Beste spelers/speelsters van GMHC,
De data voor de start van de competitie voor seizoen 2021-2022 zijn nog niet
definitief vastgesteld, maar in principe geldt onderstaande planning voor de
periode vanaf einde van het huidige seizoen t/m de start van de competitie.
Schoolvakantie
Start school

Zaterdag 17 juli – Zondag 29 augustus 2021
Maandag 30 augustus 2021
Zaterdag 4 september 2021
(Landelijke (sub)Top A, B)
Start hockey voorcompetitie
Zaterdag 11 september 2021
(overige teams ABCD en JJ)
Naast veel hockeyplezier heeft GMHC de ambitie om met de selectieteams (1e
teams en bij de meisjes ook de 2e teams als dit mogelijk is) op het hoogst
haalbare niveau te kunnen spelen. Wij vinden dat er een gedeelde
verantwoordelijkheid ligt bij de club en de spelers/speelsters en hun ouders om
deze selectieteams goed voorbereid aan de competitie te laten beginnen.
GMHC is verantwoordelijk voor een goede georganiseerde voorbereiding. Van
de selectiespelers/-speelsters en hun ouders wordt gevraagd om
vakantieplannen, verjaardagen, uitjes etc… af te stemmen op de voorbereiding
en start van de hockeycompetitie, maar ook tijdens het hele hockeyseizoen.
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Wat betekent dit voor de zomervakantie als je bent opgenomen in een
selectieteam?
Van alle spelers/speelsters van de selectieteams vraagt GMHC om op tijd terug
te zijn voor de verplichte trainingsweek (23-29 augustus 2021) van zijn/haar
team. Het liefst is de selectiespeler uiterlijk op zondag 15 augustus thuis, zodat
er in de week van maandag 16 augustus al getraind kan worden. Dit is echter
een verzoek, vanaf maandag 23 augustus is aanwezigheid verplicht.
Wanneer het niet mogelijk is om hieraan te voldoen, verzoeken wij ouders
en/of spelers/speelsters om dit met de trainer/coach van het eerste team in de
betreffende lijn (vóór zondag 30 mei 2021) te bespreken.
Ook voor de overige teams zou het mooi zijn als spelers/speelsters op 23
augustus terug zijn van vakantie, voor deze teams is natuurlijk ook de
mogelijkheid om in de trainingsweek te starten met trainen.
Trainer/coaches juniorenteams 2021-2022
Onze trainer/coaches van de 1e en 2e teams (voor zover al bekend) voor seizoen
2021-2022 zijn:
MA1 Bart van Raalte (trainer/coach), Robert JA1 Olivier Böhmer (trainer/coach),
Noall (trainer)
Martijn van Duffelen (trainer)
MB1 Amber van Wanrooij (trainer/coach),
Corvin Janssen (trainer), Abbey Dijkgraaf
(coach)
MB2: Hans Laoh (trainer/coach)
MC1 Dirk Doop (trainer/coach), Zoë van den
Heuvel (trainer)
MC2 Joachim van der Have (trainer/coach)
MD1 Hidde Frenk (trainer/coach), Ralph
Wagemakers (trainer/coach)

JB1 Floor Planteydt (trainer/coach),
Jaap Frankema (trainer/coach)

JC1 Gijs van Wijk (trainer/coach),
Olivier Abee (trainer)
JD1 Tjerk van Nieuwenborg
(trainer/coach), Loek van
Nieuwenborg, Micha Sarneel en Sam
de Joode (trainers)

Hoe ziet de planning en de aanloop van het nieuwe seizoen er uit?
De selectieprocedure is voor komend seizoen wat aangescherpt. Alles op een
rij:
•
De teamindeling komt tot stand zonder selectietrainingen in mei/juni (bij
hoge uitzondering kan hier van afgeweken worden).
•
De indeling van de jeugdteams wordt uiterlijk zondag 13 juni
gecommuniceerd per lijn door middel van een e-mail van de
lijncoördinator/elftalcommissie. De indeling van de seniorenteams wordt
uiterlijk zondag 27 juni gecommuniceerd door middel van een e-mail via
de lijncoördinator. Mocht van deze planning afgeweken worden, wordt
dit uiteraard gecommuniceerd.
•

•

•

Maandag 23 augustus begint de verplichte trainingsweek voor
selectieteams. Het liefst is de selectiespeler uiterlijk op zondag 15
augustus thuis, zodat er in de week van maandag 16 augustus al getraind
kan worden, maar vanaf maandag 23 augustus is aanwezigheid verplicht.
De voorbereidingsprogramma’s volgen uiteraard via de trainer/coach of
teammanager van het betreffende team.
Alle teams die geen trainingsweekverplichting hebben, beginnen officieel
met trainen in de week van maandag 30 augustus (eerste schoolweek).
Deze teams kunnen uiteraard ook eerder starten met trainen. Indien
gewenst, kunnen zij dit kenbaar maken bij Dirk Doop
(trainingscoördinator en hoofdtrainer meisjeslijn) voor de planning.
Gedurende het jaar is er sprake van ‘open’ selecties, waardoor er
eventueel veranderingen plaats kunnen vinden in de samenstelling van
de selectie (1e en 2e) teams.

De overige teams starten met een oefenwedstrijd op zaterdag 4 september, dit
is gewoontegetrouw de seizoensopening van GMHC, waarop we proberen voor
alle (jongste) jeugdteams een ‘uitwisseling’ met een club in de buurt
oefenwedstrijden te organiseren. Informatie over deze dag volgt later. Wij
wensen iedereen nog veel sterkte met de huidige situatie en we rekenen op de
medewerking van ouders zodat we samen van seizoen 2021-2022 een succesvol
hockeyseizoen kunnen maken.

Vriendelijke groet namens Bestuurslid Hockeyzaken en de Technische
Commissie van GMHC.

