
  

Selectiebeleid jeugd Were Di 2018-2019 
 
De Technische Commissie Jeugd (TC Jeugd) en Jeugdcommissie (JC) werken samen aan de 
jeugdopleiding van Were Di. Hierbij heeft de TC Jeugd voornamelijk de verantwoordelijkheid over alle 
eerstelijns teams. Dit noemen we dan ook de selectieteams. De Jeugdcommissie is verantwoordelijk 
voor de overige teams. 
 
Aan het einde van ieder seizoen wordt bekeken voor welke teams selectietrainingen georganiseerd 
dienen te worden. De ambitie is om op basis van een volgsysteem (verkregen input van 
trainer/coaches, JC en TC Jeugd) de eerstelijns jeugdteams samen te stellen. Mocht deze input niet 
leiden tot een eenduidige teamsamenstelling, dan volgen in juni selectietrainingen om onderlinge 
verschillen beter in beeld te hebben.  
 
Spelen in een jeugdselectie van Were Di Tilburg moet je kunnen en willen en vraagt een extra 
inspanning van zowel de spelers/speelsters als hun ouders/verzorgers. Een juiste en goede instelling, 
motivatie, inzet, gedrevenheid en spelvreugde zijn naast goede hockeytechnische, -tactische en fysieke 
kwaliteiten noodzakelijk. 
 
Trainers/coaches 
Trainer/coaches van eerstelijns jeugdteams moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. De TC Jeugd 
stelt haar trainers en coaches aan, waarbij we streven naar een rolverdeling van hoofdtrainer en 
assistent. Mocht een trainer/coach de ambitie hebben om zich (bij) te scholen, dan proberen we hier 
als club in te voorzien. We gaan dan samen met de trainer/coach op zoek naar een geschikte opleiding 
van de KNHB. 
 
Iedere selectiespeler/speelster binnen Were Di kan rekenen op een goede begeleiding waarbij 
spelplezier en persoonlijke ontwikkeling zowel binnen als buiten het veld centraal staan. De TC Jeugd 
kan hiertoe altijd als klankbord fungeren.  
 
Selectietoeslag 
We hanteren binnen onze club een gedifferentieerd tarief voor de eerstelijns jeugdteams. Spelers en 
speelsters van een eerstelijns team betalen - bovenop de standaard contributie - een bedrag van  
€ 75,- voor extra trainingen en andere faciliteiten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de bestuursafgevaardigde tophockey, via tophockey@wereditilburg.nl. 
 
Verwachtingen van een selectiespeler/speelster  
Naast een goede instelling, motivatie en inzet verwachten wij dat spelers/speelsters rekening houden 
met het hockey in combinatie met hun schoolactiviteiten en/of andere interesses. School staat 
uiteraard op de eerste plek, maar met een degelijke planning moet het mogelijk zijn om hiervoor geen 
trainingen/wedstrijden af te moeten zeggen. Wij verwachten hierbij medewerking van ouders. 
Trainingen met het team zijn belangrijk voor de ontwikkeling en het groepsgevoel. Een coach maakt bij 
de start van het seizoen afspraken met de spelers. Als aan deze afspraken niet voldaan wordt, kan de 
coach hier consequenties aan stellen. 
 
Eerstelijns jeugdteams trainen 2x per week op vaste tijden, waarvan minimaal 1x op waterveld. De 
coach of manager van het team maakt gedurende het seizoen een rijschema voor de drie competities 
per jaar: die van de herfstcompetitie, het zaalhockey en de lentecompetitie. Hierbij wordt verwacht dat 
ouders kunnen rijden naar uitwedstrijden. Daarnaast geldt de vrijwilligersplicht die voor alle (ouders 
van) leden van Were Di geldt, zoals gastouder en bardienst.  
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Per leeftijdscategorie verwachten we van onze jeugdteams het volgende:  
A-jeugd - fluiten van jeugdwedstrijden op zaterdag 
   - training geven aan D-jeugd* 
B-jeugd - fluiten van miniwedstrijden op zaterdag 
   - training geven aan E-jeugd* 
C-jeugd  - ballenjongens of –meisjes bij heren 1 en dames 1 
   - training geven aan E-jeugd* 
D-jeugd - ouders bemannen de wedstrijdtafel 
   - spelers mogen training geven bij de HockeyFreaks 
 
* Uitzondering hierbij kan gemaakt worden als iemand van buiten de stad komt en afhankelijk is van 
vervoer van ouders. Training geven is goed voor de ontwikkeling van het individu doordat vaardigheden 
als 'praten voor een groep', 'het aanleren van techniek aan anderen' en 'de omgang met jonge 
kinderen' veelvuldig aan bod komen. 
 
Wat mag er van Were Di verwacht worden? 
Were Di als club financiert minimaal twee trainers voor een selectieteam. Onze wens is om daarbij één 
hoofdtrainer/coach aan te stellen die minimaal één training geeft en er tijdens de wedstrijd is. Een 
assistent-trainer vult de eerste functie aan. Trainers/coaches krijgen bij Were Di een 
vrijwilligersvergoeding. Indien wenselijk zoeken we voor ieder selectieteam ook een manager, dit is 
vaak een ouder van iemand uit het team. 
 
