
Selecteren bij de jeugd van GHBS 

Dit document is er voor bedoeld om helderheid en duidelijkheid te geven over 

hoe GHBS omgaat met  het selecteren van spelers binnen de jeugdafdeling. 

Doelstelling van GHBS is dat elk kind op zijn/haar eigen niveau met plezier 

kan hockeyen.  

 

1 Jongste Jeugd (F, E6, E8, D8) 

In de jongste jeugd wordt in principe niet op sterkte ingedeeld maar op 

beleving van kinderen (in de 6- en 8- tallen). Ook is het mogelijk dat een goed 

8E team in de sterkere 8D competitie gaan spelen. De uitgangpunten bij het 

indelen op beleving zijn: Willen leren, luisteren, de drang hebben om te 

bewegen en het plezier tonen tijdens het hockeyen. 

 

2  Elftallen (A, B, C, D11) 

GHBS streeft ernaar dat de selectieteams (A,B en C jeugd) in de periode tot 

aan de herfst (voorcompetitie) strijden in de topklasse voor de landelijke 

competitie/IDC en in het geval dit niet gehaald wordt in de noordelijke 

topklasse. Voor de D Jeugd wordt gestreefd naar de noordelijke topklasse. 

Voor de indeling in de elftallen wordt een onderscheid gemaakt tussen de 

selectieteams (eerste team van een leeftijdscategorie) en overige teams. 

Wanneer er in een lijn een groot aantal kinderen een goed hockeyniveau 

heeft, kan er ook nog een tweede selectieteam geformeerd worden (in 

principe het tweede team van een leeftijdscategorie).   

 

2.1 Selectiecriteria elftallen 

Bij de jeugdselectieteams spelen drie kernpunten een rol: 

1. Leeftijd 

We hanteren de regels van de KNHB. Hierbij wordt gekeken naar de leeftijd 

dat een kind voor 1 oktober van het betreffende seizoen zal hebben.  Voor het 

selectie- en opleidingsteam wordt geselecteerd vanaf het moment dat een 

kind in de D-lijn (elftallen) gaat hockeyen. Het streven is om de selectieteams 

te laten bestaan uit; talentvolle eerstejaars spelers en tweedejaars spelers. 

Op deze manier komt er een dakpanconstructie waarbij elk jaar een deel van 

het selectieteam bestaat uit jonge spelers (eerste jaar) en meer ervaren 



(tweede jaar). Met deze werkwijze blijft er steeds een kern van ervaren 

spelers of speelsters bestaan in de teams.  

Kinderen worden niet vervroegd doorgeschoven tenzij dit op- basis van 

fysieke, mentale en sociale aspecten noodzakelijk wordt geacht. 

2. Aantallen per categorie  

In de selectie- en opleidingsteams wordt er gestreefd naar 14 spelers inclusief 

keeper.  

3. Sterkte, kwaliteit  

Bij de A-, B-, C- en D-jeugd worden de geselecteerd op basis van 

vaardigheden van de spelers. We werken bij GHBS met open selecties. 

D.w.z. dat er gedurende het jaar kinderen kunnen afvallen uit de 

selectieteams en dat er kinderen uit niet-selectieteams kunnen worden 

toegevoegd aan selectieteams.  

4. Verdeling linies Bij de A, B en C-categorie wordt hiernaast ook nog 

rekening gehouden met een goede verdeling van spelers over de linies (voor, 

midden, achter, keeper).    

 

2.2 Selectieprocedure 

Selectie-teams, opleidingsteams en elftallen 

Er worden selectietrainingen gehouden. De verantwoordelijke pijler stelt de 

elftallen samen in overleg met trainer/coach van het nieuwe seizoen, onder 

verantwoordelijkheid van de HTC Jeugd. Streven is om met een selectie van 

14 spelers de voorbereidingen van het nieuwe seizoen in te gaan. 

Gedurende het seizoen worden spelers begeleid door een trainer. Deze volgt 

de ontwikkeling van een speler gedurende het seizoen zowel tijdens de 

trainingen als in de wedstrijden. Deze ontwikkeling wordt bijgehouden d.m.v. 

een volgsysteem.  

De pijlercoördinator Elftallen Breedte draagt potentiële spelers en speelsters 

voor. Gezamenlijk met de coördinator Selecties zal hij tot een keuze komen.  

Spelers van selectieteams worden door de trainer/coach minimaal twee keer 

per seizoen beoordeeld op vaardigheden.  

De pijlercoördinator Selecties toetst de beoordelingen van de spelers van de 

selectieteams.  



Spelers van niet-selectieteams kunnen door hun trainer of coach ter 

beoordeling worden voorgedragen aan de pijlercoördinator Elftallen Breedte.  

Deze speler wordt dan tijdens de reguliere training beoordeeld. Indien deze 

spelers goed beoordeeld worden ontvangen zij een uitnodiging om met een 

selectieteam mee te trainen. Verdere ontwikkeling van de speler wordt door 

de selectietrainer d.m.v. het volgsysteem bijgehouden. 

Instroom vanuit Jongste Jeugd  

Bij de jongste jeugd wordt bepaald welke kinderen uit de E8 en D8 teams 

kunnen doorstromen naar D1, D2 en de overige D-teams. De pijlercoördinator 

Jongste Jeugd treedt hierover in overleg met de pijlercoördinator Selecties 

Instroom van spelers van een andere vereniging 

Spelers van andere clubs kunnen die graag in een selectie team van GHBS 

willen dienen zich voor 1 mei te melden bij de pijlercoördinator Selecties. De 

speler wordt tijdens de training beoordeeld door trainer en pijlercoördinator 

Selecties.  

Vragen 

Voor vragen kan men terecht bij de pijlercoördinator Selecties (zie website). 

 


