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EATERS

will never die
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“Spelers worden geacht om
maatschappelijk hun steentje bij te
dragen en ze doen dat met veel plezier”

IJshockey

hoort bij Geleen, zoals de vlaai bij
	Limburg. Al een halve eeuw zorgt de ijshockeysport voor leven
op het ijs. De betrokkenheid bij de snelste teamsport ter wereld
is, in de Westelijke Mijnstreek maar ook ver daarbuiten, heel
erg groot. En niet alleen in tijden dat het sportief of financieel
goed gaat, maar ook in mindere tijden. Hoe staat de club er nu
voor en hoe is ’t om voor de Eaters uit te mogen komen?
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HISTORIE

PASSIE VOOR DE SPORT

LIMBURGSE PROMOTIE

JONGENS VAN DE CLUB

Ron Lahay loopt als een tevreden voorzitter van Stichting Topijshockey Eaters
Limburg door de ijshockeyhal in sportcentrum Glanerbrook. Microz Eaters Limburg
draait dit seizoen volop mee aan de top
en op financieel gebied is de club gezond.
Afgelopen september werd, aan de vooravond van de nieuwe competitie, het 50-jarig
bestaan gevierd. Aan het feestweekend ging
een periode van ’n jaar vooraf waarin talloze
vrijwilligers keihard hebben gewerkt om
een geweldig feest te organiseren. Tijdens de
festiviteiten werd in het bijzijn van trouwe
vrijwilligers en supporters natuurlijk teruggeblikt op de roemruchte en sportieve
hoogtepunten. De club werd eenmaal, in
2012, landskampioen en tweemaal, in 1993
en 2010, wist het beslag te leggen op de beker.
De Eaters maakten in het verleden echter ook
regelmatig minder florissante tijden mee. “Ik
durf te stellen dat de vereniging, na alle tegenslagen, sterker is geworden. Nu gaat ’t goed”,
vertelt Ron.

Het team van Microz Eaters Limburg bestaat
uit 22 spelers in de leeftijdscategorie van
19 tot 34 jaar en staat onder leiding van de
Canadese coach Andy Tenbult. Drie keer in
de week wordt er op het ijs getraind en in het
weekend staan ook nog eens twee wedstrijden
op het programma. IJshockey is dus een
intensieve en fysiek zeer zware sport. “Het is
de snelste teamsport ter wereld. Ik heb respect
voor de jongens wat betreft hun inzet en
tijd die ze steken in het ijshockeyen”, vertelt
Ron met gepaste trots. Ze doen dit naast
hun werk, studie en/of familie er gewoon
bij, want het zijn geen profs.” Maar ook de
staf, het bestuur, leden van Raad van Advies
en de circa 60 vrijwilligers steken heel veel
tijd in de club. Allen hebben een groot hart
voor de club. En niet te vergeten de grote
groep trouwe supporters die wekelijks het
team bezoeken bij uit- en thuiswedstrijden.
We hebben hele gepassioneerde fans. Zij
zorgen altijd voor heel veel sfeer tijdens de
wedstrijden.”

IJshockey kent een lange historie in Limburg.
Volgens Ron Lahay draagt de gemeente SittardGeleen al heel wat jaren de sport en de club
een warm hart toe. “De samenwerking met de
gemeente is goed en ook bij de provincie hopen
we op meer steun. Tijdens het gouden jubileumfeest kwam gedeputeerde Koopmans op bezoek.
Hij liet weten dat zijn deur open staat”, aldus de
voorzitter. “Het is nu aan ons om een bezoek te
brengen en te kijken wat we voor elkaar kunnen
betekenen.” De spelers en club Microz Eaters
Limburg dragen zoveel mogelijk hun steentje
bij aan de promotie van de ijshockeysport. Om
de betrokkenheid met de regio hoog te houden,
is het van belang dat Limburgse jongens zoveel
mogelijk kennis maken met de sport en uiteindelijk gaan ijshockeyen. De opleiding gebeurt
bij de V.J.B. Smoke Eaters Geleen. De vereniging beschikt over diverse jeugdteams en zelfs
een damesteam. De vereniging en de stichting
werken intensief samen. Zo geeft één van de
Canadese spelers, Matt Beer, wekelijks met heel
plezier ijshockeytraining aan de jeugd.

Lars van Sloun en Glenn Bax zijn twee
Limburgse jongens die op jonge leeftijd met
ijshockey begonnen zijn en al heel wat jaren
in het eerste team spelen. De ‘Gelaense jong’
Glenn Bax is afkomstig uit de Peschstraat
waar Eaters-iconen, de gebroeders Loos,
woonden. “Er was niets anders mogelijk dan
op jonge leeftijd te ijshockeyen. Bij ons thuis
was voetbal voor watjes, echte mannen gingen
ijshockeyen. Dat was vroeger het motto”,
vertelt hij lachend. In tegenstelling tot zijn
tweelingbroer weet Glenn met bloed, zweet
en tranen het eerste team te bereiken. Lars
krijgt het ijshockey met de paplepel ingegoten.
Omdat zijn vader in het eerste meespeelde,
wilde de jonge ‘Van Sloun’ ook graag het ijs
op. Op 3,5-jarige leeftijd worden bij hem de
ijzers onder gebonden en sindsdien is hij nooit
meer weggegaan. “Ik had er alles voor over
om de top te bereiken en dat is gelukt”, zegt
Lars. Volgens Glenn is het hard knokken.
“We verdienen buiten het ijshockeyen onze
boterham en we hebben allemaal nog ons
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“Bij ons thuis was voetbal voor watjes,
echte mannen gingen ijshockeyen”
gezinsleven. Je moet je tijd en energie weten
te verdelen.” Lars knikt instemmend. “Ik ben
als vader van twee kinderen een familieman,
maar dat gevoel krijg ik hier op de club ook.
Er is zo’n passie, saamhorigheid en familiegevoel. Daar doe je het allemaal voor!”
MAATSCHAPPELIJKE
BETROKKENHEID

Bij de Microz Eaters Limburg staat de
maatschappelijke betrokkenheid bij regionale instellingen hoog in het vaandel. Ieder
jaar wordt tijdens een thuiswedstrijd vóór de
kerstperiode de Teddy Bear Toss georganiseerd. De eerstvolgende editie is op zondag
16 december en bij het eerste doelpunt van
het thuisteam, gooien de supporters teddyberen op het ijs. De verpakte beren die vooraf
worden verkocht voor en door KiKa (Stichting
Kinderen Kankervrij), worden door een aantal
spelers van de selectie persoonlijk naar ziekenhuizen in de regio gebracht. De niet-verpakte,
gebruikte beren die op het ijs worden gegooid,
worden verdeeld onder speelgoedbanken.
“Spelers worden geacht om maatschappelijk
hun steentje bij te dragen en ze doen dat met
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veel plezier”, vertelt Ron