
Instroom Jongste Jeugd vanuit de wachtlijst en doorstroom  
(Funkey, Hockeyschool, F en E) 

 
HOE WERKT HET?  

 

 

OMHC is gebonden aan een maximale veldcapaciteit op de trainings- en wedstrijddagen en heeft 

daarom vanaf het seizoen 2014-2015 de hoeveelheid instroom bij Funkey Hockey en de doorstroom 

naar de Hockeyschool (HS) gereduceerd.  

 

Instroomregels: 

De maximale grootte HS+Funkey wordt jaarlijks opnieuw bepaald;  

Seizoen 2016-2017: per 01-09-2016 maximaal 100 kinderen HS+Funkey in totaal. 

 

Leeftijdscategorieën seizoen 2016-2017: 

 Funkey: geboren tussen 1-10-2010 tot 1-10-2011. 

 Hockeyschool: geboren tussen 1-10-2009 tot 1-10-2010. 

 F-leeftijd: geboren tussen 1-10-2008 tot 1-10-2009. 

 E-leeftijd: geboren tussen 1-10-2006 tot 1-10-2008. 

 

Fase A / doorstroom (periode begin juni en januari) 

Kinderen die al lid zijn op 31-5-2016 laten we conform de opgestelde criteria doorstromen van Funkey 

naar HS en van HS naar F. Daarbij geldt: 

1. leeftijd als belangrijkste argument,  

2. twee periodes hebben deelgenomen aan Funkey of HS,  

3. het zoveel mogelijk bij elkaar houden van bestaande groepjes en  

4. iemand vervroegd door laten stromen bij buitengewone kwaliteiten (bij uitzondering en 

bepaald door TZ/JJcie).  

Hierna wordt bepaald hoeveel plekken er nog over zijn. 

 

Fase B / instroom vanuit de wachtlijst (periode juni en januari) 

We streven ernaar om evenveel jongens als meisjes in de HS te hebben. Dit betekent in de praktijk 

(vanwege het geringere aanbod van jongens) dat jongens één jaar eerder mogen instromen in de HS. 

Voor elk deelnemend meisje dient het uitgangspunt te zijn dat er een deelnemend jongetje is in de 

afgebakende (!) leeftijdscategorie. Zijn er geen jongens meer dan wordt tot het maximum vastgestelde 

aantal, dit aangevuld met meisjes. 

 

De algemene voorkeur is dat elk kind twee blokken (dat is één volledig seizoen) in de Funkey en twee 

blokken in de HS (één seizoen) deelneemt. TZ/JJcie kan per individu en situatie bepalen of dat 

incidenteel één blok of drie blokken wordt. 

 

Peildata van instroom bij Fase B zijn 31-5-2016 en 1-1-2017. 

 

Fase C / instroom vanuit de wachtlijst nadat Fase B is doorlopen, 3e kwartaal of februari/maart 

Kinderen die uiteindelijk niet kunnen instromen en op de wachtlijst blijven, zullen geoormerkt worden 

als zij-instromer. Zij zullen pas incidenteel in kunnen stromen mits er plaats is in desbetreffende 

leeftijdscategorie. 

De kinderen die op de wachtlijst stonden en die door de instroombepaling of door een latere 

inschrijving in de leeftijdscategorie van 1-10-2008 tot 1-10-2009 zijn worden, ofwel bijgeplaatst in de 

Hockeyschool of bijgeplaatst in een F-team. Voor kinderen van deze leeftijd die in de HS worden 

geplaatst, tracht OMHC om met het KNHB-district af te spreken dat zij vanaf oktober alsnog in een  

F-team aan wedstrijden kunnen deelnemen. 



Volgorde instroomcriteria op basis van wachtduur (hoe langer hoe eerder aan bod): 

a) Kinderen van de wachtlijst in de vastgestelde leeftijdscategorie die reeds gezinsleden als lid 

op OMHC hebben + een gezinslid dat al minimaal een jaar actief is als vrijwilliger of 

medewerker van OMHC. 

b) Kinderen van de wachtlijst in de vastgestelde leeftijdscategorie die reeds gezinsleden als lid 

op OMHC hebben. 

 

TZ/JJcie kan tussentijds besluiten bovenstaand beleid aan te passen en/of 

interpretatieverschillen uit te leggen. 


