Nieuwe aanpak selectie D-jeugd
VHC gaat een nieuwe methode gebruiken voor de selectie van meisjes en
jongens tot twaalf jaar. Het idee erachter is om te stoppen met
momentopnames en selectietrainingen voor de D-jeugd die onnodig stress
veroorzaken bij jonge kinderen. Het speelplezier moet voorop staan, de
ontwikkeling komt daarna.
VHC volgt met de methode het beleid van de KNHB. Het uitgangspunt is dat stress op jonge
leeftijd niet bij iedereen leidt tot een goede prestatie terwijl de vaardigheden vaak wel
aanwezig zijn bij kinderen. Bovendien zijn de kinderen nog zo jong dat het talent nog
ontwikkeld kan worden. Een strenge selectie gaat ten koste van het speelplezier en is niet
‘fair’ gezien de jonge leeftijd van de kinderen.
VHC is er bovendien van overtuigd dat ontwikkeling van jonge hockeyers zich uitstrekt over
een heel seizoen. Daarvoor hoeft geen momentopname te worden gepland. Trainers,
coaches en coördinatoren weten vaak precies wat de kinderen kunnen en wat nog niet. Het
spelen van competitiewedstrijden maakt hier onderdeel van uit, waarbij kinderen al worden
uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. Dat zijn hele goede momenten om te kunnen
inschatten hoe ver een meisje of jongen is in de hockeyontwikkeling.
En op die hockeyontwikkeling wil VHC de kinderen op die leeftijd nog niet hard afrekenen. In
de praktijk zullen we eerder kinderen met dezelfde spelintensiteit of motorisch vermogen bij
elkaar zetten dan dat we ze op alle onderdelen van hockey langs een meetlat leggen.
In de praktijk betekent dit voor VHC het volgende:
●

●

●

●

Tot de leeftijd van twaalf jaar leidt VHC kinderen breed motorisch op. Er is ruimte
voor het aanbieden van andere grondvormen van bewegen, de basis voor de
ontwikkeling tot een volwaardige speler of speelster op latere leeftijd;
Tot de leeftijd van twaalf jaar maken we ook nog keuzes op basis van vriendjes in de
vereniging en soms minder op basis van niveau en / of mogelijk talent. Wel kan bij
de D-jeugd overwogen worden om kinderen in te delen op basis van algemeen
motorisch vermogen, gedrevenheid en spelintensiteit;
Selectietrainingen zorgen bij jonge kinderen en hun omgeving voor onnodige druk.
Selectietrainingen voor de D-jeugd gaan we daarom niet meer organiseren.
Coördinatoren, trainers en coaches maken tussentijds en aan het einde van het
seizoen samen de balans op. Meisjes en jongens die vanuit de jongste jeugd naar de
D gaan mogen via enkele proeftrainingen in het seizoen al kennis maken met het
hockeyen in een D team.
Coördinatoren, trainers en coaches maken keuzes weloverwogen en in goed overleg.
De club vraagt ouders en kinderen om deze keuzes ten allen tijde te respecteren.

Het nieuwe beleid start in seizoen 2019-2020. Dit betekent dat we in de tweede
seizoenshelft al aan de slag gaan met het bekijken/volgen van de jeugdspelers die in seizoen
2019-2020 in de D-lijn spelen. Ook gaan we ons al richten op het organiseren van extra
evenementen voor deze doelgroep en al starten met het breed motorisch opleiden.
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