
 

 

 

 

 

Selectiebeleid HV Myra Jeugd  

1. Inleiding  

Dit document is bedoeld om het selectiebeleid van Myra uit te leggen aan Myra leden en 

ouders van Myra leden.  

2. Uitgangspunten teamindelingen  

Voor het opstellen van dit document maken we gebruik van de volgende uitgangspunten van  

Myra: 

 de kernwaarden voor Myra zijn plezier, prestatie en respect; 

 Myra wil dat de heren 1 en dames 1 op termijn overgangsklasse niveau spelen; 

 Myra wil de doorstroom van de jeugd naar de naar (Top) senioren teams bevorderen. 

3. Teamindeling algemeen  

In alle leeftijdscategorieën worden de teams eenmaal per seizoen samengesteld. Dit vindt 

plaats aan het einde van het seizoen in de periode mei-juni. Besluitvorming over de 

teamindeling is gebaseerd op de selectietrainingen en/of de bevindingen van de 

Scoutingcommissie en/of de beoordelingen door de trainer/coaches. De Myra Hockey 

Academy geeft zijn advies aan de Technische Commissie over de samenstelling van de 

selectiegroep voor de (Sub) Topteams  en de teamindeling van de Jongste Jeugd en 

Breedte teams. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de teamindeling van de (Sub) 

Topteams ligt bij de Myra Hockey Academy (MHA). Voor de teamindeling van de Jongste 

Jeugd en Breedteteams ligt deze verantwoordelijkheid bij de Technische Commissie.  

3.1. Indeling op sterkte  

Vanaf de F leeftijd vindt de indeling plaats op basis van speelsterkte en potentieel. 

Uiteindelijk is het voor iedereen leuker en beter als de spelers binnen een team zoveel 

mogelijk in balans zijn wat betreft talent en inzet. Dit geldt voor alle teams, zowel voor 

Jongste Jeugd teams als Top-, Subtop- en Breedteteams. De beoordeling van de 

speelsterkte en het potentieel wordt gedaan op basis van de volgende criteria:  

 techniek, balbeheersing, stickhandeling, snelheid van handelen; 

 inzicht, lezen van het spel, positiespel met en zonder bal, taakgerichtheid; 

 persoonlijkheid, motivatie, mentale instelling en wedstrijdmentaliteit, bijdrage aan de 

teamspirit;  

 snelheid, fysieke condities en atletisch vermogen. 



 

 

 

 

 

Wanneer spelers graag met vrienden/vriendinnen in een team willen gaan/blijven spelen 

dienen zij dat kenbaar te maken bij de Technische Commissie. Bij de indeling zal zoveel als 

mogelijk met deze wensen rekening gehouden worden, waarbij de spelers ingedeeld worden 

op het niveau van de minst beoordeelde speler 

3.2. Plaatsing van spelers van buitenaf/wachtlijst 

Als spelers met hockeyervaring bij andere verenigingen graag mee willen doen met de open 

selecties van de Topteams en nog geen lid bij Myra zijn geworden, zullen zij, indien mogelijk, 

een paar keer meetrainen met een team van hun waarschijnlijke speelsterkte. Op basis 

hiervan wordt bepaald of ze mee mogen doen aan de selectietrainingen.  Spelers worden 

alleen geplaatst in het Topteam wanneer ze een significante bijdrage leveren aan het 

basisteam. Bij gelijke beoordeling zullen spelers uit de eigen jeugd altijd de voorkeur krijgen.  

Als spelers zich bij Myra als aspirant lid hebben ingeschreven zullen zij, indien mogelijk, een 

paar keer meetrainen met een team van hun waarschijnlijke speelsterkte, gebaseerd op de 

bij de inschrijving aangegeven hockey ervaring. Op basis van de trainingen wordt bepaald in 

welk team de speler, waar mogelijk, uiteindelijk geplaatst wordt. 

4. Benaming teams 

Met ingang van seizoen 2017-2018 maken wij gebruik van de volgende benamingen van de 

verschillende teams. We gebruiken de termen Jongste Jeugd, Topteams, Subtopteams en 

Breedteteams. Onder de Jongste Jeugd verstaan wij teams uit de F, E6 en E8, Funkey’s, 

Mini-Benjamins en Benjamins. De laatste drie genoemde categorieën worden ook wel de 

allerjongste jeugd genoemd. Topteams zijn de eerste teams van de A, B, C en D jeugd. 

Subtopteams zijn de tweede teams uit de A, B, C en D jeugd en Breedte teams zijn alle 

overige teams in de A, B, C en D jeugd. Indien er in een leeftijdscategorie maar één of twee 

teams zijn, zal de Myra Hockey Academy in samenspraak met de Technische Commissie 

bepalen of één of beide teams in aanmerking komen voor de (Sub)Topteams status.  

