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MWC –VETERANEN WEER KAMPIOEN!! 
 

Terwijl de meeste teams tijdens de winterstop hun hockeykunsten in de zaal vertonen, speelt 

een groep veteranen jaarlijks vijf zondagen een kleine midwintercompetitie met een aantal 

andere enthousiaste veteranenelftallen. Gewoon buiten in weer en wind. In de winterstop zult 

u denken, er staat toch niet voor niets “stop”?! Omdat een aantal mede-teamgenoten 

inderdaad in deze periode tijd willen hebben om de schuur op te ruimen en op tijd met een 

glas wijn voor de openhaard te zitten, moeten de spelers uit twee teams gehaald worden en 

moet er vaak nog een beroep worden gedaan op invallers.  

 

Maar ook dit jaar was het weer een groot hockeyfeest. Slechts een wedstrijd moest een week 

worden uitgesteld vanwege de storm Ciara, maar alle vijf wedstrijden zijn gespeeld. Niets ijs 

en hagel! Daarnaast zijn ze ook nog kampioen geworden! 

 

 
 

Elke week worden er drie wedstrijden gespeeld bij steeds een andere club, waar zich dus zes 

teams melden in hockeypak en met stick. Er moet wel bij gezegd worden dat Roomburg dit 

jaar wel een heel sterk team had. Ook omdat ze deze midwintercompetitie al jaren spelen, 

kunnen ze elkaar prima vinden.  

 

Het doel werd door drie verschillende keepers verdedigd: dank aan Kees Jan, Maurice en onze 

dame, rots in de branding, Eline. De verdediging, middenveld en voorhoede, zelden zo’n 

uitgebalanceerd team gezien: regelmatig in een andere samenstelling maar op het veld een 

geoliede machine. Was Roomburg zo goed of de tegenstanders zoveel minder? Als ze echt te 

sterk waren dan werden er wat spelers uitgeruild: dat kan allemaal in de midwintercompetitie! 

 

De wedstrijd waar men echt aan de bak moest was tegen Alecto, maar ook deze sportieve 

wedstrijd werd gewonnen met 1-2! 

Dus weer kampioen! Met Jip en Janneke champagne op het veld, bier aan de bar en altijd 

weer de gezonde snacks werd er een mooi feestje gebouwd... 

 

Heren gefeliciteerd! 


