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HOCKEYERS NUTH
HERVATTEN TRAININGEN
HockeyClub Nuth (HCN) start in de week van 23 augustus met de trainingen ter
voorbereiding op het herfsthockeyseizoen 2010. De trainingen vinden iedere
werkdag plaats in de avonduren op het moderne kunstgrascomplex aan de
Eijkenderweg te Nuth. De competitie begint voor de jeugd op zaterdag 18
september en voor de senioren op zondag 12 september.
Dit seizoen was het maken van een trainingsrooster zeer ingewikkeld. De met name bij
de jeugd zeer succesvolle hockeyclub dreigt ten onder te gaan aan het eigen succes.
Met bijna 350 leden is HC Nuth hard toe aan een tweede veld. De gemeente Nuth pakt
deze verantwoordelijkheid nog niet op. Uit een gemeentelijk rapport blijkt dat alle Nuthse
sportclubs voldoende ruim in hun accommodatie zitten. Helaas geldt dit niet voor HCN,
zoals ook geconstateerd wordt in het rapport. Een ledenstop dreigt dan ook.
‘Zoals ieder jaar is het weer een flink gepuzzel om voor ieder team een trainer aan te
stellen. Helaas zien we dat in onze maatschappij de bereidheid tot vrijwilligerswerk
afneemt, een zorgelijke situatie. Een gegeven waar alle sportclubs mee te maken
hebben. Gelukkig weten we bij HCN ieder jaar de gaten nog gevuld te krijgen’, aldus
Rinke Altink (voorzitter Technische Commissie HCN).
In de hockeyvakantieperiode van eind juni tot midden augustus bood HCN de leden de
mogelijkheid om iedere zaterdagochtend de HCN ZomerBidonTrainingen te volgen.
Tijdens deze trainingen kwamen allerlei onderwerpen aan bod die tijdens normale
trainingen niet zo snel aan bod komen. Hockeytechnieken zoals de blow, stealen,
shaven, channellen, bloktackels en het jabben.
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HockeyClub Nuth is weer begonnen met de trainingen ter voorbereiding op het
herfstseizoen 2010.

