Teamindelingsproces A-D jeugd
Elk jaar vindt het selectie- en teamindelingsproces van de junioren in de leeftijdscategorieën A tot en
met D plaats. Voor alle jongens en meiden (dat zijn er ongeveer 725) wordt voor het volgende
seizoen de juiste plek in één van de circa 50 teams gezocht. Elk jaar evalueren we het proces en
voeren we verbeteringen door.
Wat houdt het proces voor 2017-2018 in?
Selectieproces
Er worden alleen selectietrainingen gehouden voor de prestatieteams. Spelers van huidige
selectieteams worden standaard uitgenodigd voor de selectietrainingen. Daarnaast wordt ook gekeken
naar de ontwikkeling van spelers in de breedteteams. Op basis van de beoordelingen van coaches en
trainers in TIPS wordt door de coaches en coördinatoren gezamenlijk bepaald welke jeugdspelers door
STK extra beoordeeld worden. Op basis van deze beoordeling kunnen ook zij uitgenodigd worden om
aan de selectietrainingen deel te nemen.
Net als voorgaande jaren zijn er spelers van buiten HC Houten die interesse hebben getoond in
selectietrainingen bij HC Houten. Spelers van buitenaf zullen een duidelijke, verklaarbare toegevoegde
waarde in zich moeten hebben om gekozen te kunnen worden in een prestatieteam van HC Houten.
De selectietrainingen vinden dit jaar in de week van 16 tot 20 april. Spelers ontvangen hiervoor een
persoonlijke uitnodiging via mail.
Breedte-indeling
De breedteteams worden op basis van de in ons TIPS systeem vastgelegde bevindingen van coaches
(vnl. effectiviteit in het veld) en trainers (vnl. techniek) ingedeeld. De coördinatoren van de
verschillende leeftijdscategorieën komen voor deze teams, naar aanleiding van hun gesprekken met
de trainers/coaches en op basis van alle beoordelingen in TIPS, tot een gewogen indeling. Nb: de
leeftijdsgrenzen zoals door de KNHB voorgeschreven vormen het uitgangspunt voor indeling in de
leeftijdscategorie. Dit proces vindt plaats in mei en de eerste helft van juni.
Als een vervolgstap zullen alle coaches van het afgelopen seizoen een uitnodiging krijgen om met de
coördinatoren naar deze concept-indeling te kijken.
Het doel van deze bijeenkomst met de coaches is dat de coördinatoren graag nog een laatste keer
met hen willen kijken naar de indelingen, voordat we de deze via de site verspreiden. Herkennen zij
de afwegingen, hebben we hun commentaren goed geïnterpreteerd en /of zijn bepaalde
spelers mogelijk niet op een juiste plaats terecht gekomen?
De coach bijeenkomsten zijn verdeeld over twee avonden. Eén voor de meisjeslijnen en één voor de
jongenslijnen. Deze coachavonden vinden begin juni plaats. Een aankondiging hiervoor wordt
rechtstreeks aan de coaches verzonden.
Bekendmaking indeling
De bekendmaking van de teamindeling vindt net als voorgaande jaren in juni plaats. Ook voor de
selectieteams.
Vragen rondom het proces van teamindeling kun je stellen aan je coach en je lijncoördinator.

