
 
 HOCKEYCLUB NUTH 

HCN 

  PERSARTIKELnr 0317 

 
 

 
 
 

Hoensbroek,  1 september 2003 
 
 

OPENING SPORTCOMPLEX HC 
NUTH GROOT SUCCES  

 

NUTH - Nieuwe clubkleuren, een gloednieuwe kantine en bovenal een echt 
kunstgrasveld. De leden van hockeyclub Nuth konden het afgelopen weekeinde hun 
geluk niet op. Met de officiële opening van het sportcomplex ‘de Kollenberg’ aan de 
Eikenderweg is het tijdperk van spelen op natuurgras eindelijk verleden tijd. Om deze 
mijlpaal te vieren, was het drie dagen lang feest bij de hockeyclub. 
 

Het  bestuur van hockeyclub Nuth zorgde vrijdagavond tijdens de opening waarschijnlijk 
voor de grootste verrassing. Elk team kreeg namens de club een compleet nieuw tenue 
aangeboden. Het traditionele donkerblauw (broek) en wit (shirt) heeft daarbij 
plaatsgemaakt voor donkerblauw (shirt) en lichtblauw (broek). ,,Het is wel even wennen, 
maar deze nieuwe kleuren zijn prachtig”, was een veel gehoorde reactie. Om het 
kunstgrasveld officieel in gebruik te nemen vond er een wedstrijd op topniveau plaats. 
De heren 1 van het Sittardse Scoop gingen de strijd aan tegen de heren 2 van Venlo. Dit 
laatste team bleek uiteindelijk de sterkste en zo eindigde de allereerste wedstrijd op ‘de 
Kollenberg’ in een 2 – 5 overwinning voor de mannen uit Noord – Limburg.   
 

Na de feestavond van vrijdag stond de zaterdag compleet in het teken van het 
familiehockeytoernooi. Maar liefst dertig teams, bestaande uit jong en oud, streden in 
Nuth voor de eeuwige roem. Nog nooit eerder kon de hockeyclub rekenen op zo’n grote 
toeloop. Ondanks enkele  regenbuien werd van het zandkunstgrasveld gretig gebruik 
gemaakt. ,,Raar om niet langer in de blubber te spelen als het regent. Maar ik moet 
zeggen dat dit me wel bevalt”, aldus een van de deelnemers. Meer dan 230 personen 
genoten na de wedstrijdjes van een enorme barbecue. En ook nu weer was het ’s 
avonds groot feest met live muziek.  
  

De laatste dag van het openingsweekend had een wat meer serieuzer karakter. Zowel 
de junioren als de senioren speelden een wedstrijd tegen een team uit de omgeving. 
Winst of verlies, dat maakte zondag niet veel uit. Hockeyen op een prachtige locatie, 
daar draaide het allemaal om. En voor het eerst in de geschiedenis van hockeyclub 
Nuth konden de speelsters en spelers zich na afloop van de wedstrijd douchen.  Een 
ongekende luxe.  
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