
Mierlo, april 2022 
 

Beste trainers, coaches, ouders en spelers van de JA, JB, JC, JD en J8E1, 
 
 

De teamindeling en de selectieprocedure staat weer voor de deur! Het uitgangspunt is om iedere 
speler in een team te plaatsen dat past bij zijn sportbeleving, spelniveau en motivatie zodat dit leidt 
tot het meeste hockeyplezier voor iedereen. Met deze informatiebrief willen we jullie graag 
meenemen over het verloop van dit teamindelingsproces. 

 
Op woensdag 18 mei voeren de TC-lijnmanager jongensteams en de TC-lijnmanager E8 met de 
coaches gesprekken over hun ideeën rondom volgend jaar. In dit gesprek passeren alle spelers de 
revue en komen thema’s als plezier, groei, motivatie, beleving, techniek, tactiek, fysiek en 
voorkeuren aan bod. De gesprekken vinden plaats in het clubhuis volgens volgend schema:  
 
19:30 TC-lijnmanager jongens + E8-tallen + coaches J8E1 | JD1 | JD2 
20:00 TC-lijnmanager jongens + coaches JD1 | JD2 | JC1 | JC2 
21:00 TC-lijnmanager jongens + coaches JC1 | JC2 | JB1 | JB2 
21:30 TC-lijnmanager jongens + coaches JB1 | JB2 | JA1 | JA2 

 
Vervolgens vindt op maandag 23 mei een selectietrainingsavond voor de junioren 
jongensteams plaats  volgens onderstaand tijdschema. Dit schema zal ook in LISA verschijnen:  

 
 

Datum Tijd Veld Deelnemers training 
Maandag 
23 mei 

18:45-20:00 3     1e jaars  
J8E1    +   JD1/2 

Selectietraining   
JD1/2 2022/2023 

2 1e jaars           2e jaars  
JC1 / JC2  +     JD1 / JD2 

Selectietraining  
JC ½ 2022/2023 

Maandag 
23 mei 

20:15--21:30 3 2e jaars           1e jaars   
JC1/2    +   JB1/2 

Selectietraining   
JB1/2 2022/2023 

2 2e jaars           1e jaars   
JB1/2    +   JA1/2 

Selectietraining 
 JA1/2 2022/2023 

 
 

Tijdens de selectietrainingen dragen verschillende gekwalificeerde beoordelaars (HT2/3 trainers, TC- 
leden) en toekomstige coaches zorg voor de beoordeling. 

 
Na afloop van de selectietrainingen maakt de TC op basis van de gevoerde coachgesprekken en de 
selectietrainingen de teamindeling 2022 / 2023 compleet. Deze wordt op dinsdag 7 juni 
gepubliceerd. 

 
Mochten jullie over dit proces vragen hebben, twijfel dan niet en benader je TC-lijnmanager.  
 
Met sportieve groet, 
Namens de Technische Commissie HC Mierlo  
 
Wietze Relou 


