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De groei van de hockeysport is de laatste tien jaar serieus. Er zijn zo’n 

honderdduizend hockeyers bijgekomen, van wie negentig procent kinderen 

die we proberen vast te houden in de toekomst. Steun van de gemeente is 

meer dan ooit nodig, want clubs barsten uit hun voegen. 

 

De crisis leent zich trouwens als een goed moment voor gemeenten om 

eens met groeiende of nieuwe hockeyverenigingen een gezamenlijke 

aanpak te realiseren. Wordt het immers niet eens tijd om de ongelijkheid 

van subsidieverstrekking aan voetbalclubs enerzijds en hockeyverenigingen 

anderzijds gelijk te trekken? Heeft de hockeysport zich niet al lang genoeg 

zelf bedropen en getoond creatief te zijn, hetgeen van voetbalverenigingen 

pas sinds de laatste paar magere economische jaren wordt gevraagd? Ik 

doe maar een voorstel: de gemeente wordt dan mede-investeerder en 

ontwikkelt beleid waarin hockeyclubs gelijk worden behandeld in aanleg en 

vervanging van kunstgrasvelden. 

 

Op de jaarlijkse KNHB-bijeenkomst delen verenigingen kennis over 

multifunctionele sportcomplexen. Multifunctionaliteit is anno 2011 het 

toverwoord, maar is al een decennium een abc’tje voor hockeyverenigingen. 

Openstellen van de vereniging voor de gemeenschap is de basis van het 

multifunctionele sportcomplex. Daar wordt je als bestuur creatief van, 

want je wijk of buurt is altijd anders, of gemêleerder, dan de cultuur van je 

club. Openstellen kan betekenen dat hockeyclubs sporten zoals hardlopen, 

wielrennen, bridgen, jeu de boules en bowls kunnen aanbieden aan ouders 

die het hockeyspel niet beoefenen, maar wel bij de community willen 

horen en actief willen zijn. Natuurlijk kunnen scholen er hun klassen op 

laten gymmen en is er kinderopvang op het sportcomplex mogelijk. Alles 

is mogelijk. Dus zowel de buurt als familie van hockeyleden kan worden 

aangetrokken met events, toernooien en andere openstellingen. Deze 

maatschappelijke impulsen moeten een gemeentebestuur toch goed in de 

oren klinken?  

 

Ook financieel is een gemeente meer gebaat bij een gedeeltelijke investering 

in de bouw van een multifunctioneel hockeycomplex: als zij zo’n project 

helemaal zelf zouden realiseren en vervolgens een vereniging laten pachten, 

dekt de huurprijs de kostprijs bij lange na niet. 

 

Het is dus logischer dat de gemeente aanhaakt bij de groeiende hockeysport 

voor de realisatie van multifunctionele sportcomplexen dan dat zij er met 

hangen en wurgen een kunstgrasveld uitperst voor een vijfderangs All Stars-

team. Dan pas heeft een project kans om écht rendabel te worden. 
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