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r Hardlopen, roeien, voetballen of skaten; bewegen in de buitenlucht is leuk en gezond. Wekelijks bezoeken we een training in West-Brabant

‘Wel een contactsport,
zeker geen vechtsport’

Ĳshockeyen in de open lucht is in dit land

zelden mogelĳk. De kunstijsbaan in Breda
biedt daarom het perfecte altenatief, want deze

is grotendeels afgesloten. De Yeti's jagen er

over het ijs opjacht naar de puck.

Hayle Hugo

Breda

Tien mannen glijden moeite—

gen schuld, ik was te laat begon-
nen met remmen. Fn het blijft een
contactsport. met een puck van
400 gram die too kilometer per
uur kan gaan…"

Vorig jaar speelde de Bredase
club voor het eerst competitie.
„Dat willen wemeer gaan doen,
want dat trekt meer leden". zegt

‘ voorzitter Roy Slond. Volgens de

loos over het ijs. strijdend
om de puck die over de baan

vliegt. Met de dikke lagen aan ‘
plastic bepantsering lijken het wel ‘
moderm- ridders. Dat versterkt het
beeld dat heerst over de sport, naf

   
 

IDe Yeti's verloren hun
eerste compelitiewed-
strijd met 21-2. Maar ge_
durende het selzoen ging
het stapje voor stapje
beter. Eèn duel werd ge-
wonnen.

‘ Robln Huĳskens (links) en
F"Bflk Oostvogels vechten een
““el uit tijdens de tralnlng op de
""-“an In Breda.
F
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melijk dat het een soort vechtsport
on ice is. waarbij dt- tanden in het

-‘ rondvliegen en er op het veld vaak
een knokpartij ontstaat.

Maar dat is toch niet waar het bij
ijshockeyclub Yeti's in Breda om
draait, vertelt penningmeester
Menno Cleton. „Als je aaneen fan
vraagt of vechten op het ijs erbij
hoort, zegt die vaak ‘ja!'. Er wordt
natuurlijk best wat gebodycheckt,
maar dat is niet de insteek van het
spel. Alsje wil boksen, ga dan naar
boksschool. Het gaat bij ons juist
om de sportiviteit."

De club begon in 1995 in Etten-
Lcur op de kleine, onoverdekte ijs-
baan van Sportcentrum de Bunak-
ker_ Die baan ging eind 2013 dicht,
waardoor de vereniging een nood—
gedwongen pau7.c kenden van
bijna tweejaar. ln 2015 streek de
club neer bijde kunstijsbaan in
Breda. Sindsdien is de groep vol-
gens Cleton 'explosiefgegroeid'.

‘ A Menno Cleton is naast speler
ook penningmeester.

 

„We begonnen ooit met een paar
man en hebben nu bijna zestig le-
den. En we willen doorgroeien.
We proberen de sport laagdrem—
pelig te houden en de sfeer hoog‚
Zo is na de training iedereen nog
in het café te vinden, dat is fantas-
tisch omte zien. En het is ook een

De leercurve van de
Ijshockeyaport is lang ‘
en hoog. Je leert ’
steeds bij
— Koen Qulcken, teamcaptaln

stoere sport. Wie wil er ndu niet
ijshockeyen?”

‘ curve is lang en hoog: je leert

 Maar wat maakt ijshockeyen

A Captain Koen Quicken iis-
hockeyl al 25 jaar. w… »>"»ull th‚‘û

‘ nou zo leuk? Volgens captain Koen i‚
Quicken is dat deels, omdat er veel
bij komt kijken. ‚,le moet goed en
snel kunnen schaatsen. en je moet
het puckgevoel hebben. De leer—

steeds bij. ik leer nu nog van de
jeugdtrainers, terwijl ik al zo'n 25
jaar de sport beoefen. Maar ook dat ‘
het een teamsport is. maakt het
leuk. De spelers zijn allemaal fan-
tastische mensen."

Hoewel de spelers op het ijs zo‘n
4 tot 5 kilo aan bepantsering dra—
gen, is het niet de meest veilige
sport. Neem divisielid Robin
Huijskens. Het kost hem een hall“
uur tijd om zich omte kleden.
toch brak hij — ondanks alle be-
schermkleding — vorig jaar zijn
arm. „ik nam een spn'ntie en
knalde tegen de boarding. Mijn ei-
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voorzitter was het een succes. al
gingen op één na alle wedstn'jden
verloren. ‚.Er zat verbetering in,
dat is wat (EIL Daarom zeggen wij:
we waren met trots laatste."

Meedoen?
Bĳlelnckeydeetfszm
zowel recreantenalswed—
strijdspelersvmat8bc
mlkom.Wedstrlldspelers
mhìentwee Mps…
hilde Ktmtflsbam In Bradt.
Tuhefldensemg50&De_
club biedt Nagratls proef—

totsepterrtber_.…_'

 


