
Selectie protocol CBA- Jeugd   

   

Binnen Spitsbergen hebben we te maken met teams die hockeyen voor hun plezier en teams die 
door prestatie hockeyen met plezier. Om duidelijk te maken hoe de procedure eruit komt te zien 
hoe wij gaat indelen hebben we een protocol opgezet met punten die de TC hanteert om de 
prestatieteams in te delen. De prestatieteams worden ingedeeld door de Technische commissie en 
de andere teams door de Juniorencommissie. Met dit document willen wij aangeven dat de indeling 
zo eerlijk en transparant mogelijk gebeurt.   

De indelingsprocedure onder ‘normale’ omstandigheden gaat er als volgt uitzien.   

- Voor de prestatieteams verwachten wij dat er bij de leden een bepaalde groei is te zien in de 
resultaten. Die resultaten worden het hele jaar gemonitord doormiddel van TIPS-
formulieren. Die formulieren staan voor Techniek, Inzet, Persoonlijkheid en Snelheid. De 
trainers en de coaches vullen die in en beoordelen de leden op deze aspecten.    

- Spelers die meer uitdaging nodig hebben laat de Club meetrainen met hogere teams. 
Hierdoor kan er gekeken worden of iemand geschikt is om een stap hoger te zetten naar een 
prestatieteam. De trainers en de TC bepalen welke spelers daarvoor in aanmerking komen. 
Hierdoor kunnen we ook zien of iemand die goed speelt in het ene team, ook goed speelt in 
het andere (hogere) team.   

- De Technische commissie plant beoordelingsdagen in waarbij er een aantal zaterdagen alle 
wedstrijden van de junioren opvallend bekeken gaan worden en beoordeeld. Hierbij wordt 
er gekeken naar inzet en techniek tijdens de wedstrijden.    

- Er komt een gesprek met de trainer om de TIPS-formulieren toe te lichten en te bekijken wie 
er nu en nog steeds in aanmerking komt voor een selectieteam.    

- Er wordt gesproken met de toekomstige trainer/coach over je juiste samenstelling van het 
team.   

   

Plan B Het Coronaplan   

Vanwege de coronacrisis kan een groot deel van de indeling procedure niet eruit komen te zien als 
hierboven beschreven. Wij hebben daarom een aanpassing gemaakt om er toch een eerlijke 
procedure van te maken.   

De indeling procedure gaat er als volgt uitzien:   

   

- Bijna alle bovengenoemde punten zijn in werking gezet met uitzondering van de 
boordelingsdagen. Die kunnen helaas niet uitgevoerd worden.    
   

- De TC maakt de indeling voor volgend seizoen nu aan de hand van de informatie van de 
trainers en selectieweken. Elke lijn (C,B of A) gaat 1 week lang (en indien nodig twee weken) 
samen gemixt trainen. Die trainingen zullen gegeven worden door de huidige trainers en 



beoordeeld worden door de trainers en technische commissie en zullen plaatsvinden op de 
volgende momenten: 

Donderdag 29 april 

o Meisjes C  -> 18:00 – 19:30 uur 
o Meisjes A  -> 19:30 – 21:00 uur 

Maandag 10 mei  
o Meisjes B  -> 19:00 – 20:30 uur 

 

Indien er meer momenten nodig zijn zullen wij dit tijdig communiceren. 

 

- Daarnaast gaat de TC in gesprek met de trainers en hun ingevulde beoordelingsformulieren 
en delen op die manier de nieuwe teams in.    

   
   


