
Meer informatie over MOP-indelingen en -selecties is te lezen in de richtlijnen op de MOP website

Naast de evaluaties van alle jeugdleden, organiseren we voor E8, D- en eerstejaars C-spelers op zondagmiddag 25 april een toets-training. Een nieuw 
initiatief om voor het komend jaar tot een goede en gebalanceerde teamindeling te komen en iedereen de kans te geven zich te laten zien, kinderen 
ontwikkelen zich snel. Op 25 april gaan we per lijn een training houden en partijtjes spelen. Om een onafhankelijk beeld te krijgen komen ook ervaren 
trainers, spelers en speelsters uit Dames 1 en Heren 1 kijken. Maak je geen zorgen, het is niet zo dat dit het enige moment is waar de indeling vanaf 
hangt, zie het als een extraatje en een leuke training. Ben je een fanatieke hockeyer, en lijkt het je leuk om met deze dag mee te doen, schrijf je dan in 
voor 21 april via een mail aan jeugdcommissie@hcmop.nl. Zet in je mail naast je naam ook de lijn waar je volgend seizoen in speelt.

E8, D & 
1e jaars C

Toets-training: 

Goed beeld 
jeugdleden

Uiteraard hebben we van de meeste spelers en speelsters al een goed beeld. We evalueren de huidige teams meerdere keren per jaar met de 
coaches en de trainers, kijken wedstrijden en trainingen langs de lijn en hebben tussendoor geregeld contact met de trainers. Daarnaast hebben 
we onze jeugdleden dit seizoen extra veel kunnen zien door de onderlinge wedstrijden op MOP. 

Selectieproces ABCD-jeugd voor seizoen 2021/2022 

A&B, 
2e jrs C- jeugd

Voor de A&B en de 2e jaars C-spelers volgen we het reguliere selectieproces. Dat proces begint bij het bekendmaken van de selectiegroepen op 
28 april. Deze kids kennen en volgen we natuurlijk al wat langer dan de E8, D en eerste jaars-C spelers, vandaar dat we voor hen geen toets-
training organiseren. 

Proces tot aan 
bekendmaking 
teamindeling 
voor seizoen 
2021-2022

&&
Zondagmiddag 25 april
Toetstraining

28 april
Vaststellen en 
bekendmaken selectiegroep

Indeling eerste en tweede 
teams

Indeling Breedteteams 13 juni 
Communiceren teams 
seizoen 2021/2022

•Voor E8-, D- & 1e jaars C
•De huidige spelers in het 1e 

en 2e teams D &1e jaars C 
worden verwacht deel te 
nemen  

•Selectiecriteria: Inzet, 
Mentaliteit, Techniek, 
Spelinzicht, Fysiek en 
Trainbaarheid

•Toetspanel: lijn 
coördinatoren van breedte 
en top en onafhankelijke 
trainers

•Inschrijven uiterlijk 21 april

•Selectiegroep van +/- 35 
jeugdleden per lijn, waaruit 
de eerste twee teams 
worden gekozen.

•Input komt vanuit de 
evaluaties van coaches en 
trainers, aangevuld met de 
toets-training voor de E8-, 
D- en 1e jrs-C spelers

•28 april: alle jeugdspelers 
worden geïnformeerd  door 
de lijn coördinatoren

•Training met de gehele 
selectiegroep in de 
meivakantie

•Na de meivakantie 
meetrainen met de huidige 
eerste en tweede teams

•De lijncoordinator kan een 
extra training organiseren 
om een goed beeld te 
vormen.

•De spelers voor de eerste 
twee teams uit de 
selectiegroep gekozen. 

•Bij de indeling van de 
breedteteams wordt 
gezocht naar een mix tussen 
sociale aansluiting en 
sportiviteit.

•Doel is om iedereen zoveel 
mogelijk in een team te 
laten spelen wat aansluit bij 
de individuele speler

•Per lijn zal voor iedereen de 
indeling bekend gemaakt 
worden via email en op de 
site

•Sterktebepaling van de 
nieuwe teams vindt plaats 
door de hockeybond op 
basis van indeling sterkte 
voorgaande jaren.


