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Indelingsproces Jeugdselecties seizoen 2022-2023 
 

Elk jaar doen we ons best om iedere individuele speler in het best passende team te plaatsen, en 

telkens is dit een puzzel. Wat betreft de selectieteams is dit jaar het indelingsproces anders. 

Belangrijk uitgangspunt is dat selectieteams “open” zijn en dat wie nu in een selectieteam speelt 

geen garantie heeft dat dit zo blijft. Zo kan een eerstejaars uit een eerste team komend seizoen in 

het tweede worden geplaatst.  

Het volgende is nieuw: 

• We werken per lijn met een selectiecommissie van onafhankelijke ervaren leden die met 

input van trainers  en coaches en eventueel externe deskundigen (zoals een 

specialistentrainer) de selectieteams samenstellen.  

• Wanneer een lijn uit vijf teams of meer bestaat, introduceren we het opleidingsteam. Dit 

derde team benaderen we ook als selectieteam en krijgt extra begeleiding zodat spelers een 

grotere kans hebben om in de toekomst de stap naar een eerste of tweede team te maken. 

• Selectietrainingen en selectiewedstrijden passen we niet meer toe maar wel bezoekt de 

selectiecommissie onaangekondigd circa zes wedstrijden/trainingen. 

• We kijken niet alleen naar opgedane vaardigheden, maar breder:  

Selectiecriteria LHC Roomburg voor 2022-2023: 

Bij het samenstellen van de nieuwe selecties wordt onder andere gekeken naar de volgende 

aandachtspunten:  

o inzet en mentale weerbaarheid  

o houding / leervermogen / leerbereidheid (vraagt zelf om feedback)  

o wil om extra effort te leveren (fit terugkomen van vakantie / extra training / kracht) 

o spelinzicht 

o rendement en tactische keuzes 

o handelingssnelheid / handigheid met bal 

o specifieke kwaliteit (bijvoorbeeld goede sleeppush – eerste/tweede sleep, of goede hoge 

bal van achteruit) 

We willen voor medio juni de teamindelingen inclusief selecties bekendmaken, zodat de teams weer 

in de nieuwe samenstelling met de nieuwe trainers/coaches kunnen trainen tot de zomervakantie. 

Met vragen kan je terecht bij Hein van den Steenhoven (bestuurslid Hockeytechnische zaken) via 

tc@roomburg.nl of telefonisch/w’app via 06 – 46 62 78 67. 
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