
HBC Selectieteams 

Wat een prachtig mooi seizoen heeft HBC gehad, alle technische doelstellingen zijn behaald, het 
wordt een hele uitdaging dit te evenaren, kampioen worden met zowel het eerste als het tweede, 
winnaar van de Midwest Cup en Heemstede Cup, goede reeks in de districtsbeker en finalist VIH O-
23 en dit allemaal met zeer herkenbaar en aantrekkelijk voetbal. Wij lopen nu een jaar voor op ons 3-
jarig technisch beleidsplan, welke wij in 2 jaar bereikt hebben. Het bestuur is niet stil blijven zitten en 
wij waren al voorbereidt op dit scenario. Technisch beleidsplan is herschreven, zeer ambitieus, maar 
zeker goed uitvoerbaar. 

In het kort komt het erop neer dat, op technisch gebied, het vlaggenschip volgens het nieuwe 
tweejarenplan de promotie naar de eerste klasse moet realiseren, het 2e de stap naar de reserve 
hoofdklasse maakt en het 3e moet kampioen worden! Het bestuur kan zich ook goed vinden in deze 
ambitieuze doelstellingen en de strategie deze te bewerkstelligen. Wij hebben keihard gewerkt alle 
(rand-)voorwaarden te benoemen en vervolgens te realiseren en wij kunnen toch wel met enige trots 
melden dat het ons perfect gelukt is, iedereen weet wat er van hem verwacht wordt, zodat wij er vol 
tegenaan kunnen gaan! 

De technische staf bestaat uit Jasper Ketting (hoofdtrainer), Steef van Loon (trainer 2e), Patrick Hart 
(trainer 3e), Steve Olfers (assistent-trainer), Serge van der Ban (keeperstrainer), Otto Berendregt 
(analist) en Hans Joosten (hersteltrainer). Daarnaast is Marcel Vissers aan de staf toegevoegd, die 
buiten het teammanagement (samen met Ruud Kroese), ook actief betrokken wordt bij de trainingen! 
Menig hoofdklasser of divisieclub zou hier jaloers op zijn. 
 
Ook over de selectie, die na genoeg intact is gebleven, is het bestuur te spreken, in totaal hebben wij 
voor de gehele selectie 52 spelers en 6 keepers! Er zijn mooie kwalitatieve versterkingen 
aangetrokken, die HBC in de breedte sterker maken, Verder is het bestuur uitermate tevreden dat 2 
talenten vanuit de O-19 vervroegd doorschuiven naar de selectie 

HBC komt aankomend seizoen uit in West1, 2e klasse B, niet onze eerste keuze, maar bij het zien van 
de definitieve indeling en vooral tegen welke gerenommeerde clubs wij moeten aantreden, is het 
bestuur achteraf tevreden. Het is een sterke competitie met clubs als onder meer Zeeburgia, DCG, 
DWS en Pancratius, maar wij zijn overtuigd dat wij bovenin gaan meedraaien en meedoen voor de 
prijzen.  
 

Ook zijn er specifieke doelstellingen voor ons 2e en 3e selectieteam. Deze doelstellingen zijn niet 
gemakkelijk, maar wel haalbaar.  

 

 

 


