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WEER HOCKEYMEISJE 
NUTH GESELECTEERD  
 
 
Jacqui Kentgens (14 jaar) van HockeyClub Nuth is afgelopen week geselecteerd 
voor het Hockey College Oranje Zwart (HCOZ) in Eindhoven. Zij is daarmee het 
tweede hockeymeisje van HCN die dit ooit heeft gehaald.  
 
HCOZ is een ‘opleidingsgroep’ van Oranje Zwart (OZ), die talentvolle jeugdhockeyers en  
-hockeysters traint om later deel te kunnen uitmaken van de landelijke hockeytop. ‘  
 
Uit meer dan 30 jeugdige hockeytalenten uit Limburg en Oost-Brabant selecteerde 
HCOZ onder andere de Nuthse jeugdhockeyster. Inmiddels is Jacqui nummer acht van 
HCN die deel uitmaakt van het HCOZ. ‘Nou, wat zou voetbalclub Minor er van vinden 
als acht jeugdleden zouden worden opgenomen in de PSV-jeugdopleiding. We hebben 
maar 135 jeugdleden in die categorie, dat is dan toch een hele prestatie van onze club’, 
aldus Mark Ackermans, een van de HCN-trainers van Jacqui.   
 
Dit najaar zal Jacqui tien woensdagenavonden trainen in Eindhoven. Zij krijgt dan onder 
andere training van internationals die hockeyen bij OZ.   
 
Zij gaat niet verloren voor HockeyClub Nuth (HCN). Komend seizoen speelt Jacqui nog 
gewoon bij HCN en traint zij zondagochtend mee met de Clubbeloftengroep. ‘Deze 
groep is overigens een uitstekende voorbereiding op het HCOZ’, stelt Yvonne Koks, lid 
van de technische commssie.  
‘Een slimme zet van HCN om de jeugdtalenten -nu bijna drie jaar geleden- in een aparte 
trainingsgroep onder te brengen. Zij krijgen daar -naast hun normale teamtrainingen- 
extra trainingsstof aangeboden’. 
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Jacqui Kentgens (14 jaar) van HockeyClub Nuth selecteert zich voor het Hockey College 
van Oranje Zwart (HCOZ) uit Eindhoven. Zij is het tweede Nuthse hockeymeisje ooit die 
dit heeft gehaald sinds het ontstaan van HCN in 1985.


