Beste jeugdspelers en ouders van jeugdspelers,
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er vanuit de hockeybond de afgelopen 2 jaar langzamerhand een
andere koers is ingezet. Jong selecteren wordt de clubs afgeraden en( jonge) kinderen zich zo breed
mogelijk laten ontwikkelen is daarbij een belangrijk speerpunt. Kinderen kunnen zich gedurende hun
hockeycarrière op jonge leeftijd in een schommelachtige beweging ontwikkelen. Vanaf de jongste jeugd
tot aan de C leeftijd kan er ontzettend veel gebeuren. Het ene kind is van jongs af aan al technisch beter
onderlegd, het andere kind ontwikkelt dit wellicht pas op latere leeftijd. Het advies is om de zogeheten
laatbloeiers dan ook niet al weg te selecteren op jonge leeftijd.
Verder is er vanuit zowel de bond als het bestuur van de club gewezen op de mate van stress die
selectietrainingen veroorzaken bij kinderen en hun omgeving.
De afgelopen maanden hebben we als hockeycommissie hier dan ook veel over gesproken en ideeën
uitgewisseld over hoe wij hier als club mee om willen gaan. Uiteindelijk hebben wij besloten dat we de
jeugd niet willekeurig in teams willen plaatsen, omdat ook dit erg veel nadelen met zich mee brengt. Wij
hebben besloten bij de selectieteams de nadruk veel meer te gaan leggen op intrinsieke motivatie en
dat we in de jongste jeugd en D-leeftijd de hockeytechnische aspecten zeker nog mee laten wegen,
maar niet als leidende factor alleen. In de breedteteams letten we vooral op sociale aspecten.
Onze visie is dat we zoveel mogelijk gelijkgestemde kinderen samen in een team willen laten spelen.
Waarin we zoveel mogelijk jeugdspelers bij elkaar plaatsen die dezelfde drive en motivatie hebben.
De intrinsieke motivatie en hockey technische vaardigheden hebben we, en gaan ook verder gedurende
de rest van dit seizoen, in de JOJ en C en D jeugd gemonitord door de inbreng van met name de trainers
en veldcoördinatoren die wekelijks letterlijk tussen de kinderen op het veld staan. Ook de input van
coaches die de spelers in het weekend begeleiden nemen we hierin mee. Daarnaast spelen we in de E, D
en C jeugd meerdere keren per jaar onderlinge toernooitjes waarin de jeugdspelers los van hun team
samen spelen, waar we ook veel informatie uit halen. De data van de eerstvolgende onderlinge
toernooitjes voor zowel E, C en D jeugd zullen we los via de site communiceren.
Voor de E8-tallen en de D-jeugd hebben we dan ook uiteindelijk besloten dit jaar geen losse
selectietrainingen te organiseren. Hiermee willen we de stress en druk bij de kinderen weghalen, en
daarnaast vinden we dat we al genoeg informatie omtrent hun intrinsieke motivatie en
hockeytechnische aspecten kunnen verzamelen gedurende het seizoen.
Voor de A, B, en C jeugd zullen wij nog wel selectietrainingen organiseren. De data hiervan en hoeveel
selectieteams er daadwerkelijk komen per lichting zijn we nu druk aan het vastleggen. Hierop kom ik zo
snel mogelijk bij jullie terug.
Met vriendelijke en sportieve groet,
Alexander Meijer, HTM MHCN

