Open Jeugdtrainingen voor spelers van breedte Meisjes B en Jongens/Meisjes CD
Datum : maandag 30 november en dinsdag 1 december 17.00 – 19.00.

Waarvoor zijn deze Open Jeugdtrainingen?
De trainingen dienen ervoor alle spelers en speelsters van de breedtesport een extra objectieve kans
te geven zich te laten zien, met als doel om eventueel het volgende seizoen één of meerdere niveaus
hoger te spelen.
Ter verduidelijking: opgave voor deze Open Jeugd training creëert mogelijkheden maar biedt geen
garanties.

Wie kunnen zich voor de Open Jeugd trainingen opgeven?
Alle spelers en speelsters van de breedtesport die in seizoen 2020/2021 in de Meisjes B en
Jongens/Meisjes C of D categorie spelen. Dus niet de eerste en tweede teams.
Opgave geldt niet voor keepers, dit mede vanwege het feit dat tijdens de Open Trainingen het aantal
balcontacten niet representatief is.
Voor jongens betreft het: C3, C4, D3, D4, D5
Voor meisjes betreft het: B3, B4, B5, B6, C3, C4, C5, D3, D4, D5, D6

Hoe kunnen spelers/speelsters zich opgeven?
Opgave verloopt via de desbetreffende coaches. Deze brengen de opgaven van hun team in kaart en
geven deze in een complete lijst door aan de Lijnco.
D+C : de coaches inventariseren bij de ouders en spelers/speelsters
B: de coaches inventariseren bij de spelers/speelsters
Vóór 23 november moeten alle kandidaten zijn doorgegeven per team!

Wat is het vervolg nadat spelers/speelsters zich hebben opgegeven?
Als alle opgaven door de coaches zijn doorgegeven en door afvaardiging van het Technisch Hart in
kaart zijn gebracht, ontvangt iedereen die zich heeft opgegeven een bevestiging en uitnodiging voor
18 óf 19 nov (17.00-19.00). Je hoeft dit jaar geen gekleurd shirt of rugnummer te dragen.

Hoe gaat zo’n Open Jeugd training in z’n werk?
Tijdens deze training wordt iedereen ingedeeld naar de huidige leeftijdscategorie. Ook al speel je bv
volgend jaar een leeftijdscategorie hoger. Dit mede om de fysieke verschillen zo beperkt mogelijk te
houden.
Er worden partijvormen van 5 tegen 5 of 6 tegen 6 gespeeld, afhankelijk van het aantal deelnemende
spelers/speelsters.
Tijdens de partijvormen worden alle spelers en speelsters door objectieve selecteurs beoordeeld. De
selecteurs komen voornamelijk uit de seniorentop, en worden eventueel ondersteund door andere
geschikte spelers of personen.

Wat wordt er met de beoordelingen en resultaten gedaan ?
De boordelingen en resultaten n.a.v. de Open Training worden vergeleken met de beoordelingen uit
het SpelerVolgSysteem (SVS-TIPS) van de huidige trainers en coaches van het team. Op deze wijze
sluiten we zoveel mogelijk eenzijdige visie en subjectiviteit uit. Hierna wordt intern besproken en
overwogen wie er in aanmerking komen om volgend seizoen wellicht hogerop te kunnen spelen. Dit
alles is uiteraard ook afhankelijk van intrinsieke motivatie.
Tevens kan de beoordeling van de Open Jeugd training samen met de visie van de huidige
begeleiding ertoe leiden dat bepaalde spelers/speelsters worden uitgenodigd om met een ander
team mee te gaan trainen. Ook voor meetrainen geldt echter dat dit geen garanties biedt voor de
indelingen van het nieuwe seizoen.

