PROCEDURE BEOORDELING EN INDELING VAN JEUGDTEAMS

Algemeen
De organisatie van de junioren is onderverdeeld in Jeugd (A t/m D) en Jongste Jeugd (E en jonger).
De Technische Zaken Jeugdcommissie ("de Jeugdcommissie”) is verantwoordelijk voor de samenstelling
van de Eerste- en Opleidingsteams (E&O) en de breedte teams in de lijnen A t/m D (met uitzondering
van JA1 en MA1). Binnen de jeugdcommissie zorgen de E&O coördinatoren voor de indeling van de
selectieteams (A2*, B1/B2, C1/C2 en D1/D2) en de Lijncoördinatoren voor de indeling van de breedte
teams.
De Technische Zaken Jongste Jeugd Commissie is verantwoordelijk voor de indeling van de overige
jeugdteams (E, Benjamini’s, Smurfen) en adviseert bij de indeling van de D-categorie. De
jeugdcommissie kan van dit advies afwijken.
Beide commissies vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid Technische Zaken Hockey
Jeugd (TZHJ).

Leeftijd op 30
sept.
6 jaar
7 jaar
8 jaar
9 jaar
10 - 11 jaar
12 - 13 jaar
14 - 15 jaar
16 - 17 jaar

Categorie
0e jaars
0e jaars
E - 6 tal
E - 8 tal
D - jeugd
C - jeugd
B - jeugd
A - jeugd

18 jaar en ouder

Senioren

TZ Jongste Jeugd
Commissieleden
Smurfen
Benjamini(s)
Mini's E
Mini's E

TZ Jeugd E&O
coordinatoren

D1, D2
C1, C2
B1, B2
A2

TZ Jeugd lijn
coordinatoren

D3,
C3,
B3,
A3,

HTC

enz
enz
enz
enz
Heren 1 + 2, JA1
Dames 1 + 2, MA1

* Let op: Of het team A2 daadwerkelijk een selectieteam is wordt ieder jaar afzonderlijk bepaald.

De hieronder vermelde procedures voor beoordeling en selectie zijn van toepassing op de Jeugd A t/m D.
Voor de categorie Jongste Jeugd wordt verwezen naar de Cartouche site/Jongste Jeugd.
Team indeling
Het beleid van Cartouche is gericht op prestatiehockey. Dat betekent dat alle teams op sterkte worden
ingedeeld. De indeling van de jeugd gebeurt in eerste instantie op leeftijd. Binnen een leeftijdscategorie
wordt er op sterkte ingedeeld. Dit geldt voor de gehele jeugd vanaf 8 jaar. Een speler moet uitzonderlijk
goed zijn om een jaar over te slaan.
Binnen de E&O teams in de D-lijn worden de beste 2e jaars ingedeeld in het Eerste team tesamen met
de beste 1e jaars. De overige beste 1e en 2e jaars worden in het Opleidingsteam D2 geplaatst. Miv het
seizoen 2017 – 2018 zou een D3 team als 2de opleidingsteam geïntroduceerd kunnen worden (alleen
indien er een goede trainer / coach gevonden kan worden voor dit team). Ook in de C-lijn worden de
beste spelers zoveel mogelijk ingedeeld in het Eerste team. De overige beste 1e jaars spelen in het
Opleidingsteam C2, aangevuld met een paar 2e jaars. Idem voor de B en A jeugd.
In de breedte teams kan op verzoek rekening worden gehouden met sociale wensen (vriendjes en
vriendinnetjes). Consequentie hiervan is dat de spelers die dat willen worden geplaatst in het team van
de relatief zwakste speler of speelster.

Beoordeling
Het beoordelen van de hockeykwaliteiten van de jeugd is een continu proces. Ten einde een goed en zo
objectief mogelijk beeld te krijgen worden alle kinderen op verschillende tijdstippen in het jaar door
verschillende personen beoordeeld:

•
•
•
•
•

De Jeugdcommissie: E&O coördinatoren en Lijncoördinatoren kijken gedurende het hele seizoen naar
allerlei wedstrijden.
De scout en selectie club: een dedicated groep van leden die specifiek als doel hebben om gedurende
het seizoen mee te beoordelen en selecteren. E.e.a. mede om de objectiviteit te borgen.
De Keeperscommissie: Leden van de keeperscommissie kijken gedurende het hele seizoen naar
allerlei wedstrijden en keeperstrainingen.
Coaches en trainers: aan hen wordt gevraagd om 2 x per seizoen een beoordelingsformulier in te
vullen, eind november en begin mei.
In december en in het voorjaar organiseren de E&O en Lijn Coördinatoren overleg (tafeltjesavond)
met de coaches/trainers. De beoordelingsformulieren worden geëvalueerd, eventuele acties worden
besproken.

