Indelen i.p.v. selecteren SCHC 2019-2020
Vanaf het seizoen 2019-2020 gaat SCHC in de opleidingslijn (D1/D2 C1/C2 B1 en A1)
kinderen indelen. Dit houdt in dat de traditionele selecties, met daarbij de selectietrainingen
en wedstrijden komen te vervallen voor de D/C/B/A. Deze keuze is in het bestuur besproken,
en goed gekeurd.
Onderstaand document is een start. Dit document zal door de jaren heen worden aangepast
op basis van bevindingen van betrokken, en overige feedback.
Hoe werkt het indelen voor de Jongste Jeugd/ Opleidingslijn/ Hockeylijn
A. Jongste Jeugd
Onder de jongste jeugd vallen de 3-, 6- en 8-tallen. Al jarenlang delen wij kinderen in bij de
jongste jeugd, met de gedachte dat wij tot en met de 8-tallen streven naar leuk hockeyende
teams, zoveel mogelijk van gelijk niveau. Op het moment dat de kinderen vanuit de jongste
jeugd naar de D gaan, worden ze op niveau ingedeeld.
Indelen jongste jeugd
Benjamins naar 3-tallen:
3-tallen naar 6-tallen:
6-tallen naar 8-tallen:

8-tallen naar D:

Loten
2 deling op niveau
Beste 10 kinderen in 8E1, 10 opvolgende beste kinderen in 8E2,
overige verdeling hangt af van het niveau van de kinderen en
de grootte van de lichting. Streven is om leuk hockeyende
teams te maken.
Indeling op 3 niveaus. Opleidingsteams D1&2 verdere indeling
is met het streven om gelijkgestemde kinderen over de overige
2 niveaus te verdelen.

Hoe komt de indeling tot stand
 Professional Jongste Jeugd en trainers beoordelen alle kinderen in de jongste jeugd
 Professional jongste jeugd, kijkt op zaterdag wedstrijden
 Lijn coördinatoren kijken op zaterdag wedstrijden (helikopterview)
 Professional en Lijn coördinator voeren twee keer per jaar coachgesprekken bij de 6en 8-tallen.
 Professional en lijn coördinator voeren een keer per jaar een coachgesprek bij de 3tallen

Hoe worden kinderen onderling vergeleken
Bij de jongste jeugd, trainen de categorieën (3/6/8-tallen) altijd op dezelfde momenten/
zelfde dagen. De professional is daarom heel goed in staat om kinderen onderling te
vergelijken. Mocht er onduidelijkheid zijn, dan worden er kleurgroepen gemaakt. (Groepen
die afwijken van de teams en die samengesteld zijn door er kinderen van ons idee gelijk
niveau in te plaatsen. Dit proces helpt om kinderen ten opzichte van elkaar te kunnen
vergelijken). Dit gebeurt in de 3&6-tallen eerder dan in de 8-tallen, omdat wij daar de
kinderen over het algemeen goed in beeld hebben.
B. Opleidingslijn
Bij de opleidingslijn (D1/D2 C1/C2 B1 & A1) gaan wij vanaf het seizoen 2019-2020 indelen
i.p.v. selecteren. Wij zijn ervan overtuigd dat we de kinderen na een heel seizoen,
ruimschoots voldoende hebben kunnen beoordelen, om een juiste indeling te kunnen
maken.
Hoe komt de indeling tot stand





TC-jongenslijn/ meisjeslijn beoordeelt alle kinderen in de opleidingslijn
TC-jongenslijn/ meisjeslijn voert drie keer per jaar beoordelingsgesprekken met de
coaches
o Na de voorcompetitie
o Na de zaal
o Na de meivakantie
 Tijdens het gesprek in mei wordt aangegeven hoe spelers ervoor staan
m.b.t. het seizoen daarop.
Trainer/ coaches voeren drie keer per jaar voortgangsgesprekken met de kinderen.
o Na de voorcompetitie
o Na de zaal
o Na de meivakantie

Hoe worden kinderen onderling vergeleken





TC-jongenslijn/meisjeslijn staat op het veld bij de teams uit de opleidingslijnlijn.
Vast meetrain moment voor kinderen uit een eerste team, naar een eerste team in
een leeftijdscategorie hoger
Vast meetrain moment, voor kinderen uit een tweede team, naar een eerste team
Vast meetrain moment voor kinderen uit de Hockeylijn met de opleidingslijn.

