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HOCKEYJEUGD NUTH OP WEG 
NAAR LIMBURGSE TEAMS 
 
 
Ook dit jaar neemt een jeugddelegatie van Hockeyclub Nuth (HCN) deel aan de 
selectietrainingen voor het Limburgs meisjes of jongens B-team (13-14 jaar). De 
trainingen vinden op donderdag 25 maart in Heerlen en Venlo en maandag 12 april 
in Roermond plaats.  
 

Voor HCN zullen Olaf Roorda (13), Kasper Bovy (13), Guy Carnol (14) en keeper Tom 
Limpens (13) strijden om in het Limburgs jongens B-team te komen. Voor het meisjes B-
team zijn dit Anne-Laurien Extra (13), Astrid Koek (13) en keepster Sharon Gerrits (14). 
 

Tom de Bruijn (14) van HCN zit al automatisch in het Limburg jongens B, mocht hij 1 
mei te horen krijgen dat hij niet geselecteerd is voor het Nederlands jongens B. Hij valt 
dan terug naar het Limburgs rayonteam. Tom maakt nu deel uit van het Zuid-
Nederlands districtsteam. 
 

Daarnaast probeert HCN’er Daan Kuijpers via zijn huidige club Oranje-Zwart in het 
rayonteam Brabant-Oost te komen. 
 

25 maart zal er in Heerlen een voorselectie plaatsvinden voor de Zuid-Limburgse 
hockeyjeugd. Zij gaan op maandag 12 april in Roermond de concurrentie aan met de 
Noord-Limburgse selectie. Hieruit komen de Limburgse teams dan voort. 
 

Afgelopen jaren wisten al meerdere HCN-jeugdleden zoals Marl Ackermans, Stijn 
Grootjans, Jacqui Kentgens en Francesca de Bie zich zo in de kijker te spelen dat zij 
werden geselecteerd voor een van de twee Limburgse B-jeugdteams. Recentelijk wist 
slechts alleen het HCN-jeugdlid Tom de Bruijn de volgende stap naar het Zuid-
Nederlands B-hockeyteam te zetten. De HCN’er Thijs Bams  wist nog een stap verder te 
komen. Hij speelt momenteel in het Nederlands jongens A-team.  
 

12 April zal bekend zijn welke jeugdhockeyers en -hockeysters mogen uitkomen voor 
een van de Limburgse jeugdelftallen. Deze teams zullen dan geregeld hun sticks kruisen 
tegen andere vertegenwoordigende hockeyteams. Daarnaast is het mogelijk om vanuit 
het Limburgs elftal door te stromen naar het Zuid-Nederlands jeugdhockeyteam.  
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Een groot deel van de talentvolle Nuthse jeugdafvaardiging die klaar staat om te 
proberen via selectiewedstrijden in het rayonsteam door te dringen. (Li naar re) Kasper 
Bovy, Anne-Laurien Extra, Olaf Roorda, Tom de Bruijn, Daan Kuijpers, Guy Carnol en 
Astrid Koek. Niet op de foto keeper Tom Limpens en keepster Sharon Gerrits.