Beoordelingscriteria spelers
Bij het beoordelen en selecteren worden o.a. de volgende criteria gehanteerd:
•
Snelheid: Loopsnelheid, loopvemogen, tackle back, wendbaarheid, coördinatie, startsnelheid, kracht,
algehele fitheid
•
Techniek: baltechniek, stickhandeling, snelheid van handelen
•
Inzicht: spelinzicht, positiespel met en zonder bal, taakgerichtheid
•
Karakter: motivatie, gedrevenheid, sportiviteit, teamgeest, aanwezigheid, doorzettingsvermogen.
Beoordelingscriteria keepers
Naast bovenstaande beoordelingscriteria zal bij keepers gekeken worden naar:
•
Techniek: Houding en techniek, actief versus passief
•
Inzicht: sturen en coaching tijdens wedstrijden
Open selectie, talentontwikkeling, meetrainen, invallen
De selecties van de E&O teams zijn gedurende het gehele seizoen een open selectie. Dit betekent dat er
tijdens het seizoen wisselingen kunnen plaatsvinden tussen spelers en keepers uit de E&O teams en van
en naar de breedte teams. Daadwerkelijke wisselingen zullen te allen tijde na overleg met de coaches
van de betreffende teams en de ouders (in beginsel alleen bij de D en C lijn) van de betreffende spelers
plaats vinden. Coördinatie vindt plaats door de E&O samen met de lijncoördinator en ingeval van keepers
met de keeperscommissie.
Districtsselecties en talent programma
De E&O coördinatoren bepalen wie uit de E&O teams als talent gekwalificeerd kunnen worden. De
voordracht vindt plaats door de betreffende coach/trainer van het E&O team. Talentvolle spelers/keepers
uit de E&O teams kunnen direct na de voorcompetitie uitgenodigd worden om mee te trainen in een
hoger E&O elftal en komen in principe eveneens in aanmerking voor aanmelding bij de Zuid Holland
districtsselecties. De talenten worden hierdoor extra uitdagingen geboden. Het wordt tevens
gestimuleerd om talentvolle spelers in een vroegtijdig stadium van het seizoen te laten invallen in hogere
lijnteams.
Afvallers uit selectierondes
Spelers die tijdens de selectierondes aan het einde van het seizoen net zijn afgevallen en daardoor in
een breedte team terecht zijn gekomen zullen mogelijk (in overleg met de speler en met de
trainer/coaches) vanaf het begin van het nieuwe seizoen naast het eigen team ook mee gaan trainen
met het betreffende E&O team waarvoor zij zijn afgevallen. Uitgangspunt hierbij is dat het eigen team te
allen tijde voor gaat. Het meetrainen dient om de aansluiting te blijven behouden. De coach, trainer van
het betreffende breedte team en de betreffende ouders (in beginsel alleen bij de D en C lijn) zullen
hiervan bij het begin van het seizoen op de hoogte worden gebracht door de E&O coördinator.
Gedurende het seizoen kan de conclusie getrokken worden dat de betreffende speler alsnog tot het
betreffende selectieteam kan toetreden dan wel definitief in het breedte team blijft en niet meer actief
zal meetrainen met het betreffende E&O team. Om dit te kunnen beslissen zullen gedurende het seizoen
een aantal evaluatie momenten plaatsvinden (na de voorcompetitie, voor de winterstop en na de
zaalcompetitie). Coördinatie vindt plaats door de E&O coördinator.
De keeper die afgevallen is uit de selectieronde en naar breedte team gaat, zal de mogelijkheid krijgen
om mee te trainen met het selectie/opleidingsteam. De afgevallen keeper zal fungeren als tweede keeper

van het selectie/opleidingsteam maar spelen in een breedte team. Wisselen tijdens het seizoen hoort tot
de mogelijkheden.

Meetrainen / Breedteteams
Meetrainen met hogere teams geldt ook voor spelers uit de breedte teams die zich sterk ontwikkelen
waardoor ze in hun eigen team ‘er uit springen’. Voorwaarde is dat ze in staat moeten worden geacht
redelijk mee te komen met het hogere team dan wel mee te kunnen voor de selectietrainingen aan het
einde van het seizoen. Door het meetrainen kan het werkelijke niveau worden beoordeeld en kan het gat
worden verkleind met spelers in de hogere teams. Uitgangspunt is dat het altijd een extra training
betreft, dus deze spelers blijven tevens met hun eigen team meetrainen.
Per training kunnen maximaal 3 extra spelers meetrainen. Het meetrainen door verschillende spelers
zal na de winterstop plaatsvinden tot en met het einde van het seizoen. Voor het meetrainen wordt aan
de coaches/trainers van alle teams uit een lijn hun aanbeveling gevraagd op basis van het
beoordelingsformulier van december. Vervolgens zullen deze spelers door de E&O- en Lijncoördinatoren
en scouts worden beoordeeld waarna besloten wordt welke spelers er mee kunnen trainen met een hoger
team. Deze beoordelingsronde wordt gecoördineerd vanuit de Jeugdcommissie.
Het meetrainen zal in beginsel volgens onderstaand schema plaats vinden:
Team volgend
Nu mee trainen met?
jaar?

