
MHC Amstelveen        

 
Selectieproces junioren (A t/m E8 tallen) 

Vanaf de E 8 tallen leeftijd vindt de indeling plaats op basis van speelsterkte en potentieel. Uiteindelijk is het 
voor iedereen leuker en beter als de spelers binnen een teams zoveel mogelijk in balans zijn wat betreft talent 
en inzet. Minimaal een keer per seizoen wordt van elke speler het spelniveau bepaald, beoordeeld en vastge-
legd in een database. Dit heeft een drieledig doel: 

1. De accenten en –aandachtspunten t.a.v. vaardigheden van spelers worden door de hockeyschool en 
TC Jeugd er uit gefilterd en verwerkt in een trainingsplan voor het komende seizoen;  

2. Op basis van de beoordelingen wordt een preselectie gemaakt en worden de selectiegroepen 
bepaald.  

3. Van elke jeugdspeler bij MHC Amstelveen kan de ontwikkeling worden gevolgd over meerdere jaren. 

Hieronder een beschrijving van het selectieproces dat MHC Amstelveen volgt om tot een zorgvuldige weging 
te komen voor een teamindeling, met oog voor de sociale en hockey technische ontwikkeling die elke speler 
doormaakt en tegelijkertijd om het plezier van sporten in teamverband te bevorderen. 

 

1. Speler beoordeling (januari/februari) 

De trainer en de coach van een team vullen de ‘beoordelingsformulieren’ individueel in. De formulieren 
worden digitaal beschikbaar gesteld en verzameld door de Jeugdcommissie. De Jeugdcommissie zal via de 
categorie coördinatoren er voor zorgen dat de beoordelingsformulieren in januari worden verspreid onder alle 
coaches en worden ingevuld. De categorie coördinatoren informeert de coaches en ziet toe op tijdige en 
volledige afwikkeling van de beoordeling. 
 
De categorie coördinatoren (A, B, C, D-E jeugd) toetsen samen met de TC de ingevulde gegevens en voegen 
eigen bevindingen toe. Hiermee wordt er een extra oordeel gegeven naast die van de coach en trainer. 

 

2. Voorbereidingen selectie (april) 

De categorie coördinator bewaakt de voortgang van het proces. In de laatste week van april wordt op basis 
van de aantallen per categorie, beoordelingsformulieren en de toets van de TC een voorstel gedaan t.b.v. 
indeling van de selectiegroepen voor de selectietrainingen. Dit voorstel wordt besproken in de 
Jeugdcommissie.  

 
Opzeggingen van lidmaatschap dienen voor 1 mei te gebeuren!  

 

3. Selectietraining (mei – juni) 

Er worden twee selectiegroepen samengesteld in elke categorie.  Er zullen in mei en juni twee 
selectietrainingen worden georganiseerd. Na de twee trainingssessies wordt door de categorie coördinator 
i.s.m. met de beoordelaars en hockeyschool een concept teamindeling gemaakt. 

De TC Jeugd heeft de leiding van het selectieproces en stemt met de Jeugdcommissie en categorie 
coördinatoren af over planning van de selectietrainingen, samenstelling van de selecteurs en overleg achteraf 
over teamindelingen. 

 



5. Teamindeling (juni) 

De TC Jeugd bespreekt met de categorie coördinator de concept teamindeling en gezamenlijk stellen ze de 
teamindeling vast. De keuzes worden beargumenteerd en vastgelegd. De categorie coördinator draagt zorg 
voor communicatie, door de teamindeling vast te leggen in LISA en te bespreken met coaches en trainers. 
Medio juni wordt de teamindeling gepubliceerd. 

Indien ouders of spelers toelichting willen hebben over de overwegingen die ten grondslag aan een 
teamindeling van kind of speler dan is de categorie coördinator het eerste aanspreekpunt.  

Het selectieproces wordt afgerond voor de zomervakantie. Dat wil zeggen dat de teamindeling bekend is en 
dat er zo min mogelijk selectiemomenten meer zijn na de zomervakantie, in de aanloop van de voorbereiding 
op het seizoen in september. 

