Vianen, 4 april 2018

Beste ouders en speelsters,
Net zoals voorgaande jaren volgt de TC junioren het TC beleidsplan inzake de teamindeling van de
vereniging. MHC Vianen wil de jeugdopleiding en kaderopleiding meer structureren, zodat het algemene
spelniveau omhoog gaat en daarbij het spelplezier behouden blijft en/of vergroot wordt. Daarnaast wil
MHC Vianen zich sterker maken als familie vereniging, waar ook de ambitieuze spelers tot een bepaalde
en haalbare hoogte aan bod komen.
Selectietrainingen
De TC junioren heeft daarom besloten om dit jaar enkel bij de meisjes C en D teams selectietrainingen
te houden om uit te wijzen welke kinderen in welk team geplaatst zullen worden. De selectietraining zal
plaaatsvinden op 17 april en 15 mei. De betreffende speelers/teams zullen over deze selectietraining
nader worden geinformeerd.
Vanwege de aantallen teams bij de meisjes teams B en A en de jongensteams A tot en met D hopen wij
zonder voorafgaande selectie deze teams goed in te kunnen delen.
Vanzelfsprekend voeren wij ook gesprekken met de trainers en de coaches over het spelersniveau. Deze
beoordelingen worden meegenomen in het selectieproces, maar uiteindelijk heeft de TC het laatste
woord over de teamindeling.
Wij willen benadrukken dat- met name bij de eerstelijns teams- niet enkel en alleen naar technische
vaardigheden wordt gekeken, maar dat we tevens kijken naar houding en inzet. Van de trainers en de
coaches krijgen wij naast terugkoppeling over de hockeykwaliteit ook informatie over houding, inzet en
mentaliteit van speelsters gedurende het seizoen, een belangrijke pijler om in een eerstelijnsteam te
komen! Bij de overige teams is het plezier met teamgenoten ook een belangrijke reden om te komen
tot een goede indeling.
Kinderen spelen in de regel 2 jaar in een bepaalde leeftijdscategorie (zie overzicht hieronder). Sommige
kinderen zijn 1e jaars in een bepaalde leeftijdscategorie en andere kinderen 2e jaars. De 2e jaars spelers
schuiven na dat jaar samen gespeeld te hebben door naar de volgende categorie en de 1e jaars worden
2e jaars. De TC kan dit niet veranderen, dit is door de KNHB zo vastgesteld.

Dit zijn de leeftijdsgrenzen die de hockeybond aanhoudt.
Categorie

Geboortedatum tussen

Leeftijd

1e jaars D (11tal)

01-10-2007 / 30-09-2008

10 jr.

2e jaars D

01-10-2006 / 30-09-2007

11 jr.

1e jaars C

01-10-2005 / 30-09-2006

12 jr.

2e jaars C

01-10-2004 / 30-09-2005

13 jr.

1e jaars B

01-10-2003 / 30-09-2004

14 jr.

2e jaars B

01-10-2002 / 30-09-2003

15 jr.

1e jaars A

01-10-2001 / 30-09-2002

16 jr.

2e jaars A

01-10-2000 / 30-09-2001

17 jr.

De selectiecommissie bestaat uit onafhankelijke mensen met de nodige hockeykennis. Over de indeling
kan niet worden gecorrespondeerd.
Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn over bovengenoemde uitleg dan horen we dat uiteraard
graag.
Tot slot willen we nogmaals benadrukken dat de TC er alles aan doet om ervoor te zorgen dat jullie
allemaal met veel plezier naar het hockeyveld komen.
Met sportieve groet,
Paula Rip en Wim Rietveld
tc-junioren@mhc-vianen.nl

