
 

Jeugd selectie  
 

D-jeugd 
Voor de D-categorie bestaat het selectieproces uit de D-carrousel en een selectiefase.  
 
Bij  D-CARROUSEL verwachten wij  alle spelers/speelsters die VOLGEND SEIZOEN in de D-categorie 
spelen.  
D-CARROUSEL IS OP DONDERDAG 17 MEI ; 
 
18.00 uur alle kinderen op het complex en zorgen dat ze zich melden bij werkgroep lid om een 
rugnummer te krijgen. 
18.15-20.30 uur op de velden A,B en C allerlei oefeningen en spelvormen samen met  de selecteurs 
uit heren en dames 1   
 
De selectiefase is alleen voor spelers/speelsters op uitnodiging van de Werkgroep Jeugd en zal 
bestaan uit selectietrainingen.  
De samenstelling van de groep die meedoet aan de selectietrainingen wordt bepaald aan de hand 
van de verkregen informatie uit de D-carrousel aangevuld met de informatie die door de coaches, 
trainers en onafhankelijke selecteurs wordt aangeleverd.   
De kinderen die uitgenodigd worden voor deze selectiefase ontvangen een mail. 
 
 

B en C jeugd  

Preselectie fase: 

Categorie Week Dag Datum Tijd Wat Veld  

JC 20 Ma  14-mei 17:00 - 
18:30 

Preselectie 
wedstrijden 

A 

JB 20 Ma  14-mei 18:30 - 
20:00 

Preselectie 
wedstrijden 

A 

MC 21 di 22-mei 18:00 - 
19:30 

Preselectie 
wedstrijden 

A 

MB 21 Do  24-mei 17:00 - 
18:30 

Preselectie 
wedstrijden 

A 

 
Bij deze Preselectie spelen we 7-7. 
Na afloop van de preselectie worden de namen bekend gemaakt  van de spelers/speelsters  die mee 
mogen doen aan de selectiefase.  
 
 
Het meedoen aan een onderdeel van het selectietraject heeft voorrang op het meedoen aan een 
reguliere training.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A-B-C EN D JEUGD 
 

Selectiefase: 
Het meedoen aan een onderdeel van het selectietraject heeft voorrang op het meedoen aan een 
reguliere training.  
 

De selectietrainingen vinden plaats in week 22, 23 en 24.  
 
Week 22-23-24 

 

Selectietrainingen 

voor 

2018-2019 

Tijd Veld  

Maandag 

28-5;4-6;11-6 

MD1 17.00-18.30 u. A 

Dinsdag  

29-5;5-6; 12-6 

JD1 16.30-18.00 u. A 

Maandag 

28-5;4-6;11-6 

JB1 18.30-20.00 u. A 

Woensdag 

30-5;6-6;13-6 

JA1 18.30 – 20.00 u. B 

Woensdag 

30-5;6-6;13-6  

MC1 17.30-19.00 u. A 

Donderdag 

31-5;7-6;14-6 

MA1 19.30-21.00 u. A 

Dinsdag  

29-5;5-6; 12-6 

MB1 18.00-19.30u. A 

Maandag 

28-5;4-6;11-6 

JC1 17.30-19.00u. B 

 
 
Bij vragen en/of opmerkingen graag even contact opnemen via de relevante leeftijdscategorie 

betreffende e-mailadressen in de tabel onder planning. 
 

Wat vragen wij van een spelers/speelsters  

 
Het hockeyen in een selectie- en/of opleidingsteam van HC Helmond betekent dat je mag trainen en 
spelen met de meest getalenteerde en gemotiveerde speler/speelsters van de club en dat je 
begeleiding krijgt van deskundige trainers en coaches. De club zet zich extra voor je in en verwacht 
als speler/speelster van een selectie- of opleidingsteam iets van je terug.  
 

De volgende afspraken horen daarbij: 

▪ HC Helmond verwacht van deze spelers/speelsters dat zij bij invulling van hun vrije tijd 
hockey als eerste prioriteit zien.  

▪ Selectieteams trainen maximaal 3 maal per week.  
▪ HC Helmond verwacht van deze spelers/speelsters dat zij aan alle trainingen en wedstrijden 

meedoen. Afzeggen kan alleen bij ziekte, blessure, zeer dringende schoolredenen en 
bijzondere omstandigheden. Huiswerk is daarbij geen reden om af te zeggen. Indien je echt 
wilt kun je school en sport plannen en daarmee prima combineren.  

▪ HC Helmond verwacht dat de ouders en/of begeleiders de spelers/speelsters positief 
ondersteunen.  



▪ HC Helmond gaat ervan uit dat spelers/speelsters zich bij de trainingen en wedstrijden 
maximaal inzetten.  

▪ Spelen in een selectie- en opleidingsteam betekent dat je fysiek en mentaal fit bij de 
trainingen en wedstrijden verschijnt.  

▪ Met je team, coach, trainer en manager worden doelen gezet waar je gezamenlijk aan werkt 
en verantwoordelijk voor voelt.  

▪ De coach, trainer en manager zoeken een goede balans tussen opleiden, ontwikkelen en 
presteren van het gehele team. Dit alles afhankelijk van het niveau waarop het team acteert.  

▪ Spelers/speelsters van selectie- en opleidingsteams zijn verplicht mee te doen aan de 
zaalhockeycompetitie. HC Helmond beschouwt zaalhockey als wezenlijk deel van de 
opleiding.  

▪ Als speler/speelster van een selectie- en opleidingsteam heb je een voorbeeldfunctie. Dat 
betekent dat je met respect omgaat met de tegenstander, de scheidsrechters, de 
accommodatie, sponsorkleding en materialen. Daarnaast wordt je verwacht om deel te 
nemen aan activiteiten van de vereniging waarbij jullie aanwezigheid gewenst is. Denk hierbij 
aan training geven, clinics en andere werkzaamheden binnen de club.  

 
HC Helmond verwacht dat iedere speler/speelster – en hun omgeving – zich aan deze extra afspraken 
kan houden. 
 
 

Planning 
We streven ernaar om voor de HCH-dag op zaterdag 23 juni 2018 de definitieve indeling van zowel 
de selectieteams als de breedteteams via de nieuwsbrief en website bekend te maken.  
 
 Werkgroep leden  e-mailadres 

JA Luuk Verdonk, Eric van de Laarschot, Patrick 
Grijpstra 

jongensA@hchelmond.nl 

JB Luuk Verdonk, Eric van de Laarschot, Patrick 
Grijpstra 

jongensB@hchelmond.nl 

JC Ronald Dijkstra, Henk Boekema jongensC@hchelmond.nl 

JD Ronald Dijkstra, Henk Boekema jongensD@hchelmond.nl 

   

MA Martijn van Ommeren, Tijs Martens meisjesA@hchelmond.nl 

MB Marc van de Kerkhof meisjesB@hchelmond.nl 

MC Ingrid Vlemmings  meisjesC@hchelmond.nl 

MD Hanneke Aben, Danielle Valkenburg meisjesD@hchelmond.nl 

 
 
 
Met sportieve hockeygroet, 
Werkgroep Jeugd 
 


