mei 2020

Selectiebeleid Quick Stick jeugdelftallen 2020 -2021

Hierbij willen we jullie informeren over het selectiebeleid voor het seizoen 2020-2021.
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.
Nu we in een situatie terecht zijn gekomen, waarin we momenteel geen competitie spelen willen we
nog meer inzetten op continue beoordeling van spelers. Dit doen we door trainers en coaches
beoordelings-formulieren in te laten vullen. Daarnaast zetten we onafhankelijk beoordelaars in, die
spelers over een langere tijd volgen.

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 een aantal onafhankelijke beoordelaars actief die een advies uitbrengen aan de
lijncoördinatoren over de spelers o.b.v. hun techniek, inzet, snelheid en persoonlijkheid
(m.b.v. TIPS);
De beoordelaars stellen o.b.v. hun ervaringen, de ingevulde beoordelingsformulieren,
informatie van huidige trainers en coaches de teams samen en adviseren de lijncoördinator;
Het streven is dat er geen selectiewedstrijden of trainingen worden gehouden. 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 kunnen er selectiewedstrijden/trainingen worden georganiseerd. Dit zal dan aan de desbetreffende lijn worden
gecommuniceerd.

Wie zijn de beoordelaars?:
A-lijn: Jeroen Pol, Hans Kok
B-lijn: Jan Bart Uildriks, Henk Vis
C-lijn: Marc Horsten, Senna Horsten, Auke Huistra
D-lijn: Jeroen Pol, Nienke Banki, Karin Bolhuis

Goed om te weten:
1) We hanteren tot de herfstvakantie altijd een open selectiebeleid. In verband met het feit dat
er in de tweede helft van het seizoen nauwelijks is gehockeyd zal er komend seizoen extra
kritisch worden gekeken naar de selectieteams. Mocht een speler toch niet op zijn of haar
plaats zijn in een bepaald team, dan zullen wij in overleg met de betrokken trainer en coach
verplaatsing eerder overwegen.
2) We werven niet actief jeugdleden van ons omringende clubs maar de afgelopen jaren zijn
toch diverse talenten onze club komen versterken. Om een externe speler te beoordelen zal
hij of zij normaal gesproken meerdere keren meetrainen in de 2e helft veldseizoen. In 2020
zullen wij zeer zorgvuldig plaatsing in een selectieteam bekijken. Ook hier geldt de open
selectieregel tot de herfstvakantie.
3) Spelers die nu niet in een 1 of 2 e team zitten, maar wel denken in aanmerking te komen
voor de A1, B1, C1 of D1 vragen wij, voor 24 mei 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.
4) Spelers die nu in A1, B1, C1 of D1 zitten en dat volgend seizoen niet meer willen vragen wij
ook dat voor 24 mei aan ons door te geven.
5) Spelers die niet in een selectieteam willen spelen kunnen aangeven via
tzteams@quickstick.nl dat ze graag bij één specifieke vriend of. Vriendin in het team willen
spelen. Als die vriend of vriendin dat ook bij ons aangeeft en we hebben een match dan
zullen we hier rekening mee houden. We houden in het geval van niveauverschil dan het
laagst spelende team aan van de twee spelers.

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 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
Roelien van der Wal (D-lijn)
Chananja Wijbenga (C-lijn)
Annemieke Hilberts (B-lijn)
Bram Alter (A-lijn)
Doutzen van der Ende (vz)

