Selecties (junioren) en matching (jongste jeugd) teams Hisalis
Inleiding
Ieder jaar is er een spannende periode voor spelers (en hun ouders) waarin bekend gaat worden in welk
selectie-, sterkte- of breedteteam ze terechtkomen. Bij de meisjes lijnen is het eerste elftal het
selectieteam en het tweede elftal het sterkteteam. De overige elftallen zijn breedteteams. Bij de jongens
lijnen is het eerste elftal het selectieteam en het tweede elftal een breedteteam.
Hisalis streeft ernaar om de teamindelingen in de jeugd transparant, eerlijk en objectief te laten verlopen.
De doelstelling hierbij is dat we voor iedere speler een plek in een team vinden waarbij hij/zij zowel
sportief als sociaal gezien het beste past. Verschillende interpretaties van hockey kwaliteit en de
individuele voorkeuren van ouders, spelers en teams kunnen voor veel discussie zorgen. Daarom vinden
we het belangrijk om de selectiecriteria op een duidelijke manier te verwoorden. De Technische
Commissie (TC) is verantwoordelijk voor de selectietrainingen.
Waarom maken wij onderscheid tussen prestatieteams (selectie- en sterkteteams) en breedteteams?
Mensen (en dus ook kinderen) zijn verschillend gemotiveerd. Sociaal gemotiveerde kinderen maak je er
niet blijer mee als je constant druk op ze legt en van ze eist dat er moet worden gepresteerd. Andersom
maak je prestatief gemotiveerde kinderen niet gelukkig als je ze alleen maar "gezellig" benadert. Zij willen
steeds op een hoger niveau spelen; hockey is een wezenlijk onderdeel van hun leven. Deze kinderen staan
regelmatig uit zichzelf op het veld te oefenen om beter te worden. De combinatie van talent in aspecten
als techniek, tactiek, mentaliteit, uithoudingsvermogen, kracht, snelheid en behendigheid maken hoe ver
een speler of speelster uiteindelijk komt. Een selectieteam speler heeft rechten, maar zeker ook plichten.
Zo wordt er meer getraind, wordt er meer geëist en een selectieteam speler kan ook binnen het seizoen
(in geval van te geringe ontwikkeling of inzet) uit een team worden geplaatst. Ook worden tegenprestaties
gevraagd, zoals meehelpen bij het verzorgen van trainingen of het mede-organiseren van wedstrijden of
evenementen.
Matching jongste jeugd
Voor de F- en E-jeugd kent Hisalis géén selectie maar matching. Het komen tot een prettige en
evenwichtige teamsamenstelling is daarbij een belangrijk uitgangspunt. De jongste-jeugd coördinator(en)
formeren de F- en E-teams op basis van gegevens van coaches en trainers. Bij de jongste jeugd wordt
vooral gekeken naar plezier in het spel en met elkaar. De KNHB houdt voor de jongste jeugd ook geen
standen bij omdat "Het spelplezier van groter belang wordt geacht dan het competitie-element (KNHB,
standenmotor)”. Tijdens het seizoen worden de teams qua klasse door de KNHB een aantal keer opnieuw
ingedeeld zodat het team tegen zoveel mogelijk gelijkwaardige tegenstanders speelt. Bij de tweedejaars- E
wordt in toenemende mate gekeken naar de hockey-technische elementen en inzet. Hierbij worden
meerdere aspecten meegewogen, zoals inzet, inzicht, technisch en atletisch vermogen, motivatie en “wie
past bij wie”.

Waarom al selecteren bij de overgang van de E- naar de D-lijn?
Kinderen gaan steeds jonger hockeyen; ook bij Hisalis kennen we al enkele jaren ‘Funkey-hockey’ vanaf vijf
jaar. Dat betekent automatisch dat een betere speler ook eerder gaat opvallen en dat selecties eerder
kunnen plaatsvinden. Spelers maken van de E- naar de D-leeftijd doorgaans een grote sprong in techniek,
tactiek en concentratie. Vanaf dat moment is selectie dus een beter middel om te bepalen wie het best bij
een bepaald team past. Bij de tweedejaars-E spelers wordt daarbij ook goed gekeken of zij er fysiek,
technisch, sociaal en mentaal aan toe zijn om het volgende seizoen voor een selectie-D team in
aanmerking te komen.
Methodiek selectietrainingen junioren


Teams worden samengesteld op basis van leeftijd en hockey kwaliteit. Beoordeling en
besluitvorming, kortom de uitvoering van het vastgestelde selectiebeleid, valt onder de
verantwoordelijkheid van de TC (alleen de TC beslist over de teamindelingen). Functies of status
van ouders binnen de vereniging beïnvloeden selectiecriteria niet. Het beoordelen vindt plaats
door (waar mogelijk de nieuwe) selectietrainers onder eindverantwoordelijkheid van de TC.



Voor elke lijn is er een uitwerking gemaakt hoe de teamsamenstellingen worden bepaald. Deze
selectiemethodiek zal zoveel mogelijk worden aangehouden. De TC kan, indien zij dit nodig acht, in
specifieke gevallen afwijken van de beschreven methodiek. Zo kan de TC bijvoorbeeld besluiten dat
er één of meerdere aanvullende trainingen nodig zijn om een selectieteam definitief te kunnen
bepalen.



Spelers die nu in een selectie- of sterkteteam spelen doen in principe automatisch mee met de
selectietrainingen. Het is echter geen garantie dat een speler die nu in een selectie- of sterkteteam
speelt in het opvolgende seizoen automatisch weer geselecteerd wordt voor het selectie- of
sterkteteam. Er zijn meerdere factoren die uiteindelijk bepalen of een speler wel of niet in een
selectie- of sterkteteam wordt geplaatst.



