
 

 
Berlicum, 1 Juli 2022 
 
 
Teamindelingen jongste jeugd en junioren 2022/2023 
 
 
Beste leden van HCB, 
 
De teamindelingen voor het seizoen 22/23 voor onze jongste jeugd en junioren zijn bekend. Via de 
link onder aan deze brief kun je het PDF bestand openen.  Het bestand kun je openen met een 
wachtwoord. Het wachtwoord wordt per mail verstuurd naar iedereen die is ingedeeld. Indien geen 
wachtwoord is ontvangen (aan het einde van deze dag) kun je deze opvragen via 
technischecommissie@hcberlicum.nl 
 
Samenstelling teams 
De teams zijn samengesteld op basis van input vanuit de coaches, trainers en observaties van de 
Technische Commissie. Daarnaast hebben we waar mogelijk rekening gehouden met individuele 
wensen. We denken dat we met deze informatie tot een juiste indeling zijn gekomen. Maar ook dit 
jaar zullen we echter een aantal leden teleurstellen omdat niet is voldaan aan de verwachtingen of 
hoop. Mocht je vragen hebben over de team samenstelling, dan kun je contact opnemen met de 
betreffende lijn coördinatoren. 
 
De teams krijgen vanuit de KNHB een andere naam in het volgende seizoen:  
 
A wordt O18, B wordt O16, C wordt O14, D wordt O12, E8 wordt O10, E6 wordt O9 en F wordt O8 
 
Toelichting prestatie teams 
De TC heeft gekozen om de volgende teams aan te wijzen als prestatie team:  
 
Meisjes: 
MO12-1, MO14 1 + 2, MO16-1, MO18 1 + 2. 
 
Jongens  
JO14-1, JO16-1, JO18-1.  
 
https://www.hcberlicum.nl/site/default.asp?Option=2502&stcname=hockey_prestatieteams&subme
nu=20 
 
 
Planning 
1 juli 2022:  Bekendmaking teamindeling junioren/Jongste jeugd via website. 
8 juli 2022:  Specifieke team toelichting indien van toepassing voor 8 juli 2022 
3 september 2022: Start competitie landelijke A en B jeugd 
5 september 2022  Start trainingen nieuwe seizoen: breedte teams.  

Prestatie teams in overleg met coach/trainer 
17 september 2022: Start competitie voor alle jeugdteams 
 
Het trainingsschema voor seizoen 2022-23 maken we zo snel mogelijk bekend. 
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Trainers en coaches 
Graag ontvangen wij alle verzoeken voor interesse in coaching, trainingen en/of managers rollen 
bij de gewenste teams zo spoedig mogelijk na bekendmaking van de indeling. Graag mailen naar 
technischecommissie@hcberlicum.nl 
 
 
Wij wensen jullie allemaal een hele fijne zomer!  
 
 
Namens de Technische Commissie, 
Joris de Graaf 

 

Indeling Jongste Jeugd Indeling HCB jongste jeugd 2022-2023.pdf 

Indeling Junioren Indeling HCB Junioren 2022-2023.pdf 

 

 

mailto:technischecommissie@hcberlicum.nl
https://hcberlicum1-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/technischecommissie_hcberlicum_nl/EZ3dcCVp84xPj5YtZC6B7C8BhVISYvWW2dxxYPcjll4fPQ?e=PFOZS9
https://hcberlicum1-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/technischecommissie_hcberlicum_nl/EYl0An6mlvhDlMwvrcgFKUwBQkoeDhp-lO_Tj_bgJlZ9qA?e=yIgWjv

