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Hoensbroek, 28 oktober 2009 
 
 
 
 
HCN SPORTPAREL VAN NUTH 
 
 
Hockeyclub Nuth (HCN) wil vooraleerst Nuth & Omstreken feliciteren met de bereikte mijlpaal 
van 50 jaren, voorwaar ook een indicatie van kwaliteit. HCN sluit zich hier graag bij aan, 
maar HCN viert dit seizoen ‘pas’ het 25-jarig bestaan.  
 
HCN groeit en bloeit nog steeds en het is niet de vraag of HCN de grootste sportvereniging 
wordt van Nuth, maar wanneer. De teller staat nu op 321 leden, ruim 2/3 hiervan is jeugd. 
Verder is het ledenaantal gelijk verdeeld over de beide sexes. 
 
De eerste twintig jaar van HCN was HCN toch wel het lelijke eendje van de Kon. 
Nederlandse Hockeybond. HCN was nog een van de weinige clubs in Nederland die toen 
nog geen kunstgrasveld hadden, wat de hockeyprestaties absoluut niet ten goede kwam. 
Daar stond tegenover dat de club wel een zeer kleine, gezellige, knusse club was en dat er 
behoorlijk werd gefeest in de veredelde bouwkeet met kleedlokalen zonder douches.  
  
In 2003 verhuisde HCN van de hel naar de hemel en kwam terecht op het sportpark ‘De 
Kollenberg’ met moderne hockeyfaciliteiten. Een kunstgrasveld voor zowel de elftalteams als 
een speciaal veld voor de jeugdzestalteams. Dit laatste dankzij de vooruitziende blik van het 
bestuur van toen. Het ‘miniveld’ is nog steeds uniek in Limburg.  
 
Gevolg van deze verhuizing was dat het kleine actieve HCN-kader de jeugd kon trainen in 
het moderne hockey. Daarnaast timmert HCN sinds 2003 onder andere via de media en 
Hockeyfuntrainingen stevig aan de weg. Met name Nuth & Omstreken besteedt zeer 
geregeld aandacht aan HCN, dankzij de vele persberichten die de Nuthse hockeyclub 
verstuurd. Dat heeft HCN geen windeieren gelegd. In 2003 had de hockeyclub nog maar 135 
leden. 
 
Inmiddels heeft HCN al een jeugdinternational in de gelederen. En er kunnen op niet al te 
lange termijn (1-3 jaar) wel eens twee bij komen. Daarnaast levert HCN relatief (en vaak ook 
absoluut) de meeste jeugd af aan de KNHB-selectieteams. Ook heeft HCN als een van de 
weinige club in Limburg een keeperschool genaamd ‘Goalie College Nuth’ (GCN). Van de 
afgelopen goalieselectie in maart voor het Limburgs C-team (12-13 jaar), zijn drie van de vier 
goalies afkomstig van GCN. Tevens verzorgt HCN als een van de weinige clubs in Nederland 
een opleiding voor spelleiders, die de zestalwedstrijdjes begeleiden. De helft van de 
juniorenteams speelt in de 1ste klasse. Ter vergelijking, een aantal jaren gelden was het al 
een hele prestatie als een HCN-jeugdteam in de 2de klasse uitkwam. Kortom: een en al 
hockeydynamiek waarvan Nuth & Omstreken zijn lezerspubliek op de hoogte houdt. 
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Verder is HCN ook bijzonder op het vlak van talentontdekking en -ontwikkeling, daarvoor 
beschikt HCN over de Clubbeloftengroep (CBG). In deze groep is de betere HCN-jeugd van 
10 tot en met 15 jaar ondergebracht. Iedere zondagochtend trainen zij (ruim 35 leden) extra 
onder leiding van Nuths eigen jeugdinternational, Thijs Bams (17). Vermeldenswaardig over 
deze CBG is dat bijna 1/3 van hen ook traint bij de Hockeyacademie van Oranje-Zwart in 
Eindhoven. ‘Hoe zou de lokale voetbalclub het vinden als een paar kinderen van hen waren 
toegelaten tot de jeugdopleiding van PSV’, stelt Rinke Altink (hoofd Technische Commissie) 
vragend. ‘Dat zegt toch iets over onze aanpak.’ 
 
Al dit succes komt niet zo maar aan waaien, daar ligt een jeugdplan aan ten grondslag met 
als motto: ‘beter willen worden’. Dat is namelijk wat iedereen kan! HCN eist dus iets van haar 
jeugd. Verder dient dit jeugdplan om op termijn (5-7 jaar) de seniorenafdeling een extra 
kwaliteitsimpuls te geven. HCN Heren 1 loopt wat dat betreft al iets voor de troepen uit. Er is 
nog nauwelijks nieuw opgeleide jeugd Heren 1 binnen gestroomd, maar ze doen het al 
behoorlijk goed. Vorig seizoen naar de 3de klasse gepromoveerd en nu al daar meedraaien in 
de subtop. 
 
Is dan alles pais en vree? Nee, HCN maakt zich ook zorgen over bepaalde zaken. Als er 
geen tweede kunstgrasveld komt op korte termijn konden we weleens ten onder gaan aan 
ons eigen succes. Met één veld is het overvol. Voor Nuth & Omstreken was dit recentelijk 
een aanleiding om daar een voorpagina-artikel aan te weiden.    
 
Verder is een jaarlijkse zorg het vinden van kwalitatief goede vrijwillig(st)ers. En om het taboe 
maar te doorbreken, dat lukt ons niet en eigenlijk geen enkele sportclub tegenwoordig. Wel 
vinden we nog steeds net voldoende vrijwillig(st)ers. 
 
Ook ziet HCN dat een deel van de leden en de ouders steeds eisender worden en zich 
consumptiever gaan gedragen. Apart is dan om te constateren dat ze kiezen voor een 
teamsport, daar ook het belang van inzien, maar als het de persoonlijke doelen hindert, dat 
inzicht meteen ter zijde schuiven. 
 
Dat alles neemt niet weg dat HCN van mening is dat we een sportparel zijn voor Nuth en dat 
Nuth & Omstreken daar een flink steentje aan heeft bijgedragen, waarvoor grote dank.  
 


