
Selectietrainingen voor seizoen 2014-2015 
 

Het tweede deel van de competitie begint komend weekend, maar er wordt door de Technische 

Commissie al volop naar volgend seizoen gekeken en dat betekent dat de selectietrainingen er 

aan komen. In deze aankondigingsbrief wordt uitgelegd hoe de selectieprocedure eruit ziet en 

waarop er geselecteerd wordt. In de bijlage tref je aanvullende informatie aan. 

Neem het goed door en mochten er nog vragen zijn, dan kan je altijd terecht bij de Technisch 

Manager, Michiel van der Meer tmjeugd@shinty.nl. 

 

Data selectietraining 

Er zijn twee selectieweken: De 1e week start op maandag 14 april (voor alle teams) en de 2e week 

start op dinsdag 22 april (alleen voor de 1e lijn teams). Via jouw coach of op de selectietraining 

zelf, ontvang je de uitnodiging voor de selectietraining voor de 2e week.  

Op de Shinty site staat het trainingsschema voor die 2 weken. In de week van 14-17 april 

vervallen alle reguliere trainingen. 18 April wordt er volgens het normale trainingsschema 

getraind. In de week van 22-25 april is er een aangepast schema. 

Indien je afwezig bent tijdens de selectieweek, word je ingedeeld op basis van de tussentijdse 

beoordelingen (coach en trainers). Aansluiten bij een andere groep wordt niet toegestaan. De 

selectieweek is een controle moment. Je krijgt één algemene beoordeling. 

Het is het streven om de selectietrainingen plaats te laten vinden op veld 1 en veld 2. Het schema 

staat op www.shinty.nl en wordt tijdens de selectiedagen ook in het clubhuis en bij de 

bestuurskamer opgehangen.  

 

Wat & hoe 

Je meldt je op tijd, 30 min van te voren, in het clubhuis, daar krijg je een rugnummer en een 

hesje. Je draagt een wit T-shirt (maar zorg dat je ook een zwart T-shirt bij je hebt). 

Natuurlijk neem je je scheenbeschermers en bitje mee. Zonder deze bescherming mag je niet mee 

doen! Als laatste aandachtspunt: neem een bidon water mee. 

Verdere instructies krijg je ter plekke. 

 

Selectiegroepen 

Elke leeftijdscategorie (A t/m D) bestaat uit twee selectiegroepen. Deze selectiegroepen worden 

gevormd op basis van alle tussentijdse beoordelingen gedurende het seizoen door trainers, 

coaches en de Technische Commissie en de Technisch Manager. Mocht je naam niet in de 

trainingsindelingen vermeld staan, deze wordt nog gepubliceerd, stuur dan voor 7 april a.s. een 

mail naar tmjeugd@shinty.nl . Hetzelfde geldt voor het afmelden. 

Ook de keepers doen ook mee en zijn ingedeeld in beide groepen. Daarnaast komt er voor de 

keepers nog een aparte keeperstraining op 14 april. Hierover worden de keepers nog 

geïnformeerd.  

 

Bekendmaking nieuwe teams. 

De Technische Commissie is eindverantwoordelijk voor de teamindeling. Zij beslissen gezamenlijk 

op basis van alle verzamelde informatie (zie toelichting in bijlage), hoe de nieuwe teams zijn 

samengesteld. De nieuwe (voorlopige) teamindeling zal in het weekend van 1 juni bekend worden 

gemaakt.  

 

Wij wensen alle spelers veel succes en plezier tijdens de selectietrainingen. 

 

Technische Commissie Jeugd    Technisch Manager Jeugd 
Ronald van Rossum     Michiel van der Meer 

Jan Hendriks  

Wim Schimmel      Hoofd Technische Zaken Jeugd 

Floor van der Vlist      Elise Sassi 

Claudia Beekhuis 

Arno Pont 

  



BIJLAGE (selectietrainingen 2014-2015) 

 

Toelichting selectiegroep  

Elk meisje/jongen speelt vanaf de D-categorie twee jaar in een leeftijdscategorie**. In elke jaargang zitten 

dus spelers die voor het eerst in die categorie spelen en spelers die er voor het tweede jaar in spelen. Dat 

schuift elk jaar door en zodoende wisselt elk seizoen de teamsamenstelling, ook op grond van de leeftijden 

van de spelers/speelsters. De indeling van leeftijdscategorieën voor het seizoen 2014-2015 is:  

Categorie A: meisjes / jongens geboren van 1 oktober 1996 t/m 30 september 1998.  