C. Hockeylijn
Het Selectiebeleid van de hockeylijn is erop gericht een speler/speelster zoveel mogelijk met
spelers/speelsters van gelijk niveau te laten hockeyen. Daarbij willen we in de hockeylijn op
verzoek rekening houden met sociale wensen. Dit selectiebeleid is een proces dat gedurende
het hele seizoen wordt gemonitord door diverse personen zodat er een kwalitatief
hoogwaardig beeld ontstaat van alle spelers.

Met onze selectieprocedures willen we de kernwaarden waarborgen als:
 Objectiviteit
 Duidelijkheid
 Tijdige communicatie
 Transparantie
Hoe komt de indeling tot stand:
Gedurende het hele seizoen worden spelers op verschillende momenten beoordeeld door
verschillende personen:
 Clubtrainers: tijdens de beoordelingsweek
 Teamtrainers: vullen 2 x in het seizoen het beoordelingsformulier in met de
coach(es)
 Professional: tijdens de beoordelingsweek, gedurende het hele seizoen, tijdens
wedstrijden en tijdens progressieweek
 Coaches: 2x in het seizoen invullen van beoordelingsformulieren en 2x in het seizoen
coachgesprekken
 Lijn coördinatoren: tijdens de wedstrijden op basis van de uitkomsten van de
coachgesprekken en input van de professionals/trainers.
Hoe worden kinderen onderling vergeleken
In april althans meestal de week voorafgaand aan het paasweekend organiseert SCHC een
‘progressie week’ waarin spelers twee trainingen alvast bij elkaar worden gezet in de
categorie waarin zij het volgende seizoen gaan uitkomen om zo in dat referentiekader ook
nog een beoordelingsmoment te hebben.
Uiteindelijk zorgt dit gehele proces voor een definitieve teamindeling, welke uiterlijk.
Midden juni bekend gemaakt in navolging van de input aan de KNHB midden juni voor de
zogenaamde Perzische markt.
D. Keepers
Indelen jongste jeugd keepers naar de D en hoe worden kinderen onderling vergeleken








Tijdens coachgesprekken wordt nadrukkelijk gevraagd of er kinderen zijn die goed
kunnen keepen
Kinderen die goed kunnen keepen, worden uitgenodigd door de keepersprofessional
om mee te doen aan een kennismaking training.
Ouders van keepers worden geïnformeerd wat keepen in de D precies inhoudt.
Na de eerste kennismaking training, worden er een vervolg trainingen georganiseerd
voor kinderen die het seizoen daarop echt willen keepen.
Keepersprofessional heeft gesprekken met de Jongste Jeugd keepertrainers.
Keepersprofessional deelt de kinderen in, naar aanleiding van bevindingen
keeperstrainers, en de door hem georganiseerde trainingen.
Kinderen worden door de keepersprofessional onderling vergeleken, en ingedeeld.

Indelen hockeylijn keepers
 Op basis van de wekelijkse keeperstraining
 Helikopter view
Indelen opleidingslijn keepers
 Keepersprofessional opleidingslijn is verantwoordelijk voor het contact tussen de
keeperstrainers en de coaches
 Keepersprofessional beoordeeld alle opleidingslijn keepers tijdens trainingen en
wedstrijden
 Keepersprofessional voert twee keer per jaar beoordelingsgesprekken met de
keepers in de opleidingslijn.
 Keepersprofessional deelt keepers in, en doet de communicatie rondom het indelen.

