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Hudito wil twee keer feest
DELFT - De hockeyers van Hudito staan stevig in de startblokken. Positivisme overheerst bij
de club aan de Rotterdamseweg. Sanne Wijnmalen, de prmedewerkster van de club,
meldt dat zowel de heren als de
dames al wekenlang druk bezig
zijn met de voorbereidingen op
het nieuwe seizoen.
“De heren leggen de lat bewust
vrij hoog. Het kampioenschap
in de eerste klasse, vorig jaar net
gemist, is hun doel. Maar ook de
dames hebben gezonde ambities. Zij willen namelijk de promotie naar de eerste klasse veiligstellen. Of dit allemaal leidt
tot twee feestjes zullen we in het
voorjaar van 2010 weten,” verheugt Sanne zich al een beetje.
Feest werd er overigens eind
augustus al gevierd bij Hudito.
De G-hockeyers reisden met
drie teams af naar een internationaal toernooi in Almere.
Teams uit Spanje en Duitsland
waren hier actief. “Hudito 2
presteerde hier uitzonderlijk
goed en mocht zich uiteindelijke de beste van Europa noemen. Een mooie beloning voor
iedereen die bij het G-Hockey
betrokken is”.
Bij de start van de competitie
houden bij de jeugd de jongens
en meisjes elkaar aardig in
evenwicht. De jongens zijn actief met 25 teams, de meisjes
met één team minder. Wat bij
de dames en heren opvalt is het
groot aantal veteranenteams
wat de velden nog onveilig
maakt. Zes veteranenteams bewijzen dat hockey een echt lifetime sport is.

Hudito-clubhuis
wordt verbouwd
DELFT - Het interieur van
het Hudito-clubhuis wordt
verbouwd. Het krijgt een stevige facelift. Naar verwachting is de klus in de loop van
het seizoen geklaard. Dat
wordt pezen...

Seizoen start met
jubileumfeest
DELFT - Komend seizoen
bestaat Hudito 80 jaar. Het
hele jaar zal in het teken
staan van lustrumfestiviteiten, beginnend op 21 september met een borrel voor
iedereen die zich verbonden
voelt met Hudito. Meer informatie op www.hudito.nl.

De ‘ouwetjes’ doen
het nog heel goed

‘Burenruzie’
jaar in
dekoelkast
DELFT – Het komend hockeyseizoen spelen de herenteams van Hudito en Ring Pass niet voor de competitie tegen
elkaar. Dat is jammer want deze 'burenruzie' staat altijd garant voor spektakel. Beide teams zijn in afzonderlijke
eerste klassen ingedeeld. Voordeel: ze kunnen allebei kampioen worden en er nog een wedstrijd van maken wie
dat het eerst realiseert! Ook een ontmoeting tussen Hudito en Dopie (foto) staat niet op de rol, de studenten degradeerden vorig seizoen. Al met al dus geen hockeyderby's bij de heren dit seizoen. Maar dat zal de pret bij de
verschillende verenigingen niet drukken. Ook als het niet om wedstrijden tussen Delftse clubs gaat, komen de toeschouwers in groten getale naar de velden. Zo doen hockeyers dat nu eenmaal...

Lunch Drinks Diner

Midweekmenu
3-gangen keuzemenu
voor slechts e 16,95
( alleen di / wo / do )

Alléén op
Delftse Duiten Dag
Za. 18 september
3-gangen keuzemenu
voor slechts 20 Duiten*
* (1 Duit = 1 Euro)

Cookers Delft
Vesteplein 136
2611 WG DELFT
Telefoon: 015-2141144
Telefax: 015-2122400
www.cookersdelft.info

DELFT - Dacht u dat hockeyen alleen is weggelegd voor
mensen onder de dertig? Bij
Hudito niet. De veteranenteams spelen al jaren hun eigen competitie. Met twee
damesveteranen- en vier herenveteranenteams is er
voor ieder wat wils. Ook de
jeugdafdeling van Hudito
doet goede zaken. In iedere
leeftijdscategorie zijn er volop mogelijkheden om sportief bezig te zijn.

‘Wie de schoen past
trekke hem aan’
DELFT - Ook het hockey
wordt steeds professioneler.
Zo kan op zondag 13 september bij Hudito een zogenaamde gratis voetscan gemaakt worden. De firma Livit geeft hierbij advies over
orthopedische hulpmiddelen.