We bieden twee trainingen en één wedstrijd per week aan. Hierop aanvullend kunnen thema-avonden 
en clinics worden gegeven. Keepers krijgen een extra trainingsmoment per week aangeboden en het 
benodigde materiaal om te keepen. 
 
Om de ontwikkeling van individuen te stimuleren organiseren we trainingsstages. Hierbij willen we 
iemand op een hoger niveau laten meetrainen. Dat kan zijn in een hogere leeftijdscategorie óf in 
dezelfde leeftijdscategorie in een hoger team. Trainingsstages kunnen ieder moment in een seizoen 
aanvangen of stopgezet worden. Trainingsstages komen tot stand na overleg tussen speler, 
trainer/coaches, ouders, TC Jeugd en indien van toepassing Jeugdcommissie. 
 
Voorbereiding op het nieuwe seizoen   
Eerstelijns jeugdteams starten hun gezamenlijke voorbereiding 3 á 4 weken vóór aanvang van de 
najaarscompetitie. De start van de jeugdcompetitie in het seizoen 2018-2019 staat gepland op zaterdag 
8 september. De bondscompetitie (H1/D1) en voorrondes Landelijke Jeugd starten een week eerder. De 
gezamenlijke voorbereiding voor eerstelijns jeugdteams start dus in week 33 of 34, mede afhankelijk 
van wat de trainer/coach bepaalt. Spelers/speelsters van eerstelijns jeugdteams worden verwacht 
aanwezig te zijn bij de start van de gezamenlijke voorbereiding. Were Di kiest er momenteel niet voor 
om loopschema's of andere zaken te verplichten, maar het is wenselijk dat iedere 
selectiespeler/speelster zo fit mogelijk aan de voorbereiding begint, mede om vroege blessures te 
voorkomen. 
 
Spelers/speelsters van buitenaf 
Voor álle eerstelijns teams geldt dat de selecties open zijn. Het kan voorkomen dat zich leden van 
buitenaf aanmelden bij Were Di. Wij beoordelen deze aanmeldingen op basis van kwaliteit en de TC 
Jeugd zal in samenspraak met de trainer/coach van het team beslissen of de speler/speelster 
toegevoegd kan worden aan het (eerste) team. Het zou dus voor kunnen komen dat in dat geval een 
eigen lid afvalt. Uitgangspunt hierbij is wel dat eigen leden voorrang hebben, maar als een lid van 
buitenaf een echte meerwaarde is voor een team, dan kan deze aan de selectie worden toegevoegd. 
 



  

Gedurende het seizoen 
Sport Medisch Centrum 
Het kan voorkomen dat iemand geblesseerd raakt in het seizoen. Were Di werkt samen met het Sport 
Medisch Centrum in het T-Kwadraat. Op woensdagen van 17.00 tot 18.00 uur is een gratis 
inloopspreekuur met een fysiotherapeut op Were Di. Belangrijk is dat pijntjes en blessures direct 
gecommuniceerd worden met de eigen trainer/coach. 
 
Open selecties 
We werken binnen Were Di met open selecties, waarbij het kan gebeuren dat er een wisseling 
plaatsvindt van een speler/speelster tussen het eerste en een breedteteam. Het kan namelijk 
voorkomen dat spelers/speelsters uiteindelijk toch niet het niveau van het eerstelijns team aan 
kunnen, of dat er onvoorziene problemen zijn. Een wisseling zal altijd in goed overleg tussen speler, TC 
Jeugd, de trainer/coach en ouders plaatsvinden.  
 
Wisselingen kunnen gemaakt worden na elke competitieperiode. Bij de D-jeugd zijn drie 
competitieperiodes. Vóór de winter twee periodes van vijf wedstrijden en ná de winter één periode van 
tien wedstrijden. Bij de A-, B- en C-jeugd blijven er twee competitieperiodes. Vóór de winter één 
periode van tien wedstrijden en ná de winter één periode van tien wedstrijden. 
 
Zaalhockey 
De TC Jeugd kan ervoor kiezen om tijdens het zaalhockeyseizoen een selectie te maken binnen het 
team. Dit doen we omdat zaalhockey maar met 5 spelers en een keeper gespeeld wordt. Per categorie 
en niveau bekijken we of een zaalhockeyselectie waardevol is. Daarbij is het gebruikelijk dat we 
combinatieteams maken. Meer informatie hierover is op te vragen bij de TC Jeugd 
(tcjeugd@wereditilburg.nl). Let erop dat met zaalhockey andere schoenen en stick vereist zijn, evenals 
een handschoen voor de linkerhand. 
 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, mail ons dan gerust. 
 
TC Jeugd Were Di Tilburg 
 

 
 
Nico den Boer 
Anke Ketelaars 

Milou Hofland 

Sander Pastoor 
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