Beste hockeyers, ouders van hockeyers en andere lezers,
Wat een begin van 2020, daar waar we hoopte mensen te zien presteren en de eerste plek weten te
bemachtigen. Moeten we helaas op de blaren zitten en zoveel mogelijk binnen doen… Het heeft mij
(Max van Gils) wel de tijd gegeven om een team indeling te maken voor volgend jaar. Ook al weten
we niet waar we aan toe zijn na de zomer. Het is altijd fijn om een plan te hebben. Met deze insteek
is de indeling ook gemaakt. HCW heeft te kampen met een onder tal aan jongensteams. Dit houdt in
dat er niet genoeg spelers zijn om op elk niveau een team te vullen… Daarom is het de enige optie
om de mensen die we hebben te combineren. Helaas moeten er hierdoor sommige spelers hun
huidige team verlaten… De mensen die een grote verandering mee maken heb ik persoonlijk
gesproken en geïnformeerd waarom de keuze is gemaakt. Het vergt van hen veel liefde en kracht om
mee te gaan in deze verandering. Ik verwacht dan ook dat iedereen zich netjes en ‘open’ gedraagt
tegenover de nieuwkomers. HCW vind dat het in elk team Sportief, Eerlijk en Veilig moet zijn voor
iedereen! Helaas heeft dit ook tot gevolg dat alle teams overvol zijn. Dit betekend in sommige
gevallen dat spelers thuis moeten blijven als er een wedstrijd is. Officieel mogen er maar 5 mensen
op de bank zitten en 11 in het veld. In totaal dus plek voor 16. De desbetreffende teams moeten een
doordraai schema maken waarbij iedereen even veel wedstrijden mee maakt. Dit zal per team met
de manager en de trainer overlegd worden.
Jongens C1 gaat er volgend seizoen als volgt uitzien:
Jongens C1 - 2020/2021
1: Jort Baas
2: Sven Berkhout
3: Nick Bonten
4: Björn de Bruijn
5: Thomas de Graaf
6: Dave in 't Hof
7: Youri Moons
8: Bas Numan
9: Youri van Yperen
10: Simon Avedissian
11: Niels Bouwman
12: Laurens Doeleman
13: Rayan Dortland
14: Tygo Farla
15: Okke Gerritsen van der Hoop
16: Bram van den Heuvel
17: Stijn van der Leden
18: Yannick van der Spoel
19: David Verheij

Jongens B1 zal er volgend seizoen als volgt uit zien:
Jongens B1 - 2020/2021
1: Loek van Daalen
2: Naut Eversteijn
3: Yànnick Hofman
4: Floris Karsman
5: Pepijn Karsman
6: Rick van der Klauw
7: Alexander van der Kraats
8: Jacco van der Spek
9: Daniël Verhagen
10: Tim Vreeburg
11: Daniël Borst
12: Max Koning
13: Camiel van der Stoep
14: Jacob Wiekart
15: Thomas van Veen
16: Silvan Both
Helaas zullen in de junioren niet meer jongensteams zijn dan deze twee teams.
Wat betreft de Senioren:
De Senioren zijn komend seizoen in totaal met 32 man. Met nog 3 aanvragen van buitenaf 2 mensen
in de B die ook Heren leeftijd hebben en 1 iemand vanuit de veteranen die kan aansluiten bij de
Heren. Dus in potentie 38 Man.
Dit houdt in dat er voor het mooie geen 3 teams kunnen worden gemaakt. Dit wil ook zeggen dat er
een aantal spelers van H2 naar H1 moet om een balans te maken voor beide teams.
Hier zal een open selectie voor plaatsvinden. Verdere informatie volgt nog wat betreft deze selectie
denk aan tijd, datum en overige specificaties.
De plannen met de senioren voor volgend seizoen vanuit de hockeyclub gezien zijn als volgt:
We willen weer een representatief H1 neerzetten. Een team dat punten kan pakken en een team dat
weer plezier heeft in het spelen met elkaar. De afgelopen twee jaar heeft H1 het zwaar te verduren
gehad in de tweede en derde klasse. Wij willen graag in de derde klas blijven en er voor zorgen dat
de jeugd weer opkijkt naar de spelers. Tevens willen we het plezier en de vriendschappen die
ontstaan zijn op HCW ondersteunen en bevorderen. Samen met je team de overwinning behalen op
je tegenstander geeft een euforisch gevoel waar iedereen naar smacht. H1 zal een team zijn waar
iedereen gelijk is, iedereen evenveel minuten maakt, je met elkaar op een leuke fanatieke manier de
sport beoefend en dat streeft naar een handhaving in de derde klasse. Dus mocht je interesse
hebben in de selectie trainingen dan ben je t.z.t. van harte welkom.
Wat betreft de rest: voor Heren 2 zijn wij opzoek naar een vaste trainer buiten de club om. In de
geschiedenis is dit een moeilijke opgave gebleken. Tevens zijn wij opzoek naar extra spelers om een
Heren 3 te vormen. Bel, facetime, app al je vrienden, oud hockeyers of collega’s om te vragen of zij
willen hockeyen op HCW.

Als laatste moeten we rekening houden met COVID-19. Hierdoor kan het zijn dat er geen selectie
gehouden kan worden voor de H1 en de H2 en wordt er te weinig tijd vanuit de KNHB gegeven om
een dergelijke selectie training te houden. Dan zullen de volgende spelers in de volgende teams
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Heren 1
Merijn de Baare
Tijs Bogaard
Sander Bogaards
Bram van Delft
Ralph van Dodewaard
Floris van den Dool
Max van Gils
Edo Herrera
Juan Peverelli
Marnix van Prooyen Schuurman
Jeroen Comba
Tom Jansen
Kas Prins
Joris den Hengst
Luc Nannings
Jakim van Klaveren
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Heren 2
Daan van Adrichem
Alex Baggerman
Julius Booy
Mischa Both
Wilco Cammeraat
Daan de Graaff
Jesper Boonstoppel
Martijn Karreman
Folkert Pieters
Reinout Pieters
Jorn van Dodewaard
Sven van Rietschoten
Twan Oostendorp
Ruben van der Poel
Joost Spruit
Jeroen Lokker

