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HOCKEYKAMPIOENEN AAN DE 
LOPENDE BAND BIJ HC NUTH  
 
 
Hockeyclub Nuth (HCN) kent wel een heel succesvol herfstseizoen. De helft van 
de juniorenteams, te weten: jongens B1 en D1 en meisjes C1 en D1 sloten het 
seizoen af met een kampioenschap.  
 
Opmerkelijk is dat drie van de vier teams het kampioenschap in de 1ste klasse wisten te 
behalen. In het recente verleden kwam het slechts sporadisch voor dat een Nuths team 
de 1ste klasse wist te behalen. Dankzij onder andere het nieuwe jeugdplan, speelt nu de 
helft van de acht juniorenteams in de 1ste klasse. Nuth blijft in deze klasse een vreemde 
eend in de bijt. Alle andere teams zijn afkomstig van minimaal middelgrote clubs met 
vaak 700 of meer leden. Het ‘kleine’ HCN moet het doen met ruim 320 leden.  
 
Jongens B1 behaalde afgelopen weekend ongeslagen het kampioenschap in de 1ste 
klasse. Zij promoveren nu naar de sub-topklasse, de een na hoogste klasse bij de B-
teams. Dit is de eerste keer in het 25-jarige bestaan van HCN dat een jeugdteam zo 
hoog weet te komen. 
 
Jongens D1 speelt al in hun hoogste klasse (1ste). Dankzij hun ongeslagen 
kampioenschap zal de KNHB ze naar alle waarschijnlijkheid in het komende 
lenteseizoen in delen in een zwaardere 1ste-klasse-poule.     
 
MC1 promoveert naar de 2de klasse. Dit team bestaat uit meiden die overwegend nog 
niet lang hockeyen, maar ook hier dankzij de HCN-aanpak kwam MC1 al snel tot de 
eerste successen. De groep is nu zo groot dat na de winterstop er een MC2 bijkomt. 
 
Tot slot MD1. Ook zij spelen in de hoogste klasse en wisten eveneens ongeslagen 
kampioen te worden. Zij droogden de nummers 2 (Scoop Sittard-Geleen) en 3 
(Maastricht) van hun klasse met duidelijke cijfers (4-0 en 5-0) af. Op nu naar 
tegenstandsters zoals: Oranje-Zwart MD1, Venlo MD1 en Eindhoven MD1? 
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Het ongeslagen JD1-team van HC Nuth, kampioen van (de hoogste) 1ste klasse. Een 
van de vier HCN-jeugdteams, die dit succes tijdens het afgelopen herfstseizoen wisten 
te behalen. 


