
Aanmelding voor de selectieteam jeugd topelftallen HC Eindhoven van buiten de vereniging. 

  

HC Eindhoven streeft continu naar verbetering van de prestaties van haar jeugdselectie- elftallen (A 

t/m E). Hierbij willen wij het maximale uit de jeugdopleiding halen en de doorstroming van 

jeugdspelers naar de 1e elftallen van HC Eindhoven borgen binnen een sportief, veilig en sociaal 

klimaat. Alleen binnen dit klimaat kan de ontwikkeling van individuele spelers (m/v) gedijen. 

Een van de praktische voorbeelden bij de meidenlijn is het “jong Eindhoven” concept waarbij 

talenten uit MA1, MB1, Dames 1 (jonger dan 20 jaar), aanvullend een paar keer per seizoen samen 

trainen en oefenwedstrijden spelen tegen Dames 1 elftallen uit de regio. Op deze manier krijgen 

talenten een extra prikkel en worden de talenten al op vroege leeftijd begeleid richting Dames 1.  

Dit alles doet HC Eindhoven vanuit een duidelijke toekomstvisie, identiteit, organisatie en structuur 

welke vastgelegd is binnen het Tophockeyplan 2014-2020. Deze wordt meegegeven als er een 

wederzijdse interesse is. 

HC Eindhoven heeft hierbij als visie: Wij creëren een topsportomgeving waarin tophockey wordt 

ingevuld vanuit een vorm van wederkerigheid om jezelf en anderen sterker te maken. Hierbij kiezen 

we voor een langetermijnaanpak waarbij de ontwikkeling van hockey(st)er bezien en benaderd wordt 

vanuit een meerjarenaanpak lopende vanaf de periode jongste jeugd tot en met de seniorenleeftijd. 

  

Ook spelers van buiten onze vereniging kunnen in aanmerking komen voor een plaats in één van 

onze selectieteams. Hiervoor hanteren we onderstaande procedure. 

 

Spelers die volgende jaar in een A of B-elftal instromen 

1. Voor spelers die in aanmerking willen komen voor een jeugdselectieteam en volgend jaar in 

een A of B-elftal komen, geldt dat ze op proef mee kunnen trainen. Je kan je hiervoor 

aanmelden bij HC Eindhoven (tophockey@hceindhoven.nl).  

2. Na aanmelding wordt, op basis van de meegestuurde gegevens, eerst gekeken of de speler 

de potentie heeft om aan te sluiten bij de proeftraining.  

3. Er zijn maximaal 3 proeftrainingen. Deze vinden plaats in mei en juni. 

4. De speler hoort na de 3 proeftrainingen of hij/zij in de verdere selectieprocedure mee mag 

lopen van de selectieteams en of hij/zij kans maakt voor een plaats in een selectie elftal. 

5. Voor de A en B-elftallen gelden geen verdere selectietrainingen tenzij daar aanleiding voor is. 

De indeling gebeurt voor de leden op basis van de prestatie van het afgelopen jaar en voor 

de spelers van buitenaf, op basis van de proeftrainingen.   

6. De selectieteams worden eind juni bekend gemaakt. 

7. Uitgangspunt voor toelating tot de eerste (standaard) teams is dat spelers van buitenaf 

significant beter moeten zijn dan ’eigen’ spelers. 
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Spelers die volgende jaar in de C of D-elftal instromen 

1. Vanaf heden kunnen spelers van buitenaf, die in aanmerking willen komen voor een 

jeugdselectieteam, zich bij HC Eindhoven aanmelden (tophockey@hceindhoven.nl). Het gaat 

hier om spelers die instromen in een C en D-team.   

2. Na aanmelding wordt, op basis van de meegestuurde gegevens, eerst gekeken of de speler 

de potentie heeft om aan te sluiten bij de selectietrainingen.  

3. De speler hoort of hij/zij door mag in de verdere selectieprocedure van de selectieteams. 

4. De selectietrainingen van de selectieteams vinden plaats eind juni 2020. 

5. De selectieteams worden eind juni bekend gemaakt. 

6. Uitgangspunt voor toelating is dat spelers van buitenaf significant beter moeten zijn dan 

’eigen’ spelers. 
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