Selectietraining 2017-2018
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Selectieprocedure voor teamindeling 2017-2018
Junioren
Voor het samenstellen van de teams voor seizoen 2017-2018 is gekozen voor nagenoeg dezelfde
procedure als vorig seizoen. Alleen is het aantal selectietrainingen teruggebracht van drie naar
maximaal twee. Voor de eerste trainingen in april zullen alle junioren leden worden uitgenodigd en
de tweede ronde zullen we gebruiken voor de groepen waar we aanvullende informatie van nodig
hebben om te komen tot een goede indeling.
Belangrijke afwegingen per jeugdspeler die we graag voor aanvang van de 1e selectietraining willen
weten


Verschil tussen top- en prestatieteam

We onderscheiden vanaf 2017-2018 nog maar twee soorten teams bij Eemvallei, nl topteams en
prestatieteams.
Een topteam is een team dat drie keer per week traint met als doel om naast de individuele
ontwikkeling ook als team zo sterk mogelijk voor de dag te komen. Belangrijke voorwaarde hiervoor
is dat spelers en speelsters in deze teams vooraf aangeven dat ze bereid zijn om 3x per week te
trainen, verplicht meedoen aan zaalhockey en op zaterdag het spelen van wedstrijden prioriteit
heeft boven andere hobbies. Verder betalen spelers en speelsters in een topteam aankomend
seizoen € 75,- extra contributie.
Alle andere junioren teams gaan twee maal per week trainen met als doel individuele ontwikkeling
en het zo goed mogelijk presteren als team in de competitie, derhalve zijn dit onze prestatieteams.
Voor het seizoen 2017-2018 zijn dit de topteams:
JA1, JB1, JB2, JC1, JC2, JD1, JD2
MA1, MA2, MB1, MB2, MC1, MC2, MC3, MD1, MD2 en MD3
Wil je dus als ouder niet dat je zoon of dochter in een topteam komt dan is het belangrijk dit vóór 10
mei 2017 te melden aan de Lijncoördinator:
D meisjes mail naar Tjaard via tjaard_burger@hotmail.com
C meisjes mail naar Bas via Bas.lutters@outlook.com
B en A meisjes mail naar Walter walter@hockey-id.nl
D, C, B en A jongens mail naar Dirk dirkvgarderen@servavolvo.nl



Spelen met vrienden of vriendinnen

Dit wordt de laatste jaren steeds belangrijker voor veel leden. Vanaf de C junioren willen we hier
rekening mee houden daar waar we dit mogelijk achten. Vriendenteams zullen we zo goed mogelijk
indelen qua teamnummer in de leeftijdscategorie.
Verzoeken tot het samenspelen met vrienden of vriendinnen moeten door alle betreffende spelers of
speelsters separaat worden gemaild aan de Lijncoördinatoren en moeten voor 10 mei 2017 bij hen
bekend zijn.
C meisjes naar Bas via Bas.lutters@outlook.com
B en A meisjes mail naar Walter walter@hockey-id.nl
C, B en A jongens mail naar Dirk dirkvgarderen@servavolvo.nl

Kortom eenieder moet zich bewust zijn van de onderstaande twee afwegingen:
1. Wil ik wel of niet in een topteam spelen? Zo niet mail de Lijncoördinator vóor 10 mei 2017
2. Wil ik met bepaalde vrienden of vriendinnen samenspelen? Mail de Lijncoördinator vóór 10
mei 2017

Inzake punt 1 zullen we altijd rekening houden met de wens van onze leden. Inzake punt 2 is dit
onmogelijk maar hoe meer we weten op 10 mei des te beter kunnen we trachten aan zoveel mogelijk
wensen te voldoen.
Keepers worden niet uitgenodigd voor de selectietrainingen. Keepers worden het gehele jaar
gevolgd in hun eigen trainingsgroep en gebleken is dat meedoen aan selectietrainingen geen extra
informatie oplevert.

De selectietrainingen.
De eerste ronde vindt plaats in de week van dinsdag 18 april, volgens onderstaand schema

tijd

18-4 veld 1

16.00 - 16.15
16.15 - 16.30
16.30 - 16.45
16.45 - 17.00

MD groep 1

17.00 - 17.15
17.15 - 17.30
17.30 - 17.45
17.45 - 18.00
18.00 - 18.15
18.15 - 18.30
18.30 - 18.45
18.45 - 19.00
19.00 - 19.15
19.15 - 19.30
19.30 - 19.45
19.45 - 20.00
20.00 - 20.15
20.15 - 20.30
20.30 - 20.45
20.45 - 21.00
21.00 - 21.15
21.15 - 21.30
21.30 - 21.45
21.45 - 22.00

