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Dit seizoen worden de samenstelling van de selectieteams (ABCD) en de periode van
doortrainen op een vergelijkbare manier vormgegeven als vorig jaar. Een verandering is dat de
D-lijn, net als de ABC-lijnen, valt onder Technisch Directeur Jeroen Tuininga. Hij werkt daarbij
nauw samen met de technisch directeur Jongste Jeugd Robbert Zevalkink en Technisch
Coördinatoren Daan Boon (jongens) en Floor Been (meisjes). In deze toelichting informeren we
jullie over het proces van de teamindelingen en de belangrijkste data.
Het samenstellen van de selecties
Gedurende het gehele seizoen wordt voldoende kennis en ervaring opgebouwd om spelers te
selecteren. We hebben informatie van trainingen en wedstrijden en ook zijn er door trainers en
coaches evaluatieformulieren ingevuld. Deze informatie wordt als basis gebruikt voor de
teamindelingen.
Bij de teamindelingen wordt gelet op de volgende factoren: techniek, tactiek, fysiek en inzet. Bij
de factor techniek valt te denken aan: balhandelingssnelheid, drijftechnieken, passtechnieken,
aannametechnieken. Bij tactiek valt te denken aan: inzicht en positiekeuze op het veld, zowel
aan de bal als zonder de bal. Bij de factor fysiek kan je denken aan: snelheid, conditie,
looptechniek. Tenslotte kijken we natuurlijk ook naar de inzet tijdens trainingen en wedstrijden
in het afgelopen seizoen.
Wie worden uitgenodigd voor de ABC selectietrainingen?
Voor het 1e team van de A selecties kunnen worden uitgenodigd:
1. 2e jaars B spelers uit de B1 en B2.
2. 1e jaars A van het huidige A1 en A2.
3. Spelers uit de B categorie die vervroegd zouden kunnen worden doorgeschoven als dat
goed is voor hun ontwikkeling.
4. Opvallende 1e jaars A spelers en opvallende 2e jaars B spelers uit de breedteteams als er
een reële verwachting bestaat dat zij in een selectieteam worden geplaatst.
5. Aangemelde spelers van buitenaf. Spelers van buitenaf dienen tot de top van hun
leeftijdsjaar te horen om geselecteerd te worden. Spelers van buitenaf die niet tot die top
behoren kunnen bij HBS komen hockeyen als er in de betreffende leeftijdscategorie plek
is. Ze draaien dan mee in de gewone selectieprocedure.
Voor het 2e team van de A selecties worden dit jaar geen selectietrainingen georganiseerd. Deze
teams worden ingedeeld op basis van de prestaties van spelers gedurende het afgelopen
seizoen. Wel trainen de teams door in de maand juni.
Voor het 1e OF het 2e team van de B selecties kunnen worden uitgenodigd:
1. 2e jaars C spelers uit de C1 en C2.
2. 1e jaars B van het huidige B1 en B2.
3. Kinderen uit de C categorie die vervroegd zouden kunnen worden doorgeschoven als dat
goed is voor hun ontwikkeling.
4. Opvallende 1e jaars B spelers en opvallende 2e jaars C spelers uit de breedteteams als er
een reële verwachting bestaat dat zij in een selectieteam worden geplaatst.
5. Aangemelde spelers van buitenaf. Spelers van buitenaf dienen tot de top van hun
leeftijdsjaar te horen om geselecteerd te worden. Spelers van buitenaf die niet tot die top
behoren kunnen bij HBS komen hockeyen als er in de betreffende leeftijdscategorie plek
is. Ze draaien dan mee in de gewone selectieprocedure.
Voor het 1e OF het 2e team van de C selecties kunnen worden uitgenodigd:
1. 2e jaars D spelers uit de D1 en D2.
2. 1e jaars C van het huidige C1 en C2.
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3. Kinderen uit de D categorie die vervroegd zouden kunnen worden doorgeschoven als
dat goed is voor hun ontwikkeling.
4. Opvallende 1e jaars C spelers en opvallende 2e jaars C spelers uit de breedteteams als er
een reële verwachting bestaat dat zij in een selectieteam worden geplaatst.
5. Aangemelde spelers van buitenaf. Spelers van buitenaf dienen tot de top van hun
leeftijdsjaar te horen om geselecteerd te worden. Spelers van buitenaf die niet tot die top
behoren kunnen bij HBS komen hockeyen als er in de betreffende leeftijdscategorie plek
is. Ze draaien dan mee in de gewone selectieprocedure.
Spelers die in de selectie voor de doortrainperiode zijn opgenomen ontvangen voor 10 juni een
persoonlijke uitnodiging per mail van de technische staf, hierin staat ook waar en wanneer de
trainingen plaatsvinden en wie de contactpersoon is.
Wat gebeurt er met spelers die afvallen tijdens of na de weken van doortrainen?