Coaches en trainers van breedteteams wijzen (in overleg met de lijncoördinator/TC) “uitblinkers”
aan die in aanmerking kunnen komen voor plaatsing in een sterkte- of selectieteam. De basis
hiervoor zijn de evaluatieformulieren van de trainers en coaches (volgens TIPS methodiek). Een
uitblinker is een speler met een duidelijk hoger hockeyniveau dan de meeste andere spelers in het
team. Dit betreft zeker de beheersing van basistechnieken en handelingssnelheid, maar ook
factoren als spelinzicht, fysiek (snelheid, wenden, keren, kracht) en persoonlijkheid
(doorzettingsvermogen, training-inzet, ambitie, concentratie). De groep van uitblinkers noemen we
de “voorselectie”, en krijgen ieder plaatsing in een trainingsgroep.



De beste spelers uit een trainingsgroep stromen door naar de opvolgende trainingsgroep
(A>B>C>D). Hier is ook instroom is van hoger geplaatste spelers. Dit proces herhaalt zich, en
zodoende ontstaat de eindselectie. Afvallers worden ingedeeld in ofwel het sterkteteam of een
breedteteam.



Spelers die niet in een trainingsgroep zijn geplaatst worden door de lijncoördinator geplaatst in één
van de breedteteams (zoveel mogelijk met inachtneming van vriendjes/vriendinnen en overige
voorkeuren).



Indien een speler kans wil maken voor een selectie- of sterkteteam dan is deelname aan de
selectietrainingen verplicht. Zonder volledige beoordeling kan een speler niet geplaatst worden in
een selectie- of sterkteteam. Bij eventuele verhindering moet dit tijdig bij de TC worden
aangegeven. De TC zal hierop beslissen of en hoe de speler alsnog kan worden beoordeeld.



In de selectietrainingen worden alle spelers individueel beoordeeld op specifieke kwaliteiten die
voor de desbetreffende lijn van belang zijn. Dit zijn onder meer hockey-technische vaardigheden,
atletisch vermogen, spelinzicht en inzet. De navolgende aspecten gelden voor alle lijnen (A t/m 2e
jaar-E) als belangrijke criteria om te komen tot teamindelingen:


Motorische vaardigheden zoals snelheid, wenden en keren, dynamiek, kracht en
uithoudingsvermogen;



Technische vaardigheden zoals het uitvoeren van technieken onder (en zonder) druk, stick
handeling, balbeheersing en handelingssnelheid;



Motivatie, mentaliteit en inzet; door kunnen gaan (ook als het tegenzit of fysiek zwaar is),
daadkracht, drive, de wil om te leren, een “teamspeler” zijn;



Tactische vaardigheden zoals spelinzicht, positiespel en het maken van de juiste keuzes onder
druk (beperkt van toepassing voor de E t/m D-jeugd).



Per training nemen bij voorkeur circa twintig spelers deel. Als de trainingsgroep significant groter is
dan zal waar mogelijk geprobeerd worden om een verdeling te maken over aparte
trainingsgroepen.



Selectietrainingen zijn “meetpunten”. Om die reden worden na afloop van de selectietrainingen
géén resultaten gecommuniceerd naar de deelnemers. De TC publiceert, zodra dit mogelijk is, de
bijgestelde deelnemerslijsten of definitieve teamindelingen via de website.

Keepers
Keepers worden in alle lijnen door de keeperstrainers in overleg met de teamtrainers, coaches en de TC
geselecteerd. Hierbij wordt vooral naar de ontwikkeling van de keeper gedurende het gehele jaar gekeken
alsook naar zijn/haar houding en inzicht bij wedstrijden en naar de mentaliteit en inzet tijdens de
trainingen.
Let op: keepers nemen niet deel aan de selectietrainingen voor veldspelers.

Indeling bij vriendjes of vriendinnen
Zeker bij de jongste jeugd (F- en E-lijnen) krijgen wij vaak het verzoek om kinderen bij bepaalde vriendjes
of vriendinnen in te delen. Wij proberen zoveel mogelijk met deze wensen rekening te houden, maar dit is
niet altijd mogelijk. Ook bij de junioren ontvangen we geregeld dergelijke verzoeken. Voor de selectie- en
sterkteteams is het uitdrukkelijk niet mogelijk om in te delen op basis van verzoeken. Deze teams worden
primair samengesteld op basis van hockey capaciteit. Voor de breedteteams proberen wij wel zoveel
mogelijk aan deze verzoeken te voldoen.
Open selecties en matching het gehele jaar door
Het kan gebeuren dat in de loop van het seizoen een speler niet tot zijn/haar recht komt in een team.
Bijvoorbeeld vanwege sociale redenen bij de jongere teams, of hockey technische verschillen bij de oudere
teams. Dan is het mogelijk dat we, in overleg met de TC, coach, trainer, ouders en speler, hem/haar van
team laten wisselen.
"Vervroegd doorschuiven”
Hisalis hanteert voor de teamindeling de leeftijdsgrenzen van de KNHB. Langer in een lijn blijven mag niet.
Eerder naar een volgende lijn mag wel, maar daarin zijn wij zeer terughoudend. Daarbij is het vaak niet in
het belang van de speler om te jong door te gaan naar een oudere lijn.
Spreekavonden
De selecties en de matching gaan altijd gepaard met vragen en opmerkingen, soms direct, maar helaas ook
(te) vaak langs de lijn. Voor kinderen (en/of ouders) is het soms niet duidelijk waarom een speler niet in
het eerste of tweede team komt te spelen. Indien gewenst kan met de TC een afspraak worden gemaakt
voor nadere uitleg.

