
 

 

Selectiebeleid Hockey Club Montfoort 
 
5.1 Inleiding 
HC Montfoort streeft ernaar om de teamindelingen in de jeugd transparant, eerlijk en objectief te laten 
verlopen. Het blijkt ieder jaar een uitdaging om tot definitieve teamindelingen te komen, die aan ieders 
verwachtingen voldoet. Verschillende interpretaties van hockeykwaliteit en de individuele voorkeuren 
van ouders, spelers en teams zorgen ieder jaar weer voor veel discussie.  
Daarom vinden we het belangrijk om het HC Montfoort beleid en de achterliggende criteria op een 
duidelijke manier te verwoorden. 
 
5.2 Doelstellingen bij de jeugd 
HC Montfoort gaat ervan uit dat haar in te zetten jeugdbeleid een positieve invloed heeft op het 
behouden van leden en aantrekken van nieuwe leden. Bij een groei van het aantal jeugdleden kan in de 
nabije toekomst gewerkt worden naar een model, waarbij prestatiehockey en breedte hockey in alle 
categorieën kan worden uitgedragen. Deze visie wordt hieronder vorm gegeven. 
 
HC Montfoort beoogt met haar jeugdbeleid : 

● de ontwikkeling van het jeugdhockey bij HC Montfoort in het algemeen, zowel breedteteams als 
prestatieteams; 

● de ontwikkeling van zo sterk mogelijke teams per seizoen;  
● de ontwikkeling van de individuele spelers in het bijzonder. 

 
Er wordt voor dit beleid een onderscheid gemaakt tussen:  

● selectieteams, opleidingsteams en breedteteams.  
 
Selectieteams 

De eerste teams in de A/B/C en D categorie worden aangemerkt als selectieteams.   

De sterkste spelers binnen een leeftijdscategorie spelen in de selectieteams  

Opleidingsteams 

De spelers die (nog) niet in aanmerking komen voor het selectieteam maar wel de potentie hebben om 
komend seizoen in het selectieteam te komen worden opgenomen in het opleidingsteam. Dit zullen 
vooral de spelers zijn die vorig jaar het selectieteam vormden in een lagere leeftijdscategorie. 

Het opleidingsteam zal over het algemeen het 2e team in de lijn zijn.  

Breedteteams 

De overige teams in een leeftijdscategorie zijn breedteteams. 

Deze teams worden zoveel mogelijk  op persoonlijke sociale voorkeur ingedeeld. Denk daarbij aan 
scheiding tussen 1e en 2e jaars. Zelfde teams bij elkaar houden 
 
Doelstellingen:  
 
het is het doel van HC Montfoort om  

● alle jeugdleden op zijn / haar niveau optimaal te laten presteren en plezier te hebben in hockey 
● met de selectieteams tenminste 2e klasse te gaan hockeyen. 

 



 

 

 
5.3 Selectie methode 
De selecties worden bepaald op basis van gegevens verkregen uit: 

1. beoordelingsformulieren ingevuld door trainer, coach en trainerscoördinator; 
2. beoordeling door leden en vertegenwoordigers van de Technische commissie; 
3. selectietrainingen en -wedstrijden aan het einde van het seizoen, waarbij onafhankelijke 

selecteurs worden ingeschakeld; 
4. evt. beoordelingsgesprekken met de trainer en coach aan het eind van het seizoen  

 
De teams zullen worden samengesteld op basis van leeftijd en hockeykwaliteit. De beoordeling hiervan 
en de besluitvorming hierover liggen bij de Technische Commissie (TC). Voor de selectieteams en de 
opleidingsteams zal dit in samenspraak gaan met de beoogde coaches van die teams en onafhankelijke 
selecteurs.  
De TC draagt zorg voor een zo optimaal mogelijke begeleiding voor de selectie- en opleidingsteams per 
categorie en adequate begeleiding voor de overige teams.  
Alle spelers worden gedurende het seizoen door de trainers, coaches, trainerscoördinator en Technische 
Commissie gevolgd. De beoordelingen worden vastgelegd in beoordelingsformulieren.  
 
Aan het einde van het seizoen worden selectietrainingen en wedstrijden georganiseerd. 
De TC neemt haar beslissingen enerzijds op basis van eigen waarnemingen tijdens trainingen en 
wedstrijden en anderzijds op basis van beoordelingsgesprekken met trainers en coaches en 
selectietrainingen. 
 
Publicatie selectieteams 
Voor alle leden en hun ouders moeten de selectieprocedure en selectiecriteria vooraf duidelijk zijn. Deze 
zullen vooraf naar de betrokkenen gecommuniceerd moeten worden.  
 
De uitkomst van de selectie wordt zo spoedig mogelijk na de selectietrainingen en –wedstrijden op de 
website en in het clubblad gepubliceerd. Voor de selectieteams gaat het hier om voorlopige selecties. 
De coach van het team kan in de voorbereidingsperiode na de zomervakantie in samenspraak met de 
Technische Commissie bij hoge uitzondering een wijziging in het team aanbrengen. 
 