Overige afspraken t.a.v. het selectieproces en 
teamindelingen 

 

1.Teamindelingen 

Vanaf de elftallen spelen 1e jaars en 2e jaars spelers bij elkaar in een elftal. Hierdoor vindt elk jaar 
een behoorlijke verandering in elk team plaats omdat de 2e jaars doorschuiven naar een hogere 
leeftijdscategorie. Uiteindelijk levert dit meer mogelijkheden op voor talent om zich te ontwikkelen. 
Een ander effect is dat spelers een betere sociale binding krijgen binnen de hockeyclub Amstelveen 
omdat ze ook met de jaargangen boven en onder hen in het team spelen. Het is hierdoor dus niet 
mogelijk om een bestaand team door te schuiven naar een volgende categorie. 

 

 

2. Doorschuiven naar een andere, hogere leeftijdscategorie  

We houden zoveel mogelijk vast aan de door de KNHB vastgestelde leeftijdscategorieën op basis van de 
peildatum voor de leeftijd van 1 oktober. Dit loopt helaas niet gelijk met de peildatum voor de schoolindeling, 
maar dat is geen reden om er daarom van af te wijken.  

In de voorbereiding op een nieuw seizoen kan blijken dat er getalsmatig onvoldoende spelers in een 
leeftijdscategorie vallen om een evenwichtig teamindeling te maken. Dit betekent soms dat spelers moeten 
worden doorgeschoven naar een hogere leeftijdscategorie. 

Na 1 mei maakt de jeugdcommissie en categorie coördinator de balans op per categorie. Vervolgens wordt 
voor de selectietrainingen bepaald of en hoeveel spelers er doorgeschoven moeten naar een hogere 
leeftijdscategorie.  
 
Op basis van de opgave wordt een selectiegroep samengesteld door de TC voor de selectietrainingen van 
verschillende selectiegroepen. 

De samenstelling kan nog veranderen doordat er aan het einde van het seizoen nog veranderingen in de 
omvang optreedt door nieuwe aanmeldingen. (Opzeggingen dienen voor 1 mei te gebeuren). 

 

3. Meetrainen in een hogere leeftijdscategorie 

Het kan voorkomen dat een speler gedurende het lopende seizoen gaat meetrainen met een team in een 
hogere categorie. De aanleiding hiertoe kan zijn dat een individuele speler zich onvoldoende kan ontwikkelen 
op het speel- en trainniveau waar deze is ingedeeld. 

Op basis van resultaten uit de beoordelingen (januari) of op basis van een signaal van de lijntrainer richting de 
categorie coördinator / TC kan geconcludeerd worden dat het wenselijk is dat een speler op sociale, 
speltechnische en/of functionele gronden gaat trainen in een hogere leeftijdscategorie. 



 

4. Open selectie 

Teamindelingen zijn nooit statisch, maar wel uitgangspunt voor de start van het seizoen. Indien een speler 
opvallend boven het niveau uit steekt of juist er onder dan wordt gekeken naar een mogelijke verschuiving 
naar een ander team. Initiatief hiertoe ligt bij de coach en/of trainer en gaat in overleg met de TC. Deze geeft 
een signaal af aan de categorie coördinator / TC. Na een eigen oordeel te hebben gevormd, zal de TC een 
voorstel doen en stemt dit af met de categorie coördinator. De categorie coördinator kijkt voornamelijk naar 
de consequenties in bredere zin en stemt dit met betrokkenen af. 

 

5. Start trainingen 

De 1e en 2e teams starten in overleg. met de trainer en/of coach met de training de voorbereiding van het 
nieuwe seizoen z.s.m. na de zomervakantie, met een intensieve trainingsprogramma.  

 

6. Zaalhockey 

Er is geen gelegenheid om een uitgebreid selectieproces te volgen als hierboven m.b.t. de teamindeling voor 
de zaalhockeycompetitie. 

Het eerste en tweede veldteam in een leeftijdscategorie worden verdeeld over drie zaalteams (team 1, team 
½ en team 2). De overige teams houden dezelfde indeling in de zaal. 

De trainer/coach van het eerste en tweede maken een voorstel voor de indeling op basis van het veldteam 
naar drie zaalteams. Het 2e zaalteam wordt gevormd door spelers uit zowel 1e als 2e veldteam. De indeling van 
1e en 3e zaalteam bestaat volledig uit een van beide veldteams. 

De categorie coördinator toetst de teamindeling aan de eigen waarneming en geeft een advies voor de 
teamindeling aan de TC.  

De categorie coördinator coördineert de afstemming tussen partijen en voert de teamindeling in LISA in. De 
coach communiceert naar de spelers de teamindeling voor de zaalcompetitie. 


