
 
Sportief beleid 

• Missie 
 
Onze leden de kans bieden om eigen sportieve limieten te verkennen en te 
verleggen, elk op zijn/haar eigen tempo. 
 
• Doel 
 
Luisteren, Opleiden, Evalueren, Feedback  
 
Teneinde aan deze missie en dit doel tegemoet te komen maken we binnenin de 
Indiana Youth School onderscheid tussen de volgende vier categorieën: 

 
- Recreatief hockey: Fun - sporten - vrienden.  

Hier komt hockey naast andere activiteiten 
 

- Competitief hockey: Efficiëntie 
Hockey komt voor andere activiteiten 
 

- Top hockey: Bijzondere ploeg- of individuele steun 
Voor zij die ploeg willen vooruit brengen 
 

- “Road 2 BeGold”: Extra individuele opvolging 
Erkend door BeGold staff (jeugd nationale ploegen) 
 

Het is belangrijk te bemerken dat deze piramide niet leeftijdsgebonden is. Zo 
kan individuele steun ook voor jongeren, en zijn sommige oudere ploegen 
recreatief.  



 
Teneinde verder te professionaliseren willen we voor de toekomst een nieuwe 
sportieve structuur voorstellen met verschillende nieuwe “categorie-
verantwoordelijken”, hieronder “Mastercoaches” genoemd, alsook de 
toevoeging van een Technical Manager.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het doel van de “Master Coaches” zal zijn om een “lijnverantwoordelijkheid” te 
dragen in verband met het sportieve binnenin hun categorie. Zo zullen ze van 
dichtbij de ploegen en spelers/speelsters opvolgen, alsook aanspreekpunt zijn 
voor coaches, trainers en ouders. 
 
De Technical Manager zal verantwoordelijk zijn voor de controle en toepassing 
van een correcte technische uitvoering van onze sport. 
 
 



• Samenstelling ploegen 
 
Ee ́n van de minst eenvoudige taken waarmee elke ploegsport club kampt, betreft 
het samenstellen van de teams.  
Voor deze selecties worden ervaren, kundige medewerkers aangesteld en het 
bestuur waakt over de procedures en de onpartijdigheid van het selectieteam, 
vrijwilligers en bestuursleden. 
Een belangrijk doel is dat alle leden zich sportief en sociaal op de beste wijze 
verder kunnen ontwikkelen. Vandaar de opzet om de ploegen zo homogeen 
mogelijk samen te stellen, op basis van leeftijd & niveau. 
 
 

 
 
U5 – U9: Wat de jongste categorieën betreft wordt er tijd en energie 
geïnvesteerd in individuele sportieve ontwikkeling en ligt de nadruk niet op 
prestaties. Bij de indeling in teams wordt daar dus rekening mee gehouden.  
 
U10 – U12: Wat deze leeftijdscategorieën betreft ligt de focus nog altijd op de 
individuele sportieve ontwikkeling. Daarenboven willen we deze jongeren 
optimaal voorbereiden voor de overstap naar U14. Bij de indeling in teams 
wordt hier dus rekening mee gehouden. 
 
Vanaf U14: Hier wordt de aanpak meer en meer resultaatgericht. De eerste 
teams U14/U16/U19 (Top hockey) worden hoofdzakelijk samengesteld op basis 
van talent en meetbare prestaties.  
 
 



Bij het soms moeilijke selectieproces worden coaches (via in te vullen 
individuele spelersfiches), trainers (o.a. via tijdens het jaar voorziene testings) 
en een technische commissie betrokken. Indien nodig worden managers 
eveneens gecontacteerd. Een eventuele afwijkende mening van ouders, 
vrijwilligers of bestuur kan worden gehoord, maar enkel het objectieve advies 
van het onpartijdige selectieteam kan tot de teamindeling leiden.  
 
Bij de recreatieve U14/U16/U19 teams kan in voorkomende gevallen wel 
getracht worden om in bijzondere individuele wensen en noden te voldoen, maar 
Indiana benadrukt dat het team- en club belang steeds primair blijft.  
 
De indeling in een team is overigens nooit zondermeer definitief. In de loop van 
een seizoen kunnen er zich voor een speler of team bijzondere opportuniteiten 
voordoen, of kunnen tussentijdse evaluaties van individuele prestaties of 
talenten resulteren in een herindeling. In dergelijke gevallen zal er door het 
jeugdbestuur of de technische commissie met betrokkenen en het team duidelijk 
gecommuniceerd worden met opgave van beweegredenen.  
 
 
Uiteraard blijf ik als jeugd- en eindverantwoordelijke van de Indiana Youth 
School steeds bereikbaar voor meer uitleg en/of constructieve opmerkingen, 
suggesties, feedback, vragen,… 
 
 
 
Gilles Verdussen 
Verantwoordelijke IYS 
 
gillesverdussen@thc-indiana.be 


