
Beste meisjes, jongens, ouder(s) en verzorgende(n), 

Het seizoen 2016-2017 is over de helft. Het moment waarop de Technische commissie begint met de 
voorbereidingen op het nieuwe hockeyseizoen 2017-2018, waarbij alle junioren elftallen in de 
categorieën A/B/C en D opnieuw worden ingedeeld. 

In de maand april worden er relatief weinig wedstrijden gespeeld en het seizoen loopt vrij 
lang door tot halverwege juni. Daarom heeft de Technische commissie besloten om in week 
16, 18 t/m 21 april, te beginnen met de selectietrainingen ter voorbereiding op het 
komende seizoen. 

De definitieve bekendmaking van de namen voor de selectieteams en breedteteams vind 
eind juni plaats. 

De lijst met namen van de speelsters uit de A-, B-, C- en D-categorie, die uitgenodigd 
worden voor deze trainingen, is na uitvoerig overleg samengesteld met Wouter Hoekstra, 
Wouter Willems, jullie trainers, coaches en lijncoördinatoren. 

Onderaan deze brief/ bijlage vinden jullie de namen van de speelsters, die door de TC worden 
uitgenodigd.  

Vind je dat jij ook bij de selectie-indeling thuis hoort, meld je dan aan via TC@MHCL.nl  
Dit kan uiterlijk tot: Vrijdag 14 April 20.00 uur. 

De selectietraining in de meisjes D-categorie vindt plaats op leeftijd. Dit houdt in dat meisjes D1 een 
2e-jaars selectieteam wordt en meisjes D2 een 1e-jaars selectieteam. Bij de selectietraining worden 
de 1e-jaars D-meisjes als één groep gezien en de 2e-jaars D-meisjes ook. Voor de meisjes in de A-, 
B- en C-leeftijd wordt geselecteerd op sterkte.                                                                                                                                
Voor de jongenslijn vinden geen selectie trainingen plaats. 

Na de 2 selectieavonden in week 16 blijven er per selectieteam ongeveer 16-18 speelsters over. Deze 
groepen meisjes MA1, MB1, MC1, MC2, MD1 en MD2 gaan na het eind van de competitie nog met 
elkaar trainen. Na deze trainingen willen we tot 14 speelsters per selectie/opleidingsteam komen en 
vallen er dus nog speelsters af. 

De selectietraining voor: 

D- meisjes vind plaats op: Dinsdag 18 april van 17:00 - 18:30 uur en 
 Donderdag 20 april van 17:00 - 18:30 uur. 
C- meisjes vind plaats op: Woensdag 19 april van 17:00 - 18:30 uur en   
 Vrijdag 21 april van 17:00 - 18:30 uur. 
B- meisjes vind plaats op:  Woensdag 19 april van 18:45 - 20:15 uur en   
 Vrijdag 21 april van 18:45 - 20:15 uur. 
A- meisjes vind plaats op:  Dinsdag 18 april van  18:45 - 20:15 uur en 

 Donderdag 20 april van 18:45 - 20:15 uur. 
 
 

Namens de TC, Lijn- Coördinatoren: 
Harmen van Balen Walter, voorzitter Jongste jeugd, Nynke Bruins  
Richard Schnieders, technisch coördinator D- meisjes, Lieke Reuchlin  
Jennie Hooijschuur, secretaris C- meisjes, Dedde de Vries  
 A-B meisjes, Bert Munniks en Harm Bakker 
 Jongenslijn, Hugo Faber 
 Senioren, Tessa Raaijmakers 
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