrijke data. Het proces van selecteren wordt dit jaar in een
aparte bijlage gecommuniceerd.
Ook dit seizoen worden de samenstelling van de breedteteams (ABCD) en de periode van
doortrainen op een vergelijkbare manier vormgegeven als vorig jaar. Een verandering is dat de
D-lijn, net als de ABC-lijnen, valt onder technisch directeur Jeroen Tuininga. Hij heeft daarbij
nauw samen gewerkt met de technisch directeur Jongste Jeugd Robbert Zevalkink en de twee
technisch coördinatoren Floor Been (meisjes) en Daan Boon (jongens). Deze laatste hebben ook
een belangrijke bijdrage geleverd bij het samenstellen van de breedteteams.
ABCD breedteteams (in alle lijnen vanaf het 3e team en bij de MD vanaf MD4)
Het samenstellen van evenwichtige breedteteams die recht doet aan de diverse verwachtingen
en wensen is ieder jaar weer een uitdagende puzzel. We brengen feiten, kennis en ervaring
vanuit diverse kanten bijeen. Het blijft echter mensenwerk. De technische staf heeft in
samenwerking met de ABCD-coördinatoren twee evaluatiemomenten per jaar met de breedtecoaches. De technische staf heeft die evaluatiemomenten ook met de trainers van de
breedteteams. Een aantal spelers is dit jaar in mei uitgenodigd om mee te trainen met een hoger
team. Er is door de twee technisch coördinatoren gekeken bij een aantal wedstrijden van de
breedteteams.
Bij de teamindeling wordt, als het mogelijk is, rekening gehouden met de voorkeur om bij een
vriend/vriendin in het team te komen (spelers worden dan samen ingedeeld op het niveau van
de minst goede speler). Deze voorkeur moet vooraf worden aangegeven bij de ABCDcoördinator van de eigen lijn. In de A lijn is het mogelijk om als vriendenteam in te schrijven met
minstens 14 spelers, mits er voldoende plaats is in de betreffende lijn voor dat team (MA
Anneliet Giebels familie.giebels@ziggo.nl en JA Marion van den Broek m.vd.broek@quicknet.nl).
De ABCD-breedteteams trainen in hun nieuwe samenstelling vanaf maandag 11 juni in principe
drie weken door met minimaal één training/(onderlinge) wedstrijd per week. Als een team niet
in zijn geheel doortraint, worden teams samengevoegd. Als ABCD commissie proberen we zo
snel mogelijk na de teamindeling de coaches en managers voor jullie te regelen.
Samenstelling D breedte- en selectieteams
De samenstelling voor de D-teams wijkt in de voorbereiding op de drie weken doortrainen af
van de ABC. De D-spelers zijn hun selectie gestart in een grote groep. Die groep bestaat uit alle
huidige eerste jaars D en alle tweede jaars E. Deze selectietrainingen hebben plaatsgevonden in
de week voor en na de meivakantie. Hierna was een goed beeld ontstaan van het onderlinge
niveau en zijn de definitieve breedte- en de selectieteams voor de doortrainperiode al
samengesteld.
De selectieteams van de D trainen door vanaf maandag 18 juni. De breedteteams van de D vanaf
11 juni. De spelers uit de Jongste Jeugd die in een breedteteam zijn geplaatst starten 18 juni met
doortrainen, want zij spelen hun laatste competitiewedstrijd op 16 juni.
Om te hoge verwachtingen te voorkomen: Er is maar een beperkt aantal plaatsen in de selectieteams beschikbaar. Een deel van de huidige D spelers wordt namelijk 2e jaars en zij blijven nog
een jaar in de D-lijn spelen. Het is dus mogelijk dat kinderen uit bijvoorbeeld de E2 in een
breedteteam D4 geplaatst worden. Het is ook mogelijk dat kinderen uit de huidige D-selectie in
een breedteteam gaan spelen vanwege bijvoorbeeld sterke E-spelers.
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Bekendmaken teamindeling breedteteams ABCD
De teamindeling van de ABCD-breedteteams wordt op zondag 10 juni op de HBS-site bekend
gemaakt. In de derde teams zijn dan nog een paar plaatsen per team opengelaten voor afvallers
uit de selectie.
Net als vorig jaar kunnen spelers eventuele vragen/klachten via een online format indienen. De
vragen/klachten worden door de ABCD commissie i.s.m. met de technische staf eerst naast
elkaar gelegd, dan worden mogelijke oplossingen besproken. Iedereen ontvangt een reactie. Dit
kan een algemene reactie zijn, met waar nodig een individuele toelichting.
De definitieve teamindeling van alle breedteteams staat eind juni op de HBS-site na afloop van
de doortrainperiode. Half juli zijn alle gegevens ook in Lisa overgezet.
Als je naar aanleiding van deze informatie vragen hebt over het samenstellen van de
breedteteams kun je terecht bij abcd@mhchbs.nl.
Belangrijke data voor ABCD breedteteams
Week 21 mei

2e evaluatieronde coaches en trainers breedteteams.

2 juni
9 juni
16 juni

Laatste competitiedag AB jeugd
Laatste competitiedag CD jeugd
Laatste competitiedag Jongste Jeugd

4 juni
10 juni

Schema doortrainen breedteteams staat op de site.
Indeling ABCD breedteteams staat om 11.00 uur op de site.
Het online vragenformulier kan tot 15 juni worden ingevuld.
Uiterlijke datum individuele terugkoppeling vragen/klachten n.a.v.
teamindeling

15 juni
Vanaf 11 juni
1 juli
Half juli

Start doortrainen ABCD breedteteams (1x per week/eventueel onderlinge
wedstrijden)
Einde doortrainen ABCD breedteteams
Alle teams zijn ook in Lisa opgenomen

21 juli - 3 sept.

Zomervakantie

1-2 september
3 september
8 september
15 september

In overleg met wedstrijdsecretariaat oefenwedstrijden breedteteams
Start trainingen breedteteams
Oefenwedstrijden alle breedteteams
Start competitie alle breedteteams
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