5. Scoutingcommissie 

De Scoutingcommissie bestaat uit een groep ervaren hockey spelers/professionals die 

gedurende het seizoen langs de velden zullen staan om spelers te bekijken. Het doel van de 

commissie is om voornamelijk in de breedteteams de ontwikkeling van de teams in de gaten 

te houden en spelers te monitoren die opvallen. Op deze manier blijven we scherp op 

individuele ontwikkelingen zodat spelers uiteindelijk op hun eigen niveau gaan spelen. 

  



 

 

 

 

 

6. Selectie per categorie 

6.1. Topteams en Subtopteams 

Myra Hockey Academy zal de Technische Commissie een advies geven welke spelers in 

aanmerking komen voor selectie voor (Sub)Topteams. Na goedkeuring van de Technische 

Commissie zal de selectie worden gedaan door de trainer/coaches van desbetreffende 

teams onder toezicht van Myra Hockey Academy. Wanneer de selectie is afgerond, zal Myra 

Hockey Academy de Technische Commissie informeren over de teamindeling. De Myra 

Hockey Academy is verantwoordelijk voor de definitieve indeling voor (Sub)Topteams. 

6.2. Topteams 

De Topteams van Myra staan onder begeleiding van ervaren en gekwalificeerde trainers en 

coaches. Er zal drie keer in de week getraind worden om een maximale ontwikkeling van de 

speler de faciliteren. Om als vereniging op overgangsklasseniveau te kunnen opereren wordt 

er in deze teams ook veel van de spelers gevraagd; voor Tophockey is een 

Topsportmentaliteit nodig. 

Spelers die uitkomen in een Topteam moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. In de 

eerste plaats natuurlijk een zeer goede beheersing van de diverse hockey- en motorische 

vaardigheden. Daarnaast wordt er van hen verwacht dat ze altijd op trainingen en 

wedstrijden aanwezig zijn. Deze mentaliteit speelt een belangrijke rol in het selectiebeleid. 

Wanneer je als speler kiest om in een Topteam te spelen wordt er van je verwacht dat: 

 je beschikbaar bent tijdens de laatste twee weken van de zomervakantie, zodat er met 

het hele team op tijd aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen kan worden; 

 je drie keer per week beschikbaar bent om te trainen; 

 je altijd aanwezig bent bij de wedstrijden; 

 je aanwezig bent bij oefenwedstrijden; 

 je tijdens een blessure er alles aan doet om het herstel te bevorderen, waarbij de 

blessure in de driehoek speler, trainer/coach en medisch specialist besproken wordt 

zodat de speler zo effectief mogelijk samen met de trainer/coach kan werken aan het 

herstel.  

Het kan voorkomen dat spelers anders dan vanwege een blessure echt niet in staat zijn om 

een wedstrijd te spelen of bij een training aanwezig te zijn. Daar is een joker systeem voor 

ingesteld en elke speler krijgt aan het begin van het seizoen drie jokers. Het afzeggen van 

een training zonder consequenties kost één joker, het afzeggen van een wedstrijd kost twee 

jokers. Op het moment dat een speler die al zijn jokers gebruikt heeft in een situatie komt dat 

hij/zij nog één of twee jokers zou moeten inzetten dan kan de speler teruggeplaatst worden 

naar een lager team.  

De selectie voor een Topteam vindt plaats op basis van de beoordelingen van de trainers 

gedurende het gehele seizoen en de uitkomsten van de selectietrainingen. Aan het einde 



 

 

 

 

 

van het seizoen vinden deze selectietrainingen plaats. Spelers uit zowel de Topteams als 

spelers uit de Subtopteams zullen samen met voorgedragen spelers uit de Breedteteams 

deelnemen aan deze trainingen. Er wordt twee weken lang een aantal keren getraind. 

Tijdens deze trainingen zal er gewerkt worden met een afvalsysteem. Afhankelijk van de 

grootte van de groep vallen er spelers direct af naar het Subtopteam of zullen na het afvallen 

voor de Topteamselectie nog deel moeten nemen aan de Subtopteam selectie. Deze 

trainingen staan onder de supervisie van de MHA die in overleg met de Technische 

Commissie van deze procedure mag afwijken. 

