Mierlo, april 2022

Beste trainers, coaches, ouders en spelers van de MA, MB en MC,
De teamindeling en de selectieprocedure staat weer voor de deur! Het uitgangspunt is om iedere
speelster in een team te plaatsen dat past bij haar spelniveau en motivatie zodat dit leidt tot het
meeste hockeyplezier voor iedereen. Graag willen we jullie meenemen in dit proces.
Op dinsdag 17 mei worden er coachgesprekken gevoerd met de coaches van de eerste - en
tweedelijnsteams volgens onderstaand schema:
20:00-20:30 Gesprek groep van 18 MC1:
lijnmanager meisjes D+C | coaches MD1 | MD2 | MC1 | MC2
21:00-21:30 Gesprek groep van 18 MB1:
lijnmanager meisjes C+B | coaches MC1 | MC2 | MB1 | MB2
21:30-22:00 Gesprek groep van 18 MA1:
lijnmanager meisjes B+A | coaches MB1 | MB2 | MA1 | MA2
Een voorbeeld: Er is een gesprek met de TC + de coaches van de huidige tweedejaars C1 en C2 + de
coaches van de huidige eerstejaars B1 en B2 samen. Uit dit coachgesprek ontstaat een lijst van 18
speelsters voor de MB1 van volgend seizoen. Alle speelsters uit de Meisjes B en C2 t/m Meisjes B en
C6 die niet op deze lijst staan, mogen zich inschrijven voor de selectietraining ronde 1 op maandag
23 of dinsdag 24 mei. Deze ronde selectietrainingen wordt gebruikt als ondersteuning bij de
teamindeling voor de MB2 t/m MB6 van volgend seizoen. Bovendien kunnen op basis van deze
training kinderen eventueel alsnog uitgenodigd worden voor de A1, B1 of C1- selectie.
Kinderen die in het tweede team terecht willen komen, moeten dus aan de selectietraining ronde 1
deelnemen om daarin te kunnen komen. Deze selectietraining is vrijwillig en op basis van eigen
inschrijving. Op het moment dat kinderen wegblijven geven zij aan niet in aanmerking te willen
komen voor een selectie- of -opleidingsteam.
De 18 speelsters doen ook een selectietraining (selectietraining ronde 2) Van deze 18 speelsters
vallen er nog 4 af, zij worden geplaatst in Meisjes B2.
Voor Meisjes C1 en Meisjes A1 hanteren we dezelfde procedure
De coaches van de overige teams worden ook door hun TC-lijnmanager benaderd voor een gesprek
voor 23 mei. In dit gesprek passeren alle speelsters de revue en komen thema’s als groei, motivatie,
beleving, techniek, tactiek en fysiek aan bod. Ook gaat de TC sparren en overleggen met de coaches
over hun ideeën en input m.b.t. volgend seizoen.

Selectietrainingen ronde 1 Meisjes A, B, en C op inschrijving (inschrijven van 18 tot 20 mei via de coach*)
Maandag 23 mei
Dinsdag 24 mei
Dinsdag 24 mei

Meisjes B à selectietraining MB 2 t/m 6 | Veld 1 | 20:30-21:45
Meisjes C à selectietraining MC 2 t/m 6 | Veld 1 | 19:00-20:15
Meisjes A à selectietraining MA2 t/m 6 | Veld 1 | 20:30-21:45

*Zodra op 18 mei de groep van 18 bekend is, kan de rest zich inschrijven voor deze selectietraining
ronde 1. De speelsters mogen zich bij de coaches inschrijven, zij leveren op vrijdag 20 mei de
deelneemsters aan bij hun TC-lijnmanager.
Selectietrainingen ronde 2 (op uitnodiging):

Datum
Maandag 30 mei

Tijd
19:00-20:15

Veld
2

Deelnemers

training

Groep van 18

Maandag 30 mei

20:30-21:45

3

Groep van 18

2

Groep van 18

Selectietraining
MC1 2022/2023
Selectietraining
MB1 2022/2023
Selectietraining
MA1 2022/2023

Tijdens de selectietrainingen dragen verschillende gekwalificeerde beoordelaars (HT2/3 trainers, TCleden) en toekomstige coaches zorg voor de beoordeling
Na afloop van de selectietrainingen ronde 1 en 2 maakt de TC op basis van de gevoerde
coachgesprekken en de selectietrainingen de teamindeling 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

