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Hoensbroek, 7 april 2010 
 
 
 
 
 

C-HOCKEYJEUGD NUTH GAAT 
VOOR LIMBURGSE TEAMS 
 
 
Ook dit jaar neemt weer een grote jeugddelegatie van Hockeyclub Nuth (HCN) deel 
aan de selectietrainingen voor het Limburgs meisjes of jongens C-team (11-12 
jaar). De trainingen vinden op de maandagen 19 en 26 april plaats in Weert.  
 
Voor HCN zullen Max Kuijpers (10), Youp Ramaekers (10), Jelger Roorda (10), Wout 
Ploumen (10) en keeper Roel Frantzen (10) strijden om in het Limburgs jongens C-team 
te komen. Voor het meisjes C-team zijn dit Inge Vliex (12), Merle Raven (11), Sophie 
Kapar (12), Edmee Snijders (11) en keepster Ruth Brussaard (11). 
 
Zowel Tim Kuijpers (11) als Sam de Bruijn (11) van HCN zitten al automatisch in het 
Limburg jongens C, respectievelijk meisjes C. Beiden zitten nu al in het Zuid-Nederlands 
districtsteam en hoeven zich niet meer te bewijzen voor het rayonteam. Ze zullen wel 
deelnemen aan de rayonselectie in Weert.  
 
Afgelopen twee jaren -langer bestaat de Limburgs C-selectie nog niet- was HCN de 
grootste leverancier van jeugdig hockeytalent. Een zeer opmerkelijke prestatie als men 
in ogen schouw neemt dat HCN een van de kleinste Limburgse hockeyclubs is.  
 
Na de selectie voor de Limburgse teams, vindt er een selectie plaats voor het Zuidoost-
Nederlands team. Daarna selecteert men nog een keer voor het Zuid-Nederlands team. 
In de C-categorie heeft de Kon. Ned. Hockey Bond geen nationale C-team. 
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De voltallige Nuthse C-jeugdafvaardiging die klaar staat om te proberen via 
selectiewedstrijden in het Limburgs jongens of meisjes c-team door te dringen. (Li naar 
re) Roel Frantzen, Jelger Roorda, Tim Kuijpers, Youp Ramaekers, Max Kuijpers, Merle 
Raven, Ruth Brussaard. Midden (lnr): Sam de Bruijn, Sophie Kapar en Inge Vliex. Op de 
grond zit Edmee Snijders.


