Februari 2021
Plaatsingsbeleid selectieteams junioren
Spelers en speelsters van andere verenigingen zijn van harte welkom om bij LHC Roomburg
te komen hockeyen. Dit kan op eigen initiatief of na uitnodiging van de trainer/coach
(afgestemd met de Technische commissie) van het betreffende team. De technisch
coördinator Jeugd is eindverantwoordelijk voor plaatsing. Hij/zij kan worden ondersteund
door trainer begeleiders en de trainers van de teams waarbij wordt meegetraind.
Voor spelers en speelsters binnen de juniorenleeftijd die in aanmerking willen komen voor
plaatsing in een selectieteam bij LHC Roomburg, geldt de volgende procedure:
Aanmelding voor 1 mei
•

•

•

•
•

•
•
•

•

•

Je stuurt voor 1 mei een motivatiemail naar juniorenalgemeen@roomburg.nl bij je
aanmelding als je op eigen initiatief in een selectieteam van LHC Roomburg wenst te
spelen. Dit is niet nodig wanneer je door de trainer/coach of de technische
commissie bent uitgenodigd;
Vul hiernaast voor 1 mei het inschrijfformulier in om mee te doen met de reguliere
teamindeling, dit is inclusief betalingsverplichting. Je bent welkom bij ons maar
shoppers bij meerdere clubs zorgen voor veel onrust en zijn niet welkom.
We doen geen aparte selectietraining op Roomburg. Je gaat na 1 mei meetrainen
met een team dat past bij jouw referentieniveau van de afgelopen twee jaar. Op
basis van je prestaties bij de trainingen en evt. oefenwedstrijden van dit team kan
worden besloten om je bij een hoger of lager team mee te laten trainen.
Voor plaatsing in een eerste of tweede team hoor je bij de beste 10 (= je veldspelers)
van betreffende team.
Wil je instromen in een eerste of tweede team op Roomburg dan is er elk jaar in
zowel het eerste als tweede team een maximumaantal externe instromers
vastgesteld te weten:
• In de C-lijn max 4 per team
• In de B-lijn max 5
• In de A-lijn max 6
De verschillen hebben te maken met de gemiddelde uitstroom/verloop per lijn over
de afgelopen jaren, dat hoger wordt naarmate de spelers ouder worden.
TC en trainers beoordelen de speler op basis van de op dat moment beschikbare
beoordelingsmethode
In geval van gelijke geschiktheid van de kandidaat met overige spelers, gaat een lid
van Roomburg altijd voor een externe kandidaat.
Het aantal plaatsen voor externe spelers is ook afhankelijk van het maximale aantal
teams in de hele lijn. Na het verstrijken van de opzegtermijn (1 mei) wordt per lijn
duidelijk hoeveel spelers doorstromen naar de volgende jaargang en hoeveel ruimte
er ontstaat voor nieuwe spelers (extern).
Een externe speler die niet wordt toegelaten tot een selectieteam maar wel bij
Roomburg wil komen hockeyen, moet zich inschrijven via de website en kan
instromen via het geldende plaatsingsbeleid.
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Voor keepers van andere verenigingen geldt dat aanmelding en plaatsing altijd in
overleg gaat met de Technische Commissie.
Breedteteams kunnen met zoveel nieuwe leden als nodig worden aangevuld. Voor
deze verhouding is gekozen omdat het aantal nieuwe leden door verhuizing relatief
laag is. Naarmate spelers ouder worden is in- en uitstroom hoger vanwege stoppen
of bij een andere club met vrienden willen spelen.
Spelers en speelsters die zich hebben aangemeld voor een selectieteam maar
waarvoor na drie keer meetrainen voor 15 juni geen selectieplek beschikbaar blijkt te
zijn, hebben geen contributieverplichting wanneer zij afzien van het spelen bij
Roomburg.

Aangemeld tussen 1 mei en 15 juni
Voor spelers en speelsters die zich na 1 mei aanmelden voor plaatsing in een
selectieteam bij de junioren van Roomburg geldt een aantal extra regels:
-

-

Spelers en speelsters de zich na 1 mei hebben aangemeld kunnen drie keer zonder
aanmeldingsverplichting meetrainen voor 15 juni.
Spelers hebben aantoonbaar minimaal subtopklasse gespeeld afgelopen seizoen of
hebben bij een club met maximaal twee teams in het eerste team gespeeld.
Als een speler lid wenst te worden en op basis van de drie trainingen en/of
oefenwedstrijden ook welkom is, wordt eerst bij het Technisch Hart en
Lijnorganisatie geverifieerd of er überhaupt voldoende ruimte is voor plaatsing.
Indien dit het geval is kan de speler/speelster lid worden bij Roomburg.
Omdat deze spelers zich laat aanmelden, terwijl de voorbereiding voor het nieuwe
seizoen al gestart is en veranderingen in de samenstelling veelal voor onrust zorgen,
gelden aanvullende kwaliteitseisen. Spelers die zich na 1 mei aanmelden behoren tot
de beste 5 spelers van het team en/of beschikken over bijzondere capaciteiten
waarmee het team hogere prestaties kan leveren (zoals een sleepcorner of een
uitstekende scoop).

NB: Het bestuur/ Technisch Hart kan altijd om dringende redenen van dit beleid
afwijken.