Welke spelers

A1

A1

Bovenkant 2e jaars B1, toppers 1e jaars A2 + externen die bij beste 5 moeten komen

A1

B1

Toppers 2e jaars B2

A2

A2

Toppers 1e jaars A3/A4, 2e jaars B2, toppers 2e jaars B3

B1

B1

Bovenkant 2e jaars C1, toppers 1e jaars B2 + externen die bij beste 5 moeten komen

B1

C1

Toppers 2e jaars C2

B2

B2

Toppers 1e jaars B3/B4, 2e jaars C2, toppers 2e jaars C3

C1

C1

Bovenkant 2e jaars D1, toppers 1e jaars C2 + externen die bij beste 5 moeten komen

C1

D1

Toppers 2e jaars D2

C2

C2

Toppers 1e jaars C3/C4, 2e jaars D2, toppers 2e jaars D3

D1

D2

Toppers E1 + externen die bij beste 5 moeten komen

D2

E1

Midden + bovenkant E2, toppers E3 en E4

Selectietrainingen
De E&O Coördinatoren stellen in het voorjaar de planning vast van de selectietrainingen en stellen per
lijn minimaal 5 onafhankelijke selecteurs aan bestaande uit: de betrokken oude en nieuwe
trainer/coaches van de betreffende E&O teams plus 3 tot 4 onafhankelijke selecteurs uit de scout club.
De selecteurs worden in februari/maart gevraagd en in april/mei definitief bekend gemaakt. Alle
selecteurs bezoeken in het voorjaar minimaal 2 wedstrijden en / of trainingen van de betreffende E&O
teams en zijn in ieder geval aanwezig bij alle selectietrainingen. De E&O coördinatoren bewaken het
totale proces samen met de trainingscoördinatoren.
De selectietrainingen starten direct na het einde van de reguliere veldcompetitie, dus na het laatste
competitieweekend. De openselectietrainingen voor de keepers beginnen april/mei in de vorm van de

reguliere trainingen en keepersclinics. Iedereen die interesse heeft in keepen maar nog niet vast keept
heeft de mogelijkheid hieraan mee te doen.
Alle spelers van de E&O teams worden in beginsel uitgenodigd voor de selectietrainingen. Spelers uit de
breedte teams worden op basis van de beoordelingsformulieren en de aanbevelingen van
coaches/trainers dan wel scouts aangemeld bij de betreffende Lijncoördinator, waarna deze spelers door
één of meerdere van de betreffende scouts en / of E&O coördinator nader worden bekeken. Na overleg
met de E&O coördinator worden de spelers al dan niet uitgenodigd voor de selectietrainingen. De
kandidaten voor de selectietrainingen zullen in mei bekend worden gemaakt op de site van Cartouche.
De selectietrainingen bestaan uit maximaal 2 ronden. De pre-selectie bestaat uit maximaal 36-40 spelers
per lijn, voor de E&O teams samen. Indien de pre-selectie te groot is kan worden besloten een
voorselectie te houden. Deze voorselectie zal nog tijdens de reguliere veldcompetitie worden gedaan
zodat de selectietrainingen nooit met meer dan 36 – 40 spelers per lijn wordt gestart.

