Selectiebeleid HCGR A t/m D-teams (meisjes):
1. Inleiding
HCGR streeft ernaar om de teamindelingen in de jeugd (meisjes) zo eerlijk en objectief
mogelijk te laten verlopen. Het blijkt ieder jaar weer een hele uitdaging om tot een
definitieve teamindeling te komen, die aan ieders verwachtingen voldoet. Selecteren gaat
verder dan even een paar wedstrijden bezoeken en de spelers beoordelen op 1 of 2
trainingen. Gedurende het hele jaar zullen spelers en speelsters worden besproken en
beoordeeld. Verschillende interpretaties van hockeykwaliteit door coaches en trainers, en de
individuele voorkeuren van ouders en spelers zorgen ieder jaar weer voor discussie. Daarom
vinden we het belangrijk om het HCGR selectiebeleid en de achterliggende criteria op een
duidelijke en transparante manier te verwoorden.
2. Doelstellingen
HCGR gaat ervan uit dat haar in te zetten selectiebeleid een positieve invloed heeft op het
spelplezier van de leden. Het bestuur wil dat alle leden van HCGR met veel plezier op hun
eigen niveau kunnen hockeyen. Het algemene prestatieniveau van alle individuele leden en
teams wil men verhogen, maar dit mag niet ten koste gaan van het spelplezier (zie ook het
beleidsplan van HCGR).
Door een zorgvuldig selectiebeleid willen we de huidige leden behouden en nieuwe leden
aantrekken.
HCGR beoogt met haar selectiebeleid:
 de ontwikkeling van het jeugdhockey bij HCGR in het algemeen;
 alle jeugdleden op zijn / haar niveau optimaal te laten presteren en plezier te laten
hebben in hockey;
 de ontwikkeling van zo sterk mogelijke teams per seizoen;
 de ontwikkeling van de individuele spelers in het bijzonder;
 met de 1e jeugdteams (meisjes) in de 2e klasse hockeyen (als dat niet haalbaar is dan
tenminste 3e klasse).
Het selectiebeleid is van toepassing op de elftallen (vanaf de D-jeugd). We willen geen
selectie toepassen bij de zes- en achttallen omdat in deze leeftijdscategorie het leerproces
en spelplezier voorop staat.
* Voor de A t/m C- lijn geldt:
 Bij 2 teams per lijn worden de sterkste speelsters in het eerste team geplaatst.
 Bij 3 teams per lijn worden de sterkste speelsters in het eerste team geplaatst en
worden de overige speelsters ingedeeld op basis van de selectieprocedure.

Uitgangspunten hierbij zijn:
- speelsters worden beoordeeld op basis van vijf criteria
techniek
tactiek/inzicht
mentaal/gedrag/persoonlijkheid
fysiek/snelheid/conditie
ontwikkelingspotentie
- speelsters met dezelfde motivatie worden in 1 team geplaatst (gelijkgestemden). Hierbij
wordt ook gekeken naar vriendschappen.
- speelsters worden in hun eigen leeftijdscategorie ingedeeld tenzij de speelsters op alle
criteria uitblinken en zelf ook open staan om in een oudere leeftijdsklasse te spelen.
* Voor de D – lijn geldt:
 Bij 2 teams per lijn worden de sterkste speelsters in het eerste team geplaatst
 Bij 3 teams per lijn worden de sterkste speelsters in het eerste team geplaatst en de
overige teams worden gelijkwaardig ingedeeld. Dit op basis van vriendschappen.
Hierbij proberen we een goede mix te maken van eerste en tweede jaar D speelsters.
3. Selectie procedure
Per lijn benoemen we 2 of 3 onafhankelijke selecteurs. Zij beoordelen de A-B-C-D lijn. De
selecteurs zijn onderdeel van de Selectie Commissie. De selectiecommissie valt onder de
Technische Commissie.
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De selecties worden bepaald op basis van verschillende gegevens, verkregen uit:






TIPS beoordelingsformulieren (met ingang van het seizoen 2019-2020: 4 keer per jaar
ingevuld door trainers en coaches, begin en einde najaar seizoen, na
zaalhockeycompetitie/begin voorjaarsseizoen en einde voorjaar seizoen). De
formulieren kunnen via de Lisa app verspreid worden en door de coaches/trainers
worden ingevuld.
TIPS staat voor Techniek, Inzicht, Persoonlijkheid en Snelheid (we voegen de criteria
ontwikkelingspotentie ook toe);
Open trainingen die aan het eind van het seizoen worden georganiseerd; deze open
trainingen zijn toegankelijk voor alle speelsters en worden bekeken door de
selecteurs.
Motivatie en wensen van spelers/speelsters die zij zelf kunnen aangeven op speciale
formulieren.

De teams zullen worden samengesteld op basis van leeftijd, hockeykwaliteit (zie ook de vijf
selectiecriteria) en motivatie. De beoordeling hiervan ligt bij de selectiecommissie. Zij doen
een voorstel aan de Technische Commissie. De besluitvorming ligt bij de Technische
Commissie. Alle spelers worden gedurende het seizoen door de trainers, coaches, en
selecteurs van de Selectie Commissie gevolgd.
De selecteurs van de Selectie Commissie maken een voorstel, enerzijds op basis van eigen
waarnemingen tijdens trainingen en wedstrijden en anderzijds op basis van beoordeling en
inschatting van de trainers en coaches en de wensen/motivatie van de spelers/speelsters.
4. Publicatie selectieteams
Voor alle leden en hun ouders moeten de selectieprocedure en selectiecriteria vooraf
duidelijk zijn. Deze zullen vooraf naar de betrokkenen gecommuniceerd worden.
De uitkomst van de selectie wordt zo spoedig mogelijk na de open trainingen
gecommuniceerd via de website.