Categorie B: meisjes / jongens geboren van 1 oktober 1998 t/m 30 september 2000.  

Categorie C: meisjes / jongens geboren van 1 oktober 2000 t/m 30 september 2002.  

Categorie D: meisjes / jongens geboren van 1 oktober 2002 t/m 30 september 2004.  

Categorie E: meisjes / jongens geboren van 1 oktober 2004 t/m 30 september 2006.  

In de E-categorie zijn er 6- tallen en 8- tallen! 

** Er zijn uitzonderingen: deze worden per individu besproken en beoordeeld door de Technisch Commissie 

(TC) en de Technisch Manager (TM). Zie ook dispensatieregeling hieronder. 

 

Dispensatie  

Jeugdspelers mogen in een hogere leeftijdscategorie uitkomen, maar niet in een lagere leeftijdscategorie. In 

specifieke gevallen kan het districtsbestuur van de laatste regel afwijken en dispensatie verlenen aan een 

speler om uit te komen in een lagere leeftijdscategorie. Dit kan alleen op medische gronden. Volgens het 

KNHB regelement is spelen in een 1ste team dan uitgesloten. Indien ouders dispensatie wensen aan te 

vragen voor hun kind, moeten zij voor de start van de selectieweek contact opnemen met de 

lijncoördinator.  

 

Beoordeling: 

De beoordelingscriteria tijdens de selectietrainingen zijn hetzelfde als gedurende het seizoen nl.:  

Mentaliteit/motivatie: motivatie, inzet, wilskracht, ambitie, doelgerichtheid, discipline, focus, zelfvertrouwen 

Atletisch vermogen: fysiek, conditie, motoriek, snelheid, voetenwerk 

Tactisch inzicht:  spelinzicht, positie herkenning, herkenning van systemen en op reageren 

Technische vaardigheden: aanname/passing, drijven met de bal, verdedigen 

Trainingsopkomst:  opkomst bij trainingen/wedstrijden 

Sociaal vermogen:  communicatie, bereidwilligheid, coachbaarheid 

Progressie:  leercurve en ontwikkeling van de speler 

Blessure:   Mate van blessuregevoeligheid  

 

Algemene beoordeling: 

Wie+ Aspecten Periode Frequentie Vergelijking 

Coach alle hele seizoen 2x/j binnen team 

Trainer alle hele seizoen 2x/j binnen/tussen teams 

Beoordelaars ++ technisch-tactisch Selectietrainingen 1-2x/j binnen lijn 

TC-leden alle na winterstop  Alle teams in TC-lijn 

+  Ouders beoordelen niet hun eigen kinderen.  
++ Groep bestaande uit: trainers, coaches, senioren spelers (H1/D1). 

 

• Als een speler met een geldige reden bij de talentendagen afwezig was of minder goed presteerde dan 

bekend uit de andere beoordelingen, wordt extra informatie ingewonnen.  

• Als een speler (langdurig) geblesseerd was, wordt gekeken naar de trainingen/wedstrijden in de periode 

daarvoor. 

• Als een speler minder goed overweg kon met één coach of trainer wordt ook nadrukkelijk gebruik 

gemaakt van andere informatie 

• Bij voorkeur worden teams ingedeeld met 14 spelers per team. 

 

Toelichting teamindeling 

Omdat nieuwe leden zich aanmelden en ook leden bedanken voor hun lidmaatschap, zijn er aan het begin 

van het seizoen verschuivingen noodzakelijk. Dit kan nog doorgaan tot na de start van het nieuwe seizoen. 

Daarom is de teamindeling die via de Shinty site in juni bekend wordt gemaakt voorlopig.  

Het streven is de teams na de selectietrainingen zo veel mogelijk onaangetast te laten, maar het kan dus 

voorkomen dat er nog verschuivingen plaats moeten vinden. Zoals in het Shinty selectiebeleid beschreven, 

kan ook tijdens het seizoen een speler in een hoger/lager team geplaatst worden. 

 

Selectiebeleid Shinty 

Op de website van Shinty kun je het Selectiebeleid Jeugd terugvinden. 