De pre-selectie wordt ingedeeld in 2 trainingsgroepen: de selectiegroep voor het Eerste team, bestaande
uit de mogelijke kandidaten voor het Eerste team (maximaal 20 spelers) en de selectiegroep voor het
Opleidingsteam (maximaal 15 spelers waarna de groep met de afvallers van de eerste groep ook uit
totaal maximaal 20 spelers bestaat). Per ronde kunnen kandidaten afvallen of worden overgeheveld van
en naar de selectiegroep Opleidingsteam. Per E&O team zal de keeperscommissie er naar streven om 2-3
keeperskandidaten voor te stellen.
Tijdens de selectietrainingen wordt door iedere selecteur een selectieformulier ingevuld. Vervolgens vindt
er overleg plaats tussen de aangestelde selecteurs en de aankomende trainer/coach, waarna het voorstel
voor de indeling van de E&O teams wordt gemaakt. Na de laatste selectieronde wordt in overleg tussen
de lijncoördinator, de E&O coördinator en de voorzitter van de jeugdcommissie de indeling definitief
vastgesteld. De keuzes worden indien noodzakelijk beargumenteerd en vastgelegd.
De E&O coördinatoren bewaken in overleg met de betreffende lijn coördinator de voortgang van het
selectie proces en waarborgen dat de selecties plaats vinden op basis van de hockeykwaliteiten van de
spelers en de vastgestelde procedures.
De communicatie richting de spelers is de verantwoordelijkheid van de E&O coördinator en vindt bij de
leeftijdscategorie C/D plaats via de ouders en in nauw overleg met de betreffende lijn coördinator.
De overige spelers worden op basis van de stickformulieren en de selectietrainingen door de
Lijncoördinatoren ingedeeld op basis van sterkte en leeftijd. Per team bedraagt het aantal spelers in
principe 14 en maximaal 15.
Communicatie indeling
Uiterlijk 1 week na afloop van de selectietrainingen en nog voor de start van de zomervakantie, worden
de definitieve samenstelling van de E&O teams via de site van Cartouche bekend gemaakt. Daaraan
voorafgaand worden de afvallers persoonlijk, bij de leeftijdscategorie C/D via de ouders, op de hoogte
gesteld waarbij passende argumentatie wordt gegeven over het feit van afvallen.
De teamindeling wordt in LISA vastgelegd door de E&O Coördinatoren (E&O teams) en de
Lijncoördinatoren (overige teams). Uiterlijk eind juni wordt de definitieve en complete teamindeling voor
het nieuwe seizoen gepubliceerd. Indien spelers (of ouders) van de niet-selectie teams nadere toelichting
willen hebben over de overwegingen die ten grondslag liggen aan de teamindelingen dan is de
Lijncoördinator in de betreffende leeftijdsgroep het eerste aanspreekpunt. De namen zijn op de website
te vinden onder Jeugdcommissie. Voor zover mogelijk (denk aan de wisselende startdata van de
vakanties per regio) trainen de E&O teams tot aan de zomervakantie enkele keren in de nieuwe
samenstelling.
Spelers van buiten Cartouche
•
Voor het aanmelden en meedoen van kinderen die geen lid zijn van Cartouche geldt een speciale
aanmeldingsprocedure.

•
•
•

•

•

•

•
•

De selectie data worden op de website gepubliceerd. In beginsel starten de selectie de eerste
maandag na het laatste competitieweekend.
Aanmeldingen kunnen gedaan worden door een motivatiemail te sturen naar tzjeugd@hccartouche.nl.
Alleen als de aanmelding tijdig (uiterlijk 1,5 tot 2 weken voor de start van de selecties) is ingediend
kan de speler uitgenodigd worden om mee te doen met de selectietrainingen. De E&O coördinatoren
zijn hiervoor verantwoordelijk.
Deelname aan selectietrainingen is in beginsel alleen toegestaan voor spelers die aantoonbaar het
niveau kunnen halen van het betreffende selectieteam van Cartouche. E.e.a. kan worden aangetoond
door bijvoorbeeld een proeftraining mee te doen met het team waarvoor selectie zal worden gedaan.
Vervolgens moet de kandidaat kwalitatief tot de top 5 spelers/speelsters behoren van het
betreffende eerste team om toegelaten te worden tot de E&O selectie en tot het lidmaatschap van
Cartouche.
Er kan alleen in het eerste team worden ingestroomd. In geval van gelijke geschiktheid van de
kandidaat met overige spelers gaat het lid van Cartouche altijd voor de kandidaat van buiten
Cartouche. Per lijn kunnen jaarlijks maximaal 2-4 externe kandidaten instromen.
Een kind dat niet wordt toegelaten tot een E&O team maar wel bij Cartouche wil komen hockeyen,
blijft op de wachtlijst staan.
Aanmeldingen die binnenkomen op het moment dat de selectietrainingen al zijn begonnen zijn alleen
mogelijk voor spelers of speelsters die uitkomen in een Districtsteam of Nederlands team.

Tot slot
•
Uitnodiging voor een selectietraining is geen garantie voor een plaats in een selectieteam en/of
opleidingsteam.
•
Van E&O spelers wordt maximale prestatie, inzet, discipline en aanwezigheid vereist, zowel
gedurende het hockeyseizoen als tijdens de voorbereiding. Door deelname aan de selectietraining
committeert de speler zich aan deze vereisten.
•
Wanneer een speler in aanmerking wil komen voor het selectieteam van zijn categorie dan is zijn
aanwezigheid bij de selectietrainingen een belangrijke voorwaarde. Indien een speler zonder bericht
en valide reden afwezig is gaat de E&O coördinator er van uit dat er een keuze is gemaakt voor het
spelen in een recreatief team.
•
In uitzonderlijke gevallen kan van bovenstaande procedures worden afgeweken na overleg en
goedkeuring van het Bestuurslid Jeugd (bijvoorbeeld bij blessures, late aanmelding van supertalent,
onduidelijkheid over de definitieve aantallen, enz.). In dat geval zal iedereen zo snel mogelijk
geïnformeerd worden door de Jeugdcommissie.
Versie april 2017

