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HOCKEY IN ZUID-
LIMBURG KRIMPT  
HOCKEY BLIJFT LANDELIJK GROEIEN 
 
 
De Kon. Ned. hockey Bond (KNHB) heeft recentelijk de nieuwste ledencijfers 
bekendgemaakt. Hockey blijft onverminderd populair. De KNHB telt inmiddels 
ruim 227.000 leden (peildatum 31 okt. 2010). Dit betekent een groei van 1,9% met 
vorig jaar.  
 
Opvallend in Limburg is de hockeygroei in Noord-Limburg bij de clubs Tegelen (5,9%), 
Venlo (6,8%) en de grootste Limburgse stijger Venray (13,4%). De acht Zuid-Limburgse 
hockeyverenigingen steken hier schril bij af. De grootste klappen vallen bij de clubs 
Kerkrade (-7,3%), Scoop (Sittard-Geleen -8,0%) en Limburgs grootste daler Meerssen (-
9,2%). De enige twee Zuid-Limburgse clubs die aanzienlijk groeien boven het landelijk 
gemiddelde liggen in Parkstad, te weten: HC Nuth (6,5%) en HCC Heerlen (7,6%). 
 
Verder opvallend in de door de KNHB gepubliceerde cijfers is dat Hockeyclub Nuth als 
enige Limburgse club nu al acht jaar lang aaneen weet te groeien, met een jaarlijks 
gemiddelde van ruim 13%. 
 
 ‘Alweer een mooi resultaat’, aldus Ton Kolleé (voorzitter HCN). ‘We presteren op zoveel 
vlakken ver boven het gemiddelde of het nu om ledenaantallen gaat of talentvolle 
hockeyjeugd. HCN is een kwaliteitsclub. Ik hoor het vaker van andere Zuid-Limburgse 
hockeybestuurders. Zij zijn onder de indruk van onze prestaties, zeker gezien onze 
clubomvang (343), want in hockey Nederland is HCN een dwerg. Keerzijde van onze 
groei is dat we als maar meer uit ons jasje groeien, een tweede kunstgrasveld moet er 
echt zo snel mogelijk komen,’ besluit Kolleé, een tevreden en trotse voorzitter. 
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HockeyClub Nuth investeert veel in de jeugd. Een van de succesfactoren van de nu al 
acht jaren durende ledengroei. 
 
 


