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Stap 1 

De Elftalcommissie (EC) vormt naar aanleiding van het bezoeken van trainingen en wedstrijden een zo goed 

mogelijk beeld van het spelniveau van de jeugd. Daarnaast geven de evaluatieformulieren die trainers en 

coaches moeten invullen een nog beter beeld van de niveauverschillen binnen een team. Aan de hand van deze 

bevindingen wordt door de EC een lijst opgemaakt van speelsters die mogelijk mee mogen doen aan de 

selectietrainingen voor de MB1/MB2, MC1/MC2 en MD1/MD2. Kwaliteit, motivatie en karakter spelen hierbij 

een belangrijke rol. De kinderen moeten leergierig en coachbaar zijn om deel uit te mogen maken van een 

selectie- of opleidingsteam. 

 

Stap 2 

Tijdens de evaluatiegesprekken met de trainers en coaches (12-16 mei) worden de speelsters besproken die 

volgens de EC mee mogen doen met de selectietrainingen. Na aanleiding van de feedback van de trainers en 

coaches wordt gekeken of er aanpassingen nodig zijn in deze deelnemerslijst. 

 

Stap 3 

Op woensdag 28 mei worden de uitnodigingen door de Technisch Coördinatoren per e-mail naar de ouders van 

de betreffende selectiespeelsters gestuurd. Wij gaan er automatisch vanuit dat de speelsters van tevoren 

rekening hebben gehouden met een eventuele deelname aan de selectietrainingen en dat ze er ook allemaal 

zijn. Tenzij een speelster er zelf voor kiest niet in een selectie- of opleidingsteam te willen hockeyen en dit aan 

de EC laat weten.   

Achter iedere naam staat een kleur (oranje of geel) en een nummer (1-20). Dit correspondeert met het kleur 

hesje en rugnummer die de speelsters krijgen voor aanvang van iedere selectietraining. 

 

Stap 4 

Er vinden drie selectietrainingen en een selectiewedstrijd plaats per categorie in de eerste drie weken van juni. 

Iedere training vallen er speelsters af. Welke speelsters dit zijn bepalen de Technisch Coördinatoren i.o.m. de 

Trainers- en Team Coördinatoren van de betreffende categorie.  

De afvallers worden na iedere  training door de Technisch Coördinatoren per e-mail geïnformeerd. Dit doen we 

per e-mail omdat we de speelsters niet willen overvallen met het mindere nieuws terwijl andere speelsters 

staan te juichen. We willen dat ze in hun vertrouwde omgeving het ‘mindere nieuws’ kunnen verwerken. De 

speelsters die doorgaan krijgen natuurlijk ook een e-mail en worden de volgende selectietraining weer 

verwacht.    

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=8SJn6w_TNUCtWM&tbnid=PQn-mMJ6PuY-DM:&ved=0CAUQjRw&url=http://iloapp.dongenhomespot.nl/blog/optimaal?Home%26post%3D1510&ei=C3oxU-DGM-qh0QWVyYD4Aw&bvm=bv.63587204,d.Yms&psig=AFQjCNH9ENLaXahMYmS_XIyO9sKUpA511Q&ust=1395837695598174


Pascal Claveaux en Gijs Verbunt   -   Technisch Coördinatoren   -   MHC Liberty   

 

 

 

PLANNING SELECTIEPERIODE (MB1/MB2-MC1/MC2-MD1/MD2)    SEIZOEN 2014-2015 

 

Dinsdag 3 juni 2014 

17:00-18:30 Selectietraining 1 MD1/MD2 (selectie wordt teruggebracht naar 26-30 speelsters) 

19:00-20:30 Selectietraining 1 MC1/MC2 (selectie wordt teruggebracht naar 26-30 speelsters) 
 

 

Woensdag 4 juni 2014 

18:30-20:00 Selectietraining 1 MB1/MB2 (selectie wordt teruggebracht naar 26-30 speelsters) 
 

 

Donderdag 5 juni 2014 

17:00-18:30 Selectietraining 2 MD1/MD2 (selectie wordt teruggebracht naar 20-22 speelsters) 

19:00-20:30 Selectietraining 2 MC1/MC2 (selectie wordt teruggebracht naar 20-22 speelsters) 
 

 

Vrijdag 6 juni 2014 

18:30-20:00 Selectietraining 2 MB1/MB2 (selectie wordt teruggebracht naar 20-22 speelsters) 
 

 

Dinsdag 10 juni 2014 

17:00-18:30 Selectietraining 3 MD1/MD2 (selectie wordt teruggebracht naar 16-18 speelsters) 

19:00-20:30 Selectietraining 3 MC1/MC2 (selectie wordt teruggebracht naar 16-18 speelsters) 
 

 

Woensdag 11 juni 2014 

18:30-20:00 Selectietraining 3 MB1/MB2 (selectie wordt teruggebracht naar 16-18 speelsters) 
 

 

Dinsdag 17 juni 2014 (niet 100% zeker) 

17:00-18:30 Selectiewedstrijd MD1 (definitieve selectie MD1 wordt bekend gemaakt 13-15 speelsters) 

19:00-20:30 Selectiewedstrijd MC1 (definitieve selectie MC1 wordt bekend gemaakt 13-15 speelsters) 
 

 

Woensdag 18 juni 2014 (niet 100% zeker) 

18:30-20:00 Selectiewedstrijd MB1 (definitieve selectie MB1 wordt bekend gemaakt 13-15 speelsters) 

 

 
Op vrijdag 20 juni worden alle definitieve teamsamenstellingen door de TC op de website van MHC Liberty gezet. Hierbij willen we wel 

een kanttekening maken dat er een open selectie blijft bestaan voor de prestatie- en opleidingsteams gedurende het seizoen. Kinderen 

die de kantjes er vanaf lopen of zichzelf juist enorm ontwikkelen kunnen van teams switchen.  

 

 


