
 

 

 

 

 

Betreft: Selectiebeleid selectieteams junioren 2019-2020 

 

 

Beste selectiespelers,  

 

Vanaf het seizoen 2018-2019 zullen er bij GHBS, in lijn met het beleid van de KNHB, geen 

selectietrainingen meer georganiseerd worden voorafgaand aan het maken van de teamindeling van 

de selectieteams. Met selectieteams worden hierbij bedoeld: JC1, MC1, MC2, JB1, MB1, MB2, JA1, 

MA1 en MA2.   

Er zijn twee redenen voor het afschaffen van de selectietrainingen. Ten eerste zijn wij als technisch 

management van mening dat de teamindeling tot stand moet komen op basis van een langere periode 

van ontwikkeling en niet afhankelijk mag zijn van momentopname. Wij denken dat door goed overleg 

tussen trainers, coaches en coördinatoren, de teams zonder selectietrainingen ingedeeld kunnen 

worden. Daarnaast wordt onnodige druk om te moeten presteren op een specifiek moment 

voorkomen door het afschaffen van de selectietrainingen. 

Hoe komt de teamindeling tot stand? 

Alle selectiespelers worden gedurende het seizoen tijdens zowel wedstrijden als trainingen 

beoordeeld door de technisch manager, technisch coördinatoren en de trainers en coaches van de 

betreffende teams. Na de herfstvakantie en na de zaalperiode laten we spelers die positief opvallen 

meetrainen met een hoger team. Het doel hiervan is om deze spelers uitdaging te geven, maar ook om 

ze te vergelijken met de spelers in het hogere team. Meetrainen met een hoger team geeft echter 

geen garantie voor de uiteindelijke teamindeling van komend seizoen. 

Na de eerste seizoenshelft, na het zaalseizoen en in april worden door de selectietrainers 

beoordelingsformulieren ingevuld. Met behulp van deze beoordelingen kan de vooruitgang gedurende 

het seizoen gemonitord worden. Aan het einde van het seizoen maakt het technisch hart met behulp 

van alle verzamelde informatie en in overleg met de technisch manager, technisch coördinatoren, 

trainers en coaches een teamindeling. De teamindeling wordt op 2 juni bekendgemaakt per e-mail. 

De selectiecriteria zijn als volgt: 

• Technische vaardigheid 

• Tactisch inzicht 

• Fysieke vaardigheid 

• Mentale en sociale vaardigheid 

• Houden aan selectieafspraken 



Onzekerheden 

Ondanks dat we het proces zo zorgvuldig en compleet mogelijk proberen uit te voeren, kan er bij hoge 

uitzondering twijfel blijven bestaan over het wel of niet plaatsen van een speler in een selectieteam. 

Bij een dergelijk geval binnen de meisjeslijn geldt dat de betreffende speelster(s) in eerste instantie in 

het tweede team ingedeeld worden. Binnen de jongenslijn geldt dat de betreffende speler(s) in eerste 

instantie in het eerste team wordt ingedeeld. De betreffende speelster(s) en speler(s) worden op 

zondag 2 juni hierover geïnformeerd. Vervolgens wordt in de periode tussen de bekendmaking van de 

teamindeling (2 juni) en de zomervakantie (24 juni) beoordeeld of er nog veranderingen in de initiële 

indeling moeten plaatsvinden. De teamindeling zal voor de zomervakantie definitief gemaakt worden. 

Ook na het bekendmaken van de teamindeling blijft het open selectiebeleid van kracht, wat inhoudt 

dat er te allen tijde verschuivingen kunnen plaatsvinden. 

Inloopavond 

We organiseren een inloopavond, die is bedoeld voor spelers die vragen hebben over de teamindeling. 

Dit vervangt de structuur die we voorheen hanteerden, waarbij alle afvallers telefonisch door ons 

werden gesproken. De inloopavond zal plaats vinden op woensdag 5 juni. Aanmelden is vereist, dit kan 

door een e-mail te sturen naar jeugdtrainer@ghbs.nl.  

Tijdspad 

2 juni: bekendmaking selectieteams veldseizoen 2019-2020 

5 juni: inloopavond voor vragen (op afspraak) 

3 t/m 23 juni 2019: trainen met nieuwe teams 

12 augustus: start voorbereiding selectieteams 

Breedteteams junioren  

Voor gemotiveerde spelers vanuit de C-, B- en A-breedteteams wordt wel een selectietraining 

georganiseerd. Deze training zal geleid worden door selectietrainers en/of de andere ervaren trainers 

bij GHBS. Degenen die bij de voorselectie training in positieve zin opvallen, gaan een aantal keer 

meetrainen met een selectieteam. Binnen de meisjeslijn zal dit bij het tweede team zijn en binnen de 

jongenslijn bij het eerste team. Naar aanleiding van het meetrainen bij een hoger team wordt bepaald 

of de betreffende speler(s) het komende seizoen in een selectieteam gaat/gaan spelen. 

Voor vragen kunt u terecht bij de technisch coördinatoren: 

Jelle Oosterhof (MA1, MA2, MB1, MB2, JC1 jelle_oosterhof@hotmail.com) 

Joost Wevers (JA1, JB1, MC1, MC2 joost-wevers@kpnmail.nl) 

Sybrand Adema (overige junioren teams lindasybrand@live.com) 

 

Met vriendelijke groeten, 

Jelle Oosterhof  

Paul Rothuijsen 

Sybrand Adema 

Joost Wevers 
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