 

 

5.4 Selectiecriteria 
Selectiecriteria zijn de volgende: 

● de TC-jeugd van HC Montfoort bewaakt dat voor ieder speler/speelster op HC Montfoort de 
hockeykwaliteit van de speler/speelster als enige maatstaf wordt gehanteerd op basis waarvan 
een speler/speelster in een bepaald team wordt ingedeeld.  
Onder hockeykwaliteit verstaat HC Montfoort aanleg, ontwikkeling en combinatie van de 
volgende aspecten: 
Snelheid, sprintsnelheid, wenden en keren;   
Techniek, stickhandeling, balbeheersing, handelingssnelheid met bal en stick; 
Inzicht, spelinzicht, tactisch inzicht; 
Conditie, fysiek: kracht, uithoudingsvermogen, souplesse; 
Karakter, motivatie, wil om te winnen, teamspeler, leer- en coachbaarheid. 

● spelers worden geselecteerd per leeftijdscategorie. Uitgangspunt is dat D-jeugd in de D-
categorie speelt; C-jeugd in de C-categorie speelt; B-jeugd in de B, etc.; 

● slechts bij uitzondering kunnen individueel spelers met een uitzonderlijk hockeykwaliteit 
doorschuiven naar een hogere leeftijdscategorie of groep. Hierbij kan door de TC in principe als 
objectieve norm bijvoorbeeld worden meegewogen dat spelers in ‘vertegenwoordigende teams’ 
uitkomen. 

 
Functies of status van ouders binnen de vereniging zullen de selectie criteria nimmer mogen 
beïnvloeden 
Slechts in de breedteteams per categorie kan eventueel rekening gehouden worden met meer sociale 
verbanden van de kinderen. 
 
5.5 Samenvatting van het Selectieproces 
Selecteren is een continu proces, onderverdeeld in 3 periodes. 
 
Maart – juli: Vaststelling teamsamenstelling 
● Vaststellen van de omvang van de verschillende leeftijdscategorieën in het volgende seizoen en 

daaraan gekoppeld het aantal in te schrijven teams; 
● verzamelen informatie alle spelers;  
● vastleggen trainer/coaches selectieteams; 
● beoordelen spelers in spelsituaties tijdens de voorjaarscompetitie; 
● inventariseren kandidaten voor selectieteams op basis van inzicht jeugdcommissies, trainers en 

coaches; 
● aan het einde van het seizoen wordt een selectieweek georganiseerd om de definitieve selecties 

vast te stellen;  
● de samenstelling van de selectieteams worden in overleg met de trainer/coach, door de technisch 

commissie jeugd vastgesteld. De samenstelling van de overige jeugdteams is de 
verantwoordelijkheid van de lijncoördinatoren; 

● de selectieteams bestaan in principe uit 13 of 14 spelers, in speciale gevallen kan hier door de 
technische commissie van afgeweken worden;  

● streven is om de overige teams maximaal uit 15 spelers te laten bestaan om iedere speler 
voldoende speeltijd te geven; selecties plus aanvang trainingen worden in juni op de HC Montfoort 
website gepresenteerd;  

Augustus – december: Vormen van de definitieve selecties 



 

 

● 2 weken voor aanvang competitie vindt de vaststelling van de definitieve teams plaats. Afmeldingen, 
blessures, aanmeldingen van nieuwe leden vormen aanleidingen om de voorlopige selecties van juni 
aan te passen. Na bekendmaking van definitieve teamindeling is de samenstelling tot aan de 
winterstop vast;  

● het volgen van de teams om zwakke plekken in de teamsamenstelling te signaleren. Teambuilding is 
in deze periode een belangrijk aandachtspunt waarbij de verantwoordelijkheid bij de trainer/coach 
ligt en vanuit de technische commissie zonnodig ondersteuning gegeven wordt. De jeugdcommissie 
of TC spreekt spelers die in negatieve zin opvallen aan op hun instelling/gedrag of bespreekt met de 
speler mogelijke oorzaken van tegenvallende prestatie. Corrigerende maatregelen worden in 
winterstop zonnodig geëffectueerd;  

● trainer/coaches van selectieteams formuleren een doelstelling voor de prestatie van hun team en 
communiceren deze met de technische commissie.  

December – februari: Evaluatie en noodzakelijke wijzigingen in samenstelling doorvoeren. 

● evaluatie van de eerste competitiehelft tussen technische commissie en trainer/coaches. Technische 
commissie beslist over de eventuele aanpassing van de samenstelling van teams. Besluiten worden 
onmiddellijk en rechtstreeks gecommuniceerd aan trainer, coach ouders, verzorgers en speler;  

● toevoegen/terugtrekken teams op basis van het ledenaantal. In deze situatie vindt verkorte 
selectieprocedure plaats waarbij de teamsamenstelling van voor de winterstop zoveel mogelijk 
gehandhaafd blijft.  
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