
   

 

Beste Concordianen, 

Wat een voorjaar hebben we met zijn allen beleefd. 

In de vorige update  gaf ik al aan dat we vooral uitkijken naar de tijd dat er weer 
meer wél mag en ik ben blij om te kunnen zeggen dat onze jeugd dit voorjaar toch 
heel veel aan haar trekken is gekomen. Er kon weliswaar geen competitie 
gehockeyd worden en er is geen publiek op het park geweest, maar er werd wel 
volop twee keer per week getraind en op zaterdagen werden onderling partijtjes 
gespeeld. Ook bij de trainingen van Jongste jeugd werd er weer enthousiast 
meegedaan. 

Een absoluut hoogtepunt waren de hockeydagen in de meivakantie. Er is 
gedurende vijf dagen door een kleine 240 kinderen enthousiast gehockeyd en in het 
thema “Circus” was er ook volop aandacht voor spel en feest. Iedereen heeft 
genoten van deze 10e editie, Joris, Loek en Marjolijn geven het organisatiestokje nu 
over aan de opvolgers die er zeker ook een succes van zullen maken volgend jaar. 
Alle vrijwilligers van deze editie, dankjewel !! 

Zo konden we langzaamaan weer wat meer, vanaf deze week mogen zelfs onze 
senioren boven de 27 weer zonder 1,5 meter beperking trainen, en er kan op het 
terras na de trainingen weer (in overleg met de barcommissie)  een drankje 
genuttigd worden. Let wel op de 1,5 meter en andere Corona-beperkingen die nog 
steeds gelden...  

Ons park en clubhuis blijven helaas nog gesloten voor het publiek, ook al zijn 
wedstrijden tegen andere clubs wel weer mogelijk onder 18. De hockeybond heeft 
nog een drietal competitiezaterdagen georganiseerd, echter met de Limburgse 
clubs hebben we ervoor gekozen om aan de eigen, al eerder geplande activiteiten 
voorrang te geven. 

Zo doen er bij ons op zaterdag 12 juni circa 210 kinderen mee aan “De gekke 
Klompen” clinics georganiseerd door onze eigen Dames 1 en heren 1. Fantastisch 
initiatief, dit belooft weer een mooie dag te worden met veel hockeyplezier.  

Op 19 juni is de slotdag van de jongste jeugd, voor hen gaan we dan dit rare seizoen 
op een gezellige manier afsluiten. 

Wellicht kan er begin juli nog door de jeugdteams geoefend worden tegen clubs uit 
de regio. Zijn er trainer/coaches die hier al afspraken over hebben gemaakt of gaan 
maken, denk aub aan reserveren van de velden via wedstrijd secretariaat om 
teleurstellingen te voorkomen. Let goed op de communicatie over de laatste 
trainingen en zomerstop. Deze volgt binnenkort.  
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Een nieuw veld & accommodatie: 

Het bestuur en de stichting Hammerveld die ons mooie sportpark beheert hebben 
de afgelopen maanden niet stilgezeten. Veld 2 is nu toch echt aan vervanging toe 
en dat zal dit najaar ook uitgevoerd worden. Er komt een geheel nieuw waterveld 
voor in de plaats, eindelijk !! 

Ook zijn we in een vergevorderd stadium met de andere plannen voor het 
vernieuwen en verduurzamen van onze accommodatie. Afgelopen week heeft hier 
een artikel over dagblad “de Limburger” gestaan waarin helaas te lezen viel dat 
onze aanvraag om de benodigde subsidiegelden bij de Gemeente Roermond in 
goede orde zijn ontvangen, men de aanvraag zou willen honoreren, maar er 
simpelweg geen geld is vanuit de gemeente een bijdrage te leveren om de 
gebouwen en faciliteiten op ons sportpark, die dateren van de jaren zestig ! vorige 
eeuw te kunnen vervangen. Dit kan toch niet waar zijn en wordt ongetwijfeld 
vervolgd (let op de krant en social-media deze week);  uiteraard geven we niet op.  

Concordia is en blijft de oudste hockeyclub van Limburg, en heeft als één van de 
grootste sportverenigingen van Roermond toch wel recht van spreken als we één 
keer in een heel lange periode een aanvraag doen waarmee we minimaal weer 
een jaar of 35 vooruit kunnen ?  

Ons doel blijft in 2024 bij het 100-jarig bestaan samen te proosten op dit eeuwfeest in 
een nieuw clubgebouw met faciliteiten die passen in een tijd van duurzaamheid en 
maatschappelijke betrokkenheid. 

Tot slot: 

Voor nu blijven we onze handen wassen, zetten we de mondmaskers nog maar eens 
op en ontbloten we spoedig de bovenarmen om waar mogelijk gevaccineerd te 
worden. Ik hoop dat we na de zomerperiode weer echt op een normale manier met 
elkaar van het hockey, de verrichtingen van onze kinderen en de gezelligheid van 
onze mooie club kunnen gaan genieten. We zijn al volop plannen aan het smeden 
om een spetterende start van het nieuwe seizoen te garanderen voor zowel junioren 
als senioren. 

Voor nu nog een woord van dank aan alle vrijwilligers, commissies, helpende 
handen en sponsoren die dit seizoen onze club hebben gesteund.  

Blijf allemaal gezond, voor straks alvast een fijne vakantietijd en tot gauw !! 

Wim Vaessen, 

 Voorzitter RHC Concordia 