6.3. Subtopteams 

Om goede Topteams te hebben is het van belang dat het team dat een niveau lager speelt, 

het tweede team, de aansluiting blijft houden. Om dat te bewerkstelligen worden er ook op 

deze teams goede, gekwalificeerde trainers en coaches geplaatst. De Subtopteams zullen 

evenals de Topteams in de C en D categorie een uur trainen. Er wordt echter in tegenstelling 

tot de Topteams twee keer per week getraind. Dat laat ook ruimte om een derde 

trainingsmoment met de Topteams mee te trainen. Omdat Myra investeert in de 

Subtopteams verwachten we ook hier commitment van de spelers. Van de spelers van de 

Subtopteams verwachten we dat: 

 je beschikbaar bent tijdens de laatste twee weken van de zomervakantie, zodat er met 

het hele team op tijd aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen kan worden; 

 je twee keer per week beschikbaar bent om te trainen; 

 je altijd aanwezig bent bij de wedstrijden; 

 je aanwezig bent bij oefenwedstrijden; 

 je tijdens een blessure er alles aan doet om het herstel te bevorderen, waarbij de 

blessure in de driehoek speler, trainer/coach en medisch specialist besproken wordt 

zodat de speler zo effectief mogelijk samen met de trainer/coach kan werken aan het 

herstel.  

Ook bij de Subtopteams werken we met jokers en de spelers van deze teams krijgen drie 

jokers. De procedure gaat als bij de Topteams: het kan voorkomen dat spelers anders dan 

vanwege een blessure echt niet in staat zijn om een wedstrijd te spelen of bij een training 

aanwezig te zijn. Het afzeggen van een training zonder consequenties kost één joker, het 

afzeggen van een wedstrijd kost twee jokers. Op het moment dat een speler die al zijn jokers 

gebruikt heeft in een situatie komt dat hij/zij nog één of twee jokers zou moeten inzetten dan 

kan de speler teruggeplaatst worden naar een lager team. 

De selectie gaat als bij de Topteams. Er wordt aan het einde van het seizoen een aantal 

trainingen georganiseerd waaraan alle spelers uit zowel Top- als Subtopteams en 

voorgedragen spelers uit Breedteteams deelnemen. Tijdens deze trainingen kunnen spelers 

afvallen voor het Topteam en komen daarmee in aanmerking voor het Subtopteam. 

Afhankelijk van de grootte van de selectie voor het Subtopteam kan dit directe plaatsing 

inhouden of betekenen dat er nog selectie gedaan wordt voor het Subtopteam. Deze 



 

 

 

 

 

trainingen staan onder de supervisie van de MHA die in overleg met de Technische 

Commissie van deze procedure mag afwijken.  

6.4. Breedteteams 

Aan het eind van de winterstop kunnen spelers via hun trainer aangeven  dat zij in  

aanmerking willen komen voor het spelen in een Top- of Subtopteam. In overleg met de 

trainer bepaald de MHA vervolgens of een speler wordt uitgenodigd om deel te nemen aan 

een aantal trainingen bij een (Sub)Topteam.  Daarnaast krijgen spelers van Breedteteams 

waar mogelijk training van trainers die ook ingezet worden bij Topteams en  Subtopteams 

waardoor hun niveau wekelijks gespiegeld kan worden aan dat van spelers van de 

Subtopteam. Tot slot lopen de leden van de Scoutingcommissie ook bij deze teams rond de 

velden om een goed en gedegen beeld te krijgen van de kwaliteiten van de spelers uit 

Breedteteams.  

De selectie voor de Breedteteams vindt plaats op basis van de beoordelingen van de trainers 

en de bevindingen van de Scoutingcommissie  en van de Myra Hockey Academy. 

Gedurende het hele seizoen worden de spelers gevolgd en worden hun vorderingen in kaart 

gebracht, waardoor er een reële indeling op sterkte gemaakt kan worden. Ook spelers die uit 

eigen beweging besluiten om niet deel te nemen aan de selectie voor een Top- of 

Subtopteam worden ingedeeld volgens deze procedure. 

6.5. Jongste Jeugd 

Vanaf de overgang van de F naar de E6 wordt er niet meer gelet op onderlinge relaties en 

sociale voorkeuren binnen het team. De kinderen hebben op deze leeftijd meestal al een 

aantal jaar hockey achter de rug en voelen zich al thuis op de club. Ze bouwen op deze 

leeftijd ook nog gemakkelijk nieuwe vriendschappen op, wat een betere verankering binnen 

de vereniging oplevert. Er worden meerdere malen per jaar onderlinge partijen gespeeld 

waarbij er gekeken wordt naar de niveauverhoudingen. Daarnaast worden er door de 

veldcoördinatoren en de MHA beoordelingen opgesteld. Tijdens het spelen in de Benjamins 

wordt er al gekeken naar de inzet en het enthousiasme van de kinderen om deze met zoveel 

mogelijk gelijkwaardige spelers te laten trainen.  


