
Aannamebeleid Tophockey Jeugd Schaerweijde 
 

Algemeen 

De verwachting is dat het aantal aanmeldingen om bij Schaerweijde te gaan hockeyen de komende 

jaren groter is dan het aantal jeugdleden dat geplaatst kan worden. Het aannamebeleid voor 

Tophockey Jeugd heeft consequenties voor de instroom in de breedte, omdat er een maximum zit 

aan het aantal spelers die Schaerweijde in alle teams kan plaatsen. Elk jaar wordt in april vastgesteld 

hoeveel jeugdleden van buitenaf aangenomen kunnen worden per leeftijdscategorie inclusief 

Tophockey jeugd. 

 

Spelers van buiten de club dienen zich bij de Technisch Manager Tophockey Jeugd aan te melden 

indien zij aan de selecties van de Topjeugd van Schaerweijde deel willen nemen. Dit gebeurt per mail 

voor een vooraf bepaalde, en op de site gepubliceerde, datum. Bij hoge uitzondering kunnen spelers 

na de aanmeldingsdatum nog aan een selectie worden toegevoegd (indien; een speler deel uit maakt 

van een nationale selectie; een speler na de aangegeven datum verhuist).  

Spelers van buiten Schaerweijde worden alleen uitgenodigd voor de selectietrainingen van de 

Topjeugd indien zij een reële kans hebben om in een eerste lijnteam te gaan spelen. Indien een 

speler wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de selectietrainingen dan wordt de club waar de 

speler vandaan komt hier per mail van op de hoogte gesteld. 

Spelers van buiten Schaerweijde komen alleen in een eerste lijnteam indien zij duidelijk een 

meerwaarde vormen voor het team. Bij gelijkwaardigheid wordt altijd voor een Schaerweijde lid 

gekozen. 

 

Aannamebeleid Tophockey Jeugd 

1. Externe jeugdspelers die mee willen doen aan de selectietrainingen voor de Topjeugd van 

Schaerweijde (C1, B1 en A1) kunnen voor 8 april 2019 een email sturen naar: 

Erik Jazet, Technisch Manager Tophockey AB Jeugd (technischmanager-topAB@schaerweijde.nl)  

Razwan Ahmed, Technisch Manager Tophockey C Jeugd (technischmanager-

topCD@schaerweijde.nl) met de onderstaande informatie: 

• Naam, geboortedatum, contactgegevens (adres, telefoonnummer, telefoonnummer 

ouders en e-mail); 

• Hockey CV (bij welke club speel je en in welke teams heb je gespeeld?) 

• Een motivatie van maximaal 150 woorden schrijven (waarom wil je graag bij 

Schaerweijde komen hockeyen); 

• Fit zijn en het laatste half jaar in het eigen team gespeeld hebben; 

2. Na ontvangst van de aanmelding krijgen kandidaten bericht of ze worden uitgenodigd om een 

paar keer mee te trainen. Na deze trainingen kan de kandidaat eventueel uitgenodigd worden 

voor de selectie trainingen in juni.  

3. De Technisch Manager Tophockey Jeugd bepaald in samenspraak met het technisch kader de 

uiteindelijke keuze. 

4. Als bij de peiling in april blijkt dat voor een leeftijdscategorie het maximum aantal spelers is 

bereikt, is er ook voor Tophockey een ledenstop. 

 

Voor vragen kan er contact worden opgenomen met: 

Erik Jazet, Technisch Manager Tophockey AB Jeugd  

Razwan Ahmed, Technisch Manager Tophockey C Jeugd 
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