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BONDSCOACH MARC LAMMERS
MOET NAAR NUTH
HOCKEYCOMPETITIE WEER VAN START

Oud-hockeybondscoach Marc Lammers komt zaterdag 6 maart met zijn team Den
Bosch MD1 naar Hockeyclub Nuth (HCN). Den Bosch zal de strijd aangaan met
HCN MD1. De wedstrijd vindt plaats op het moderne hockeycomplex De
Kollenberg in Nuth. Zaterdag 6 maart is het begin van het lenteseizoen 2010.
Dankzij de goede prestaties van de Nuthse meiden (11-jarigen) moet Den Bosch MD1
met coach Marc Lammers -zijn dochter speelt in dit team- afzakken naar de Limburgse
heuvels. HCN MD1 is komend seizoen ingedeeld in de hoogste hockeypoule met onder
andere ook als tegenstandsters Oranje Zwart MD1 en Eindhoven MD1. HCN is in deze
poule veruit de kleinste club met 325 leden. Ter vergelijking Oranje-Zwart heeft bijna
1.800 leden en Den Bosch zelfs bijna 2.200 leden
Nooit wist een HCN-juniorenteam in het 25-jarig bestaan door te dringen tot de hoogste
poule. Tijdens de uitwedstrijden zullen de Nuthse meiden het zwaar krijgen. Bijna al hun
tegenstandsters zijn afkomstig van clubs waar het eerste dames- en/of herenteam
uitkomen in de 1ste klasse of zelfs de Hoofdklasse. Dit betekent dat de meiden veelal uit
op een waterveld moeten spelen. Het spel op zo’n veld gaat veel sneller en de bal stuit
meer. HCN beschikt maar over een zandingestrooid kunstgrasveld. Een veld dat tot voor
het bedrijven van tophockey niet voldoet.
Naast dat zaterdag 6 maart de hockeycompetitie start voor de jongste jeugd en junioren,
start een dag later ook de seniorencompetitie.
Marc Lammers (40) was van 2000 tot 2009 coach van het Nederlandse
dameshockeyteam. Zij wonnen Olympisch zilver in 2004 in Athene en goud in Peking in
2008.
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Marc Lammers (40) -oud-bondscoach Nederlands dameshockeyteam- speelt met zijn
Den Bosch meisjes D1 een competitiewedstrijd tegen HCN MD1.

