
PERSBERICHTnr 0952 

 
 
 
Hoensbroek, 16 juni 2009 
 
 

HOCKEYFUNTRAINING 
VOOR JEUGD  
 

Zondag 28 juni organiseert HockeyClub Nuth (HCN) op het Sportcomplex De 
Kollenberg (Nuth, naast VV Minor) een HockeyFunTraining (HFT) voor kinderen 
van 5 tot en met 15 jaar. Van 10.00 tot 12.00 uur is de jeugd van harte welkom om 
kennis te maken met hockey en HCN in het bijzonder. 
 

De HFT is een goed moment voor de Nuthse jeugdhockey(st)ers om hun vriendjes en 
vriendinnetjes mee te nemen en samen een ‘potje’ te hockeyen. Ook kinderen die geen 
hockeyvriendje of -vriendinnetje hebben, zijn van harte welkom samen met vader, 
moeder, broers en/ zussen. Van HCN krijg je een echte ‘joy-stick’. Daar kan geen 
spelcomputer tegenop. 
 

Tijdens de HFT kun je allerlei sticktechnieken, die eerst worden voorgedaan, 
uitproberen. De ‘hockeyfun’ staat natuurlijk voorop. Daarnaast kun je penalty’s -die bij 
hockey strafballen heten- op een echte keeper schieten. Natuurlijk zorgen we ook voor 
fris en snoep en een klein presentje na afloop. Bij slecht weer is er een alternatief 
binnenprogramma. 
 

HCN biedt zo de jeugd uit Nuth en omstreken de gelegenheid om op een leuke manier 
kennis te maken met de hockeysport. De afgelopen vier jaar wist HCN het ledenaantal 
meer dan te verdubbelen dankzij actieve jeugdwerving, een goed opleidingsplan voor 
mini’s en junioren en de ondersteuning van een toegewijd hockeykader.    
 

Normaal is er een HFT eind agustus, het begin van het hockeyseizoen. Omdat de 
schoolvakantie nu lang doorloopt en de hockeycompetitie direct na de vakantie begint 
zorgt dat voor problemen voor het organiseren van de HFT. HCN heeft daarom besloten 
om nu de kinderen nog naar school gaan een HFT te organiseren. Voordeel is ook dat 
kinderen die het hockey leuk vinden, aansluitend iedere zaterdag van 10 tot 12 uur 
gedurende de zomervakantie kunnen deelnemen aan de Zomerbidontrainingen.  
   

Wil je meer weten? Bel na 18:00 uur: Matthijs Limpens 045–5214299 of bezoek 
www.hcnuth.nl.  
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Durf jij het aan om te scoren  bij deze goalie? Kom naar de Nuthse HockeyFunTraining!


