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NUTHSE HOCKEYBELOFTEN
ZETTEN NIEUWE STAPPEN
HockeyClub Nuth (HCN) start zondag 28 februari weer met de
ClubBeloftenTrainingen (CBT). Deze trainingen zijn er speciaal voor de HCN-jeugd
(10-16 jaar), die meer in hun hockeymars hebben. De trainingen zijn twaalf
zondagen lang van 09.00 tot 12.00 uur en vinden deels plaats op het moderne
kunstgrascomplex aan de Eijkenderweg te Nuth.
Nieuw komend seizoen is dat de Kidsgroep (10-12 jaar) van 09.00 tot 10.30 uur en de
Teengroep (13-15 jaar) van 10.00 tot 12.00 uur is opgesplitst in een A- en B-groep. HCN
kan zo nog beter inspelen op de kwaliteit van de jeugd. Nieuw is ook dat geblesseerde
kinderen bij een blessure voortaan niet langs de kant staan maar op maat een zgn.
blessuretraining ontvangen.
Verder zullen er komend seizoen meer trainingen plaatsvinden op het waterkunstgras
van HCC Heerlen. Dit kunstgras maakt het mogelijk dat de Nuthse hockeyjeugd zich de
technieken van het 3-dimensionale hockey eigen kunnen maken. Op waterkunstgras
gaat het spel sneller en stuitert de bal. Dat laatste lukt niet op de doorsnee zandingestrooide kunstgrasvelden.
Ook komend seizoen zijn er vier goalies opgenomen in de groep. Zij krijgen naast hun
reguliere keeperstraining bij HCN, zondagochtend nog een extra keeperstraining. Luc
Bams (15) leert hen wat hij weer heeft geleerd als B1-keeper van Oranje Zwart (OZ).
De groep bestaat uit ruim 40 jeugdleden. Zij krijgen training van onder andere twee
Nuthse tophockeyers, te weten: Mark Ackermans (18) en Thijs Bams (17). Mark is oudA1-speler van het Eindhovense OZ A1. Thijs speelt nu in het A1 van OZ en hij maakt
deel uit van het Nederlands A-team (U18).
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Romee Poolmans (13/li.) en Jacqui Kentgens (14) van HockeyClub Nuth in actie bij de
Nuthse Clubbeloftentraining. Romee en Jacqui trainen ook bij de Eindhovense
Hockeyacademie Oranje Zwart van oud-international Jeroen Delmee.

