Aanvoerdersoverleg jeugd B/C/D op 10 oktober 2018

37 Aanvoerders van de jongens en meisjes BCD teams kwamen op woensdag 10 oktober bij elkaar
voor het aanvoerdersoverleg. Het doel van de avond? Samen sparren over de rol van aanvoerder,
geïnformeerd worden over de mogelijkheden die een jeugdbestuur biedt, de laatste weetjes over
arbitrage te horen krijgen en voor ons als zuilverantwoordelijken van de meisjes en jongens BCD;
horen wat er speelt van de jongens en meisjes zelf.
Afgetrapt werd er met de verantwoordelijkheden van een aanvoerder. Ben je alleen maar degene die
het rekken en strekken regelt en de toss doet? Gelukkig werden hier genoeg aanvullingen op
genoemd: “Als aanvoerder ben je degene die de rust behoudt als sommige spelers boos worden op
scheidsrechter of tegenstander” en “de aanvoerder helpt eraan mee dat het team een team is”.
Scheidsrechter Werner Jansen nam de groep mee in (nieuwe) spelregels. Uit de hoeveelheid vragen
uit de zaal bleek dat dit een onderwerp is dat aanspreekt. Aanvoerders zijn tenslotte het
aanspreekpunt van de scheidsrechter. Met een leuke quiz werd dit onderwerp afgesloten.
Cieleke van Houten is bezig met de opzet van een jeugdbestuur. Haar missie is om van HC Eemvallei
een club te maken waar je meer kunt dan alleen trainen en op zaterdag je hockeywedstrijd spelen.
Dit begint met luisteren naar de wensen van de jongens en meiden waar het om gaat en Cieleke ging
enthousiast het gesprek met hen aan.
Tenslotte zijn we in 4 groepen uit elkaar gegaan zodat elke aanvoerder de kans kreeg om de wensen
namens het team op tafel te leggen en om tips aan de club te geven. Een paar punten die vaker zijn
genoemd:






De meeste breedteteams geven aan wat vaker op Caraiben te willen spelen en dat zij graag
een betere aansluiting op de topteams zouden willen zien
De sfeer heeft te lijden onder het feit dat we verspreid zijn over 2 locaties. Door middel van
muziek op zaterdag en een wat gezelliger inrichting in de clubhuizen zou dit voor een deel al
opgelost kunnen worden
Organiseren van een vriendentoernooi met omliggende clubs, een 24 uurs toernooi met
feest en kamp
Meer teams zouden gesponsord willen worden

Deze en de andere punten zullen bij de juiste commissies terecht komen en besproken worden en
waar mogelijk zullen we verbeteringen door gaan voeren
We willen alle aanvoerders bedanken voor hun komst en Werner en Cieleke voor hun bijdrage om er
een succesvolle avond van te maken. Wordt vervolgd!
Nicole Rouffaer en Edwin Feldbrugge, TC meisjes en jongens BCD

