Het inval- en wisselbeleid bij Leonidas

Het invalbeleid: We zijn één vereniging
Binnen Leonidas is het uitgangspunt dat teams elkaar moeten helpen wanneer er een
tekort aan spelers is. De ene keer heeft het ene team daar profijt van, de volgende keer
het andere team.
Daarbij gelden de volgende regels:
•

•
•
•
•

•

•

•

Het regelen van invallers voor de breedte teams wordt gedaan door de teammanager of
coach en moet worden afgestemd met de Lijncoördinator. Als een speler is ingevallen
zonder medeweten van de lijncoördinator moet dit na de wedstrijd gemaild worden aan
de Lijncoördinator.
Voor de selectieteams geldt dat de coaches in samenspraak met de technisch
coördinatoren bepalen wie invallen of bij andere teams mee mogen invallen.
Invallers voor de breedte worden in eerste instantie gevraagd binnen dezelfde lijn.
Invallers voor de selectieteams worden altijd via de technisch coördinatoren bepaald
Het is voor de 3e lijn teams verplicht een speler af te staan om in te vallen bij de 1e lijn
teams. De 3e lijn teams lenen dan weer uit de breedte teams die ook hierin verplicht zijn
een speler aan de 3e teams af te staan.
Spelers uit de 1e teams mogen alleen invallen na hun eigen wedstrijd, tenzij de coach en
de technisch coördinatoren van het eigen team toestemming heeft gegeven dat het ook
voor of in plaats van de eigen wedstrijd mag. Ook moeten de spelers fit genoeg zijn om 2
wedstrijden te spelen.
Managers en coaches moeten meewerken aan een verzoek van een ander team of LC om
invalspelers te regelen. Als teams (alle spelers van een team) weigeren moet dat
gemeld worden aan de lijncoördinator/ technisch coördinatoren.
Als er geen spelers uit dezelfde lijn beschikbaar zijn, mogen spelers uit de lijn daaronder
gevraagd worden (dus bijvoorbeeld D-spelers voor een C-team). Dit kan ook het geval
zijn indien de spelers uit de lagere lijn het spelniveau beter aan kunnen dan een team uit
de eigen lijn (of in alle teams van de lijn te weinig spelers zijn), maar de voorkeur voor
invallers uit de eigen lijn blijft.
• Zie voor het invalbeleid de invalregels van de KNHB
Het wisselbeleid
Het wisselbeleid van Leonidas, met uitzondering van de eerste teams vanaf de D-lijn, is
als volgt:

•
•

•

Bij de jongste jeugd speelt elk kind elke wedstrijd evenveel.
In de D-teams (m.u.v. het eerste team) speelt elk kind ook evenveel. In bijzondere
gevallen, bijvoorbeeld in een besliswedstrijd of -fase, kan een coach hiervan afwijken.
Maar over het hele seizoen bekeken, speelt elk kind evenveel.
Ook vanaf de C-teams (m.u.v. de eerste teams) vindt Leonidas het wenselijk dat elke
speler evenveel speelt, maar heeft de coach meer ruimte om met zijn team het beste
resultaat te behalen. De eis is wel dat elke speler minimaal 70% van elke wedstrijd
speelt.

•

Verschil in speelsterkte is geen reden om onevenredig te wisselen. Redenen waarbij het
toegestaan is niet evenredig te wisselen zijn:

1.
2.
3.
4.
5.
•

Een gebrek aan inzet, niet of te weinig trainen en te laat komen
Ontoelaatbaar gedrag van een speler (vaak ook zelfbescherming)
Het (bewust) niet uitvoeren van instructies van de trainer of coach
Als en speler onder het normale kunnen speelt
een beslissende wedstrijd in de voorronde of competitie

Uiteraard moeten coaches gewetensvol om gaan met dit wisselbeleid. Alle spelers zitten
op Leonidas om te hockeyen!

Wisselbeleid eerste teams
De coaches van de selectieteams vanaf de D-lijn hebben meer ruimte om op basis van
een speelsterkte te wisselen en de sterkste spelers niet te wisselen. Zowel in de D1 als
C1 geldt dat elke speler minimaal 70% van de wedstrijd speelt en in B1 en A1 minimaal
50% van de wedstrijd. Uitzondering is hier JA1 dit seizoen. Het is uiteraard niet de
bedoeling dat kinderen niet of nauwelijks worden opgesteld en altijd reserve zijn. De
tophockeycommissie zal daar dan ook, wanneer dat gebeurt, tegen optreden.