18-4 veld 2

19-4 veld 1

20-4 veld 1

MD groep 3

21-4 veld 1

21-4 veld 2

MD groep 6

JD groep 1
MD groep 2

MC groep 3

MD groep 4

JC groep 1

MC groep 6

JC groep 2

MB groep 3

MB groep 2

MB groep 4

JD groep 2
MD groep 5
MC groep 4

MC groep 2

MA groep 1
MC groep 5

JB groep 1

MC groep 1

MA groep 2

JB groep 2
MB groep 1

JA groep 1

De tweede ronde vindt plaats in de week van 29 mei. Meer info hierover in de week van 15 mei.
De indeling van de groepen voor de selectietrainingen is gebaseerd op de voortgangsformulieren die
coaches en trainers in december hebben ingevuld. In april zullen de coaches en trainers dit nogmaals
doen. De Lijncoördinatoren met ieder hun eigen team adviseurs (zodat er geen sprake is van
autonome beslissingen) verwerken dit, de mails over wel of niet beschikbaar zijn voor een topteam,

de resultaten van de selectietrainingen en de mails over samenspelen met vrienden of vriendinnen
tot een concept indeling. De eventuele onduidelijkheden zullen we trachten helder te krijgen in de
tweede selectietraining.
We streven ernaar om dinsdag 6 juni de teamindeling afgerond te hebben en willen woensdag 7 juni
de nieuwe indelingen bespreken met de huidige coaches en managers opdat we hun input enorm
waarderen. Donderdag 8 juni zal dan de publicatie plaatsvinden op de website van HC Eemvallei.
Ouders met vragen zijn van harte welkom op maandag 13 juni of dinsdag 14 juni voor een korte
toelichting.

Groet,
Bas, Dirk, Tjaard en Walter

Vragen? Stel ze gerust maar wel aan deze 4 personen en niet op een andere plek. Onze
mailadressen staan vermeld in de tekst hierboven!!

Spelregels Selectieteams
Voor het seizoen 2017/2018 heeft HC Eemvallei de ambitie meer kinderen op een hoger niveau te
laten hockeyen. Een aantal hockeyteams van HC Eemvallei zijn daarom benoemd als selectieteam en
hebben een aantal aanvullende spelregels.
Het spelen in een selectieteam betekent, dat je meer met hockey bezig bent dan in een ander team.
Houd er rekening mee dat je geacht wordt aanwezig te zijn bij teammomenten door het jaar heen,
zoals trainingen, wedstrijden en andere activiteiten die met het team plaatsvinden. Uiteraard krijg je
hier ook de nodige opleiding en begeleiding voor terug.
Iedere speler of speelster die in aanmerking wil komen om in een topteam te spelen committeert
zich aan de geldende spelregels.
Let op: het spelen in een selectieteam is een bewuste keuze en geen verplichting!
1. Aanwezigheid
Er wordt verwacht dat je naar alle trainingen, (oefen)wedstrijden, toernooien en andere
teamactiviteiten komt.
Je bent steeds ruim op tijd aanwezig. Ieder team heeft naast de clubregels ook nog eigen teamregels.
Teamregels worden aan het begin van het jaar door de trainer/coach gecommuniceerd. Over het
algemeen is de richtlijn voor het aanwezig zijn: een kwartier voor aanvang van de training en een uur
voor aanvang van de wedstrijd (exclusief reistijd). Ook voor teammomenten kan je aanwezigheid
worden gevraagd.
Afzeggen kan alleen met volgende reden: ziekte, verplichte schoolexcursies en
familieomstandigheden. Huiswerk, verjaardagen, vakanties, familie-uitjes enzovoort zijn in te
plannen en daarom geen reden om af te zeggen. Bij blessures kan indien mogelijk de trainer en / of
coach vragen toch aanwezig te zijn.
2. Afzeggen
Afzeggen gebeurt altijd persoonlijk (dus niet per mail of voicemail) bij de trainer/coach en teammanager.
3. Voorbereiding
Van spelers in selectieteams wordt verwacht dat zij uitgerust en optimaal voorbereid aan
wedstrijden en trainingen beginnen.
4. Kleding
De trainer en/of coach bepaalt welke kleding naar trainingen en/of wedstrijden wordt gedragen.
Bijvoorbeeld: als het team sponsorkleding heeft, wordt deze altijd gedragen naar wedstrijden.
aanwezig).

5. Vakanties
Aan het begin van het seizoen zal een coach aangeven welke momenten in het jaar belangrijk kunnen
zijn. Met name aanwezigheid in de herfstvakantie kan als voorwaarde worden gesteld
6. Voorbereiding op het nieuwe seizoen
Na afronding van de selecties wordt er getracht in de nieuwe samenstelling twee weken te trainen
tot vlak voor de start van de zomervakantie. De voorbereidingen van de topteams op het nieuwe
seizoen beginnen drie weken voor de eerste competitiewedstrijd. Dat betekent dat er in de laatste
weken van de zomervakantie met de trainingen wordt begonnen. Ook kan er een trainingsschema
meegegeven worden voor in de vakantie. Tevens zullen topteams een extra trainingsweek hebben
op het veld voor de aanvang van het tweede deel veldseizoen. Deelnemers aan topteams zullen dus
6 weken meer trainen dan de overige prestatieteams
7. Zaalhockey
In de winterstop word je geacht mee te doen aan zaalhockey. Voor de zaalhockeyteams vinden
opnieuw selecties plaats. In de kerstvakantie dienen selectiezaalhockeyteams beschikbaar te zijn
voor de trainingen en toernooien. De coach neemt afwezigheid tijdens de kerstvakantie mee in zijn
selectie-keuzes voor het top-zaalhockeyteam.
Let op: veel wedstrijden in de zaal worden op zondag gespeeld
Indien in de zaalcompetitie met een 12-team wordt gespeeld, wordt van de keepers van beide veldselectieteams verwacht dat zij gezamenlijk de wedstrijden van zowel het 1-team, het 2-team als het
12-team keepen.
8. Afwijkingen
Afwijken van bovenstaande spelregels kan alleen in overleg op aangeven bij de coach en het
lijnhoofd. Zij zullen in overleg treden met de technisch manager en het hoofd van de Hockey
Organisatie Commissie en daarna uitsluitsel geven.

