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Selectieleidraad Hercules jeugd 2019-2020 
 
 
F jeugd 
Bij de F jeugd wordt er nog niet echt geselecteerd op niveau. 
Er wordt wel gekeken naar: 

• 1e of 2e jaars F jeugd; 

• Niveau van het team komt overeen; 

• Vriendjes en vriendinnetjes. 
 

 
E jeugd 
In de E jeugd wordt er geselecteerd en wordt er door de trainers, coaches en technische 
commissie naar de volgende punten gekeken: 

• Inzet; 

• Trainingsopkomst; 

• Talent; 

• Niveau van de handbaltechnieken; 

• Tactisch inzicht; 
 
In het geval van 4 teams binnen deze categorie: 

- E1 selectie team; 
- E2 selectie team; 

- E3 en 4 gelijke teams (balans en plezier). 
 
In het geval van 3 teams binnen deze categorie: 

- E1 selectie team; 
- E2 en 3 gelijke teams. 

 
 
D jeugd 
In de D jeugd wordt er geselecteerd en wordt er door de trainers, coaches en technische 
commissie naar de volgende punten gekeken: 

• Inzet; 

• Trainingsopkomst; 

• Talent; 

• Niveau van de handbaltechnieken; 

• Tactisch inzicht. 
 
In het geval van 4 teams binnen deze categorie: 

- D1 selectie team; 

- D2 selectie team; 
- D3 en 4 gelijke teams. 

 
In het geval van 3 teams binnen deze categorie: 

- D1 selectie team; 
- D2 en 3 gelijke teams. 
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C jeugd 
In de C jeugd wordt er geselecteerd en wordt er door de trainers, coaches en technische 
commissie naar de volgende punten gekeken: 

• Inzet; 

• Trainingsopkomst; 

• Talent; 

• Niveau van de handbaltechnieken; 

• Tactisch inzicht. 
 
In het geval van 4 teams binnen deze categorie: 

- D1 selectie team; 
- D2 selectie team; 
- D3 en 4 gelijke teams. 

 
In het geval van 3 teams binnen deze categorie: 

- D1 selectie team; 
- D2 en 3 gelijke teams. 

 
 
 
 
NB: 
Bij twijfel of in specifieke gevallen heeft de technische commissie het laatste en bepalende 
oordeel. 
 
Ook de beslissing om een speler te dispenseren of vervroegd door te zetten naar een hogere 
leeftijdscategorie ligt bij de technische commissie. 


