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HOCKEYEND NUTH EINDIGT 
SEIZOEN OP SPETTERENDE WIJZE 
 
Hockeyclub Nuth heeft een seizoen vol sportieve hoogtepunten afgelopen weekeinde op 
grandioze wijze afgesloten. Na het Interclubtoernooi, waar een recordaantal van 22 teams 
deelnam, werden op het Sportgala diverse prijzen uitgereikt waaronder die van Speler van 
het Jaar en Coach van het jaar. Tijdens een spetterend feest op de accommodatie aan de 
Kollenberg werd vervolgens samen teruggeblikt op het succesvolle seizoen.  
 
Voor haar tomeloze inzet voor het tweede damesteam werd Eve Jackson beloond met de titel 
Speler van het Jaar 2004. Daniëlle Lataster en Mijke van de Berg mogen zich Coach van het 
Jaar noemen. Zij stonden elke zaterdag klaar om de allerjongste wedstrijdspelers (meisjes E6) 
te begeleiden. Jeugdspeler van het Jaar werd Esther Florisse, die naast haar keeperswerk voor 
meisjes A ook enkele keren succesvol het doel van het eerste elftal verdedigde. Bij de 
allerkleinsten, de Benjamins, was Tim Kuijpers de uitverkoren winnaar. Stephan Koetje werd 
gekozen tot Scheidsrechter van het jaar.  
 
(Kunst)gras! 
Het was een ongewone start van het seizoen voor de hockeyers van Nuth. Voor het eerst in de 
historie van de club werd de grasmat verruild voor een modern kunstgrasveld. De prachtige 
accommodatie aan de Kollenberg deed zelfs de tegenstander verbazen. De nieuwe faciliteiten 
bleken aantrekkelijk voor nieuwe hockeyers. Het ledenaantal is dan ook explosief gestegen, van 
140 aan het begin van het seizoen tot 197 afgelopen weekeinde.  
 
Kampioen 
Het team van jongens C was afgelopen seizoen de absolute topper in Nuth. Als enige team 
wisten zij kampioen te worden. Jongens A deed het met een tweede plek ook goed. Bij de 
senioren wist het eerste damesteam zich, na de promotie van vorig seizoen, te handhaven in de 
derde klasse. Heren 1 wist in de vierde klasse niet verder te komen dan een zevende plek. 
Beide tweede elftallen eindigden op de laatste plaats. Het veteranenteam eindigde uiteindelijk bij 
de middenmoot.  
 
In augustus gaan de trainingen voor het seizoen 2004-2005 van start. De verwachtingen zijn 
hoog gespannen! 
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