19-april-2019
Beste VHC jeugdleden,
Dit seizoen gaan we de selectietrainingen aan het einde van het seizoen op dezelfde manier inrichten als het vorig jaar!
Ook dit jaar neem je dus alleen deel aan de selectietrainingen indien je ook daadwerkelijk wilt én de intentie hebt om voor
een 1e team te gaan.
In week 19 (6 t/m 10 mei) zullen de lijncoördinatoren tijdens de reguliere veldtrainingen komen inventariseren wie wel of niet
wilt deelnemen aan de selectietraining. Selectie voor o.a. de 1ste lijnteams zal plaatsvinden op basis van hockey-technische
& fysieke vaardigheden, motivatie, beleving en het sociale aspect.
Indien je niet wilt deelnemen aan de selectietrainingen word je automatisch geplaatst in een lager team. Hierbij kun je
maximaal 2 vriendinnen of vrienden opgeven bij wie je graag in het team zou willen komen. We geven echter geen garantie
maar het wordt waar mogelijk meegenomen bij de teamindeling voor het volgend seizoen. Ook de twee namen van je
vriendinnen of vrienden kun je tijdens de reguliere veldtraining in week 19 doorgeven aan je lijncoördinator.
Tevens willen wij jullie vriendelijk verzoeken om vóór 6 mei je keuze kenbaar te maken via een email naar een van onder
staande emailadressen on vermelding van je huidige team, naam, achternaam en leeftijd.
VHClijncoordinatormeisjesA@vhcvenlo.nl
VHClijncoordinatormeisjesB@vhcvenlo.nl
VHClijncoordinatormeisjesC@vhcvenlo.nl

VHClijncoordinatorjongensA@vhcvenlo.nl
VHClijncoordinatorjongensB@vhcvenlo.nl
VHClijncoordinatorjongensC@vhcvenlo.nl

Graag het emailadres gebruiken voor de leeftijdscategorie waarin je het volgend seizoen gaat spelen. Dus indien je nu
bijvoorbeeld in meisjes D speelt en volgend seizoen vanwege je leeftijd bij de C meiden gaat hockeyen, dan dien je je keuze
naar het volgende email adres te sturen: VHClijncoordinatormeisjesC@vhcvenlo.nl
Maandag 20 mei
Meiden C
Veld 1
Maandag 20 mei
Meiden B
Veld 2
[ * ] Woensdag 22 mei
Jongens C
Veld 1
[ * ] Woensdag 22 mei
Jongens B
Veld 2
Vrijdag 24 mei
Meiden A
Veld 1
[ * ] Vrijdag 24 mei
Jongens A
Veld 2
 Indien nodig zal er in week 24 nog een selectieweek plaatsvinden.
 [ * ] onder voorbehoud ivm. mogelijke formatie van ‘combi-teams’ (HCB / THC / VHC).

17:30-19:00
19:15-20:45
17:30-19:00
19:15-20:45
17:30-19:00
19:15-20:45

Let op: Zoals reeds eerder gecommuniceerd zullen voor jongens en meisjes tot en met de D-leeftijdscategorie vanaf dit
seizoen geen aparte selectietrainingen meer plaatsvinden!
Geselecteerd worden voor een 1e team betekent o.a. dat je waar mogelijk 100% aanwezig bent, het teambelang voor je
eigen belang stelt en 3 weken voorafgaand aan de competitie beschikbaar bent voor een voorbereidingsperiode. .
Diegene die wel aan de selectietraining hebben deelgenomen maar uiteindelijk net niet zijn geselecteerd voor het 1e team
kunnen mogelijk in het 2e team worden geplaatst.
Mocht je nog een vraag hebben over de selectietrainingen, stuur dan even een email naar jeugdselectietraining@vhcvenlo.nl
Met sportieve groet,
Namens de Selectiecommissie Jeugd
Joris Verhoeckx / Mat den Biesen

