
Uitnodiging selectiehockey HGC seizoen 2019 – 2020 
Wassenaar, 2 juni 2019 
 
Hallo toppers, 
 
We nodigen jullie hierbij graag uit om mee te doen aan de voorselectie van JA1, MA1, 
JB1, MB1, JC1, MC1, JD1 of MD1 voor het seizoen 2019 / 2020.  
Van harte gefeliciteerd, want deze plek hebben jullie zelf verdiend!   
 
In één van de andere bijlagen treffen jullie de lijst met de namen van de jongens en 
meisjes die ook in de voorselectie zitten plus een schema met alle trainingen voor de 
komende weken. Een aantal teams begint op maandag 3 juni met de eerste 
trainingen. Dat is dus al vanaf morgen! 
  
De definitieve selectie zal uiterlijk zondag 30 juni 2019 bekend worden gemaakt. Daarna 
hebben jullie hockeyvrij. De verplichte Fit- & Funweken beginnen dit jaar half augustus. 
Om precies te zijn:  
MA1 & JA1: woensdag 14 augustus 2019; 
MB1 & JB1: donderdag 15 augustus 2019; 
MC1, MD1, JC1, JD1: maandag 19 augustus 2019.  
Zoals gebruikelijk krijgen jullie voor de tussenliggende periode een fitness-schema mee.  
  
De definitieve selecties van de A t/m C-teams zullen in beginsel bestaan uit 15 
veldspelers en 1 keeper, maar uitzonderingen zijn mogelijk. Voor de spelers/speelsters 
van buiten die niet bij de selectie komen, is geen gegarandeerde plek in een  
2e jeugdteam. Bovendien hanteert HGC voor hen het beleid dat zij minimaal bij de  
top 6 moeten zitten om aanspraak te kunnen maken op de definitieve selectie in een 
topteam. 
  
Zorg ervoor dat je alles goed opschrijft in je agenda, aanwezigheid (ook in de Fit- & 
Funweken!) is natuurlijk een belangrijk aspect van de selectie.  
  
Het oefenprogramma vóór en ná de zomerstop wordt voornamelijk door de betrokken 
coaches zelf opgesteld. Centraal georganiseerd zijn de oefenwedstrijden tegen KZ op 
zaterdag 15 juni 2019. Meer informatie volgt via jullie coach of manager.  
  
Voor de volledigheid wijzen wij op de basisvoorwaarden waaraan spelers en speelsters 
van de HGC-topteams moeten voldoen. Vaak blijkt gedurende het seizoen dat een 
aantal van jullie (of jullie ouders) hiervan niet op de hoogte was. Dus zorg dat je weet 
wat de te verwachten trainings- en wedstrijdbelasting is. We gaan ervan uit dat je van 
deze uitnodiging gebruik maakt. Als dat niet het geval is, horen wij dat graag zo snel 
mogelijk en in ieder geval vóór aanvang van de eerste selectietraining.  
 
Voor nu wensen wij jullie veel succes en vooral heel veel plezier! 
  
Namens de TC  
Ewout Buijs, Patty Antvelink, HP van Beek, Jan-Thijs Maatman, Mark van Loon, Judy Roosen 
en Luc Schellekens 
tc@hgc.nl 
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