Toelichting Concept Teamindeling 2019-2020
De technische commissie (TC) is verantwoordelijk voor het opstellen van een concept teamindeling
voor elk nieuw seizoen. Dit jaar bestaat de technische commissie uit Hanna Vlap, Sebastiaan de
Zeeuw en Michiel Majoor. Hanna houdt zich primair bezig met de damesteams, Sebastiaan met H3
t/m H5 en Michiel met H2 en H1. Uiteindelijk besluit de TC gezamenlijk over de voorgestelde keuzes.
Voorafgaand aan het opstellen van de indeling, proberen we met alle teams en waar nodig met leden
individueel te inventariseren welke wensen bestaan. Het is eigenlijk nooit mogelijk om alle wensen
van teams en individuele leden volledig te vervullen. Als keuzes moeten worden gemaakt, dan maken
we die vanuit de volgorde:
1. Wat is het belang van de vereniging?
2. Wat is het belang van het team?
3. Wat is het belang van individuele leden?
Als je vragen hebt over de concept teamindeling dan kan je je richting tot de TC. Hieronder geven we
alvast de belangrijkste overwegingen weer, zodat iedereen alvast wat inzicht heeft in wat de ideeën
van de TC zijn en welke uitdagingen we eventueel nog zien per team.
Dames 1 – 3e divisie
Een belangrijk deel van de selectie van afgelopen jaar blijft ook volgend jaar bij dames 1. Waar nodig
worden onder leiding van trainers/coaches Ralf Muijs en Veikko Hansen versterkingen gezocht.
Dames 2 - promotieklasse
Dames 2 blijft ten opzichte van afgelopen seizoen voor een groot deel uit dezelfde speelsters
bestaan. Dit is een goede mix tussen speelsters met ervaring in de 2e en 3e divisie en talenten die in
de afgelopen jaren uit de jeugd zijn doorgestroomd. Dames 2 fungeert ook als opleidingsteam voor
jonge talenten. Dat betekent dat er gelegenheid is om A-jeugd mee te laten trainen en (waar
mogelijk of nodig) mee te laten spelen. De TC gaat in overleg met de trainer van dames 2, de trainer
van dames 3 (n.t.b.) en de jeugdcommissie bepalen hoe het meetrainen en eventueel meespelen
wordt vormgegeven.
Dames 3 – 1e klasse
Dames 3 wordt een jeugdig team dat voor een groot bestaat uit meiden die (ook) in de A-jeugd
uitkomen. De meiden hebben hun eerste klasse plaats verdiend door het kampioenschap in het
afgelopen seizoen. Een deel van het A-meiden team van afgelopen jaar stroomt door naar dames 1
en dames 2. We spreken op dit moment met mogelijke externe aanvullingen en verwachten
minimaal 1 speelster te verwelkomen bij Compaen.
Waar nodig kan naast de vaste selectie van dames 3 in trainingen en wedstrijden aanvulling worden
gezocht vanuit de jeugd of vanuit dames 4. We schrijven zoveel mogelijk meiden uit dames 1 en
dames 3 nog in de A-jeugd in, zodat zij onbeperkt kunnen meespelen met seniorenteams.
Dames 4 – 1e klasse
Dames 4 is in het afgelopen seizoen kampioen geworden in de 2e klasse. De voorlopige selectie is
krap, met 6 speelsters. De TC zoekt nog naar minimaal 2 versterkingen, gaat kandidaten benaderen
en gaat met dames 4 in overleg over wie nog meer kandidaat kunnen zijn. De verwachting is dat we

hier samen uit gaan komen, mede omdat we waar nodig net als afgelopen jaar met invallers uit de
jeugd kunnen werken.
Dames 5 – 2e klasse
Dames 5 bestaat voor een groot deel uit speelsters van dames 3 van afgelopen jaar. De selectie is net
als bij dames 4 relatief krap met 7 speelsters. Ook bij dames 5 zoeken we naar versterkingen, waarbij
we met dames 5 afstemmen of, en zo ja welke kandidaten er zijn.
Dames 6 – 3e klasse
Dames 6 blijft grotendeels hetzelfde als afgelopen jaar (toen dames 5). Er komt een speelster vanuit
de jeugd naar dames 6.

Heren 1 – 1e divisie
De selectie van heren 1 blijft grotendeels intact. De TC zoekt in samenwerking met het bestuur en de
teammanager naar een nieuwe trainer en de enkele versterkingen. We verwachten eind mei de
definitieve selectie incl. trainer rond te hebben.
Heren 2 – 3e divisie
Heren 2 is een team met een mix van ervaren spelers en jonge talenten. Het doel van de TC is om
heren 2 als opleidingsteam te laten fungeren, waarbij het belang van talentonwikkeling voorop staat.
De selectie van heren 2 kan meedoen in de top van de derde divisie, maar promotie is gezien het
opleidingskarakter van heren 2 geen doel op zich.
Heren 3 – 1e klasse
Heren 3 is net als heren 2 een mix van ervaren spelers en enkele jongere talenten. Een deel van het
heren 3 van afgelopen jaar gaat naar een andere vereniging. We kunnen heren 3 aanvullen met
mannen uit heren 4 en hebben dan een vaste selectie van 8-9 spelers. Daaraan worden toegevoegd
invallers vanuit de A-jeugd. Heren 3 gaat ook gelegenheid bieden aan A-jeugd om extra te trainen,
zodat we de aansluiting tussen A-jeugd en senioren verder versterken.
Heren 4 – 2e klasse
Heren 4 wordt aangevuld met twee spelers vanuit heren 5 van afgelopen jaar. Hiermee ontstaat een
selectie van 8 spelers, die waar nodig kan worden aangevuld met jeugd.

