21 april 2019

Selectiebeleid Quick Stick jeugdelftallen 2019 - 2020
Hierbij willen we jullie informeren over het selectiebeleid voor het seizoen 2019 - 2020.
De doelstelling van de indeling van de teams is dat iedereen zich in zijn of haar team thuis voelt en dat de indeling
passend is bij de ambities en kwaliteit van ieder individu. Als basisregel geldt dat iedereen in principe wordt
ingedeeld in zijn/haar leeftijdscategorie.
De ambitie van de TC is om in iedere jeugdcategorie een selectieteam te formeren dat zich kan meten met de top
van Noord Nederland en daardoor zich ook plaatst voor interdistrict of (semi) landelijke competities.
Afgelopen jaar zijn we gestart met het uitgangspunt om zo weinig mogelijk gebruik te maken van selectiewedstrijden en –trainingen. We voorkomen hiermee dat dit soort momenten te bepalend worden. Daarnaast
belasten we onze jeugdleden niet met onnodige ‘stress’-momenten.
Om dit te kunnen realiseren, zetten we in op continue beoordeling van spelers. Dit doen we door trainers en
coaches 2 keer per jaar beoordelings-formulieren in te laten vullen. Daarnaast zetten we onafhankelijk beoordelaars
in. Deze beoordelaars bekijken spelers over een langere tijd.
We geven dit als volgt vorm:
-

de lijncoördinator regisseert het proces per lijn;

-

de trainers en coaches geven gedurende het seizoen feedback aan de lijncoördinator over de ontwikkeling
van spelers. Dit gebeurt o.a. middels het invullen van beoordelingsformulieren;

-

per lijn zijn v.a. de tweede helft van het veldseizoen een aantal onafhankelijke beoordelaars actief die
spelers tijdens wedstrijden en trainingen beoordelen o.b.v. hun techniek, inzet, snelheid en persoonlijkheid
(m.b.v. THEO app);

-

de beoordelaars stellen o.b.v. hun ervaringen, de ingevulde beoordelingsformulieren, informatie van
huidige trainers en coaches de teams samen en adviseren de lijncoördinator;

-

als in mei blijkt dat deze betrokkenen het eens zijn over de teamindeling voor volgend seizoen, dan worden
er geen selectiewedstrijden en/of - trainingen gespeeld. Als blijkt dat er twijfelgevallen zijn, of als men
bepaalde combinaties wil proberen/zien of bijv. spelers ten opzichte van elkaar op posities wil beoordelen,
dan worden in juni selectiewedstrijden/-trainingen georganiseerd. De data worden hiervoor eind mei
bekend gemaakt, zodat een ieder daar op voorhand rekening mee kan houden.

Wie zijn de beoordelaars?:
MA: Joyce ten Wolde, Hans Kok
MB: Jan Bart Uildriks, Hans Hofstra
MC:, Marc Horsten, Jeroen Pol, Auke Huistra
MD: Senna Horsten, Auke Huistra, Jeroen Pol
Jongenslijn: NTB
Keepers: Senna Horsten, Lilian Verhaag
NB 1): De beoordelaars van de C-lijn hebben aangegeven om dit jaar wel een tweetal selectietrainingen te willen
organiseren. Het niveauverschil tussen de diverse teams is te groot om met alleen het bekijken van trainingen en/of
wedstrijden op een goede manier een selectieteam samen te stellen. Over wie hiervoor wordt uitgenodigd en
wanneer deze trainingen plaatsvinden, wordt nog gecommuniceerd.

NB 2): De exacte invulling van de keeperselectie wordt momenteel uitgewerkt en binnenkort rechtstreeks met de
keepers gecommuniceerd
NB 3): Voor de jongenslijn gelden meerdere factoren op basis waarvan ingedeeld wordt. Naast leeftijd, zijn dat
aantallen per team (lijn), spelershistorie (altijd doorgeschoven bijvoorbeeld) en sociale factoren (vriendjes –
klasgenoten).
Goed om te weten:
1) We werven niet actief jeugdleden van ons omringende clubs maar de afgelopen jaren zijn toch diverse talenten
onze club komen versterken. Op de site staat inmiddels een bericht dat kinderen zich kunnen aanmelden om bij
Quick Stick te komen spelen. De bedoeling is dat deze speler tijdens de 2e helft van het veldseizoen minimaal 1 keer
per week mee gaat trainen bij Quick Stick om te kunnen beoordelen in welk team deze speler het volgende seizoen
past.
2) Spelers die nu niet in een 1 of 2e team zitten, maar wel denken in aanmerking te komen voor de A1, B1, C1 of D1
vragen wij, voor 29 april een gemotiveerde e-mail te sturen naar de jeugdlijncommissie (tzteams@quickstick.nl). We
verwachten daarbij dat de speler goed weer kan geven waarom hij/zij vindt in aanmerking te komen voor zo’n team.
Deze speler wordt dan meegenomen in de beoordelingen. Natuurlijk informeert de lijncoördinator ook proactief bij
trainers/coaches van de breedteteams naar de talentvolle spelers.
3) Spelers die nu in A1, B1, C1 of D1 zitten en dat volgend seizoen niet meer willen vragen wij ook dat voor 29 april
aan ons door te geven.
Tot slot:
Mocht je een bijdrage willen leveren aan onze bloeiende vereniging en denk je dat dit wat voor je is? Dan kun je dit
aangeven bij de lijncoördinator of via tzteams@quickstick.nl. We hebben op dit moment vacatures voor
lijncoördinatoren, zie de site voor meer informatie!
Vriendelijke groet,
Namens de Jeugdlijncommissie en TC
Niels Slik (MD)
Ellen Walet (MC)
Annemieke Hilberts (MB)
Danielle Wielinga (MA)
Peter van den Broek (Jongens)
Janet Veenstra (vz)

