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ORANJE HOCKEYCRACKS
VERMAKEN JEUGD HC NUTH
Afgelopen zaterdag 24 oktober heeft HockeyClub Nuth een RABO Hockey Day
(RHD) georganiseerd onder leiding van Jeroen Delmee (36) en Daphe Touw (39).
Jeroen speelde 401 maal voor Oranje en Daphne stond voor Oranje 68 keer in het
doel. De RHD vond plaats op het moderne Sportcomplex De Kollenberg in Nuth.
Bijna 1/3 van alle HCN-leden, verdeeld over meerdere groepen, namen deel aan de
RHD.
Met name de HCN-jeugd heeft genoten van Jeroen, die de jeugd allerlei
hockeytechnieken leerde. Daarna was er tijd voor de jeugd om op de foto te gaan en
een handtekening te ‘scoren’. Ook had Jeroen een aantal oranje shirts meegenomen en
zijn Olympische medailles, daarmee konden de kinderen met hem op de foto.
‘Hij gaat erg leuk met de kinderen om. Hij heeft voor iedereen aandacht en legt goed uit’,
aldus een van de vele aanwezige moeders.
‘Ik heb een erg leuke dag gehad bij Nuth. Bij veel andere clubs is het altijd veel
massaler. Nu was het contact tussen de kinderen en mij veel directer. Verder vind ik dat
de jeugd de technieken al goed onder de knie heeft. Ik ben geregeld anders gewend’,
aldus Jeroen Delmee.
Daphne trainde per uur twee goalies. Ze behandelde meerdere technieken met ze. Ook
het ballenkanon werd ingezet. Menig goalie kwam dan ook drijfnat uit het doel, na een
uur trainen. ‘De goalies beschikken hier al over goede trap- en bloktechnieken. Ik ben
anders gewend bij veel clubs. Verder kan ik zeggen dat het Goalie College Nuth de
zaken zeer goed voor mekaar heeft, mijn complimenten’, aldus Daphne, die ook
keepersdocent is bij de KNHB.
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Daphne Touw (39) spaarde afgelopen zaterdag de goalies van HC Nuth niet tijdens de
RABO Hockey Day.

