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Het hockeyseizoen is alweer aan zijn tweede deel begonnen en dat betekent 
dat we ook halverwege het lustrumjaar zijn. We zijn in september knallend 
van start gegaan met een openingsfestival en via de Lustrumgames, de Bonte 
Avond en het schaatsfestijn zijn we uitgekomen bij de Autorally en receptie. 
Een groot succes met maar liefst 35 equipes en daarna een stampvolle recep-
tie. De Luco zit niet stil en heeft voor het tweede deel van het seizoen ook weer 
top activiteiten op de agenda. Op tweede paasdag hebben we het Lustrum 
familietoernooi (schrijf je in met je familie, je vrienden of gewoon een gezellig 
samengesteld team!), rond Pinksteren is er het spetterende 24-uurs toernooi 
en op 16 juni een knallend eindfeest. Schrijf deze data dus in uw agenda. Ook 
zullen we nog twee activiteiten plannen, eentje samen met de jeugd evene-
menten en eentje samen met veteranen A. Check dus de site en de App voor 
deze data. Wie o wie heeft nog geen toffe lustrumkleding? We hebben nu 
mooie package deals, dus sla je slag. En wist je dat de lustrumsokken ook ge-
woon wedstrijdsokken zijn?
Veel plezier met het tweede deel van het seizoen!
 
De Lustrumcommissie

Na een koude winterperiode met veel 
successen in de zaal mochten we af-
gelopen weekend eindelijk weer op 
onze nieuwe velden hockeyen. Wat 
een feest!

De komende maanden gaan we weer 
genieten van de wedstrijden op ons 
mooie complex. Er staan nog tal van 
activiteiten voor het lustrum op de 
planning. We hopen jullie daar alle-
maal te zien. 

Zoek de bal!

Om te kunnen trainen en wedstrijden 
te spelen zijn er hockeyballen nodig. 
Tijdens de winterperiode kwam het 
verzoek of het bestuur nog budget 
heeft voor nieuwe ballen. Alles was al 
weer op terwijl we aan het begin van 
het seizoen voldoende ballen hebben 
ingezet. 
Blijkbaar gaat er ergens iets fout. Ex-
cuses dat het hek achter de goal la-
ger is dan vroeger is onzin. Er staan 
minder bomen en daardoor ketsen ze 
minder terug. We zijn met z’n allen te 
lui om ballen uit de sloot of de strui-
ken te halen. Daarnaast vergeten we 
ook volledige zakken met ballen bij 
andere clubs.
Er zijn ook teams die ballen van ande-
re teams ‘lenen’ en niet terug geven 
en zelf inmiddels een enorme voor-
raad hebben. Ook dat kan niet de be-
doeling zijn. We gaan als bestuur de 
hoeveelheid ballen per team contro-
leren en daarna waar het kan herver-
delen tussen de teams.

De ballen zijn van ons allemaal en we 
moeten de ballen met elkaar verde-
len. Ieder team heeft recht op ballen.
We rekenen op jullie medewerking 
want een bal vinden levert de club al 
snel € 2,50 op.

Jeroen Coers

‘VERVOLGCOMPETITIE 
& LUSTRUM’

Van de voorzitter

Tijdens het pinksterweekend zal het Lustrum 24-uurstoernooi 
plaatsvinden. Van zaterdag 19 mei (16.00 uur) tot en met zondag 20 
mei (16.00 uuur). Een (Pinkster) weekend vol plezier, actie, muziek, 
gezelligheid en vooral veel hockey! Alle teams worden ingedeeld 
voor deelname; 
de bal blijft 24 uur rollen ....

Verdere info volgt!

2 april Familietoernooi

19 mei  24-uurstoernooi

16 juni Eindfeest

ACTIVITEITEN KALENDER

Doen jullie mee ?


