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NUTHSE HOCKEYBELOFTEN
WILLEN MEER
HockeyClub Nuth (HCN) start zondag 6 september weer met de
ClubBeloftenTrainingen (CBT), die er speciaal zijn voor de betere HCNhockeyjeugd (10-16 jaar). De trainingen zijn twaalf zondagen lang van 10.00 tot
12.00 uur en vinden plaats op het zandkunstgrasveld van HCN of het
waterkunstgrasveld van HCC Heerlen.
De groep bestaat uit ruim 30 jeugdleden, waaronder een aantal nieuwkomers. Zij krijgen
training van onder andere twee Nuthse jeugdtophockeyers, te weten: Mark Ackermans
(18) en Thijs Bams (17). Mark speelde vorig seizoen voor het Eindhovense Oranje Zwart
JA1. Thijs speelt komend seizoen bij Oranje-Zwart JA1 en hij maakt deel uit van het
Nederlandse jongens A-team (U18).
Ook komend seizoen zal een deel van de trainingen plaats vinden op het Heerlense
waterkunstgras. ‘Zo’n veld is sneller en eist meer van je stickvaardigheden. Je leert er
veel en snel,’ aldus Stijn Grootjans (15), een van de deelnemers aan de CBT.
Nieuw dit CBT-seizoen is dat geregeld spelers/speelsters van de nationale jeugdteams
mee training zullen geven en dat de HCN-jeugd aansluitend een lunch krijgt zoals bij de
Nederlandse jeugdteams gewoon is.
HCN heeft de afgelopen seizoenen al ervaring opgedaan met het trainen van de betere
HCN-jeugd. De CBT is zo succesvol dat inmiddels een derde van de groep geselecteerd
is voor een Limburgs jeugdteam of hoger. ‘In Zuid-Nederland zijn we een van de kleinste
clubs, maar we hebben relatief en geregeld zelfs absoluut de grootste afvaardiging
geselecteerden jeugdleden,’ aldus Nic Kentgens, vader van een van de CBTdeelnemers.
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Komend seizoen zal de HCN-hockeyjeugd nog vaker training krijgen van jeugdspelers
van de Nederlandse jeugdteams tijdens de ClubBeloftenTrainingen.