Tijdens de periode van selecteren vallen een aantal spelers af. Wie afvalt is uiteraard
teleurgesteld. We willen spelers (en hun ouders) niet onnodig teleurstellen en zorgvuldig met
iedereen communiceren.
De onderstaande punten zijn daarom van belang:
1. De indeling van de selectieteams wordt op de HBS-site gepubliceerd in het besloten
gedeelte op 29 juni.
2. Het zijn selectietrainingen. Spelers worden beoordeeld en er kunnen spelers op elk
moment afvallen gedurende de gehele selectieperiode.
3. Spelers die afvallen voor een selectieteam worden persoonlijk geïnformeerd in een
gesprek of telefonisch om uit te leggen waarom ze zijn afgevallen.
4. De selectietrainingen zijn onderdeel van de permanente beoordeling van spelers
gedurende hun hele carrière bij HBS. Er wordt niet geoordeeld op basis van een
momentopname.
5. De beoordeling gebeurt niet door één persoon. Het is een samenspel van coaches,
trainers, technisch coördinatoren en de Technisch Directeur. De laatste is
eindverantwoordelijk.
6. Alle spelers uit de huidige selectieteams worden uitgenodigd.
7. Uitzondering daarop is, dit jaar, Jongens A2 en Meisjes A2. Op basis van de kennis en
ervaring van dit seizoen kunnen we deze teams nu al samenstellen. De teams krijgen een
eigen doortrainschema.
8. De trainer/coach of Technisch Directeur communiceert met de nieuwe coach wanneer
de afgevallen speler zich bij zijn nieuwe team aansluit. De coach informeert zijn andere
spelers hierover. Op deze manier wordt het voor de afgevallen speler in het nieuwe team
makkelijker gemaakt.
9. Voor vragen of klachten over de selectieprocedure of een nadere toelichting op waarom
een speler niet is geselecteerd kun je terecht bij de Technisch Directeur ABCD Jeroen
Tuininga td-abc@mhchbs.nl.
Samenstelling D-teams
Voor de indeling van de D teams zijn reeds uitgenodigd (zie hierboven):
• Alle 1e jaars D spelers
• Alle 2e jaars E spelers
• Spelers van buitenaf die zich aanmelden
De samenstelling voor de D-teams wijkt af van de ABC. De De eerste selectietrainingen hebben al
plaatsgevonden in de week voor en na de meivakantie. Hierdoor is een goed beeld aanwezig van
het onderlinge niveau en kunnen de teams worden samengesteld. De teams worden bekend
gemaakt op 10 juni gelijk met de breedteteams uit de ABC.
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Om te hoge verwachtingen te voorkomen: Er is maar een beperkt aantal plaatsen in de selectieteams beschikbaar. Een deel van de huidige D spelers wordt namelijk 2e jaars en zij blijven nog
een jaar in de D-lijn spelen. Het is dus mogelijk dat kinderen uit bijvoorbeeld de E2 in een
breedteteam D4 geplaatst worden. Het is ook mogelijk dat kinderen uit de huidige D-selectie in
een breedteteam gaan spelen vanwege het over komen van veel sterke E-spelers.
De nieuwe teams trainen door vanaf 18 juni als de E-teams klaar zijn met hun competitie.
Bekendmaken teamindeling ABCD
De teamindeling van de ABCD-breedte en de gehele D-categorie wordt op zondag 10 juni op de
HBS-site bekend gemaakt.
Ook worden de ABC selectiegroepen gepubliceerd.
Met name in de derde teams zullen er daarom een aantal plekken nog niet zijn ingevuld. Die
worden ingevuld na de selectieperiode op 29 juni.
Als je naar aanleiding van deze informatie vragen hebt over het samenstellen de selectieteams
kun je terecht bij de Technisch Directeur ABCD Jeroen Tuininga td-abc@mhchbs.nl.
Belangrijke data
2 juni
9 juni
10 juni
Vanaf 11 juni
Vanaf 16 juni
29 juni
1 juli

Laatste competitiedag AB-jeugd
Laatste competitiedag CD-jeugd
Bekendmaken breedteteams ABC, de D-categorie teams en de selectiegroepen
ABC op de site
Selectietrainingen en doortrainen breedteteams
trainingen voor de nieuwe teams in de D-categorie
Bekendmaking selectieteams ABCD
Einde doortrainen ABCD teams

zomervakantie 21 juli - 3 september
13 augustus
20 augustus
23 augustus
28/29 augustus
1 september
3 september
8 september

Start trainingen A1/B1 (voor degenen die er zijn)
Start trainingen A1/B1/C1 (verplicht aanwezig)
Start trainingen D1 (verplicht aanwezig)
Start trainingen A2/B2/C2/D2 en MD3
Start competitie topklasse A1 en B1
Oefenwedstrijden voor andere teams in overleg met het wedstrijdsecretariaat
start trainingen breedteteams
start competitie C1 D1, alle 2e teams en alle breedteteams
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