
Selectie Profiel
Selectiehockey/ Spelersprofiel

Spelen in een selectieteam is geen verplichting. MHC De Kikkers selecteert haar spelers voor

selectieteams op basis van de input van de technische commissie, coaches en trainers. Het is een vrije

keuze van de individuele spelers om hieraan deel te nemen en daar waar nodig ook ondersteund

door de ouders.

Spelers moeten het vooral leuk vinden om in een selectieteam te willen spelen. Daarnaast komt ook

de vraag of zij willen en kunnen voldoen aan de voorwaarden (tijdsbesteding en levensstijl) die de

vereniging van hen verwacht. Hierbij geldt dat hockey wordt gekozen als sport en vrijetijdsbesteding

nummer 1. Het is van belang dat spelers goed leren te plannen en daarom vragen wij een hoge mate

van ouder betrokkenheid. 

Wat wij verwachten van onze selectiespelers:

- Dat spelers de wil en motivatie hebben zichzelf als speler steeds te verbeteren: aan het eind

van ieder seizoen moet hij/zij beter zijn dan bij de start van het seizoen. Dat gedurende het

gehele seizoen de spelers voldoen aan iedere trainings- en wedstrijdverplichting. De

Technische Commissie bepaalt in overleg met de trainer/coach aan het begin van het seizoen

of vakanties gedurende het seizoen vrij zijn. De trainer/coach van het team kan hier

gedurende het seizoen van afwijken, mits is overlegd met de Technische Commissie.

- Een training intensiviteit van 2 tot 3 keer per week.

- Dat spelers te allen tijde respect hebben voor medespelers en trainer/coach.

- Dat A & B spelers altijd zelf communiceren naar de desbetreffende trainer/coach.

- Dat C & D spelers zelf communiceren naar de desbetreffende trainer/coach met

ondersteuning van de ouders.

- Dat spelers een voorbeeld functie hebben zeker de “oudere” teams
- Enkel met goedkeuring van trainer/coaches mogen selectiespelers meespelen met andere

teams.
- Dus train met hoge intensiteit, heb een positieve houden, geen wangedrag/slecht

taalgebruik, kom op tijd en enjoy the game/training.

Buiten de door de KNHB vastgestelde competitiewedstrijden zullen er in de tussenliggende periodes

regelmatig oefenwedstrijden worde georganiseerd, ook hierbij is deelname verplicht.

Start voorbereiding nieuw seizoen

De voorcompetitie, periode 1 tot aan de herfstvakantie, is in het hockey bepalend voor het niveau

waarop een team gedurende de rest van het seizoen zal gaan spelen. De start van de competitie

wordt bepaald door de KNHB en dit valt soms nog samen met vakanties, wat moeilijkheden kan

geven met de vakantieplanning van onze jeugdleden en hun ouders. Wij begrijpen dat dit soms

lastige keuzes met zich meebrengt. 

Onze ambitie als vereniging is om met onze eerste jeugdteams te streven naar een zo hoog mogelijk

niveau. Dit is enkel te realiseren indien wij tijdig starten met onze voorbereidingen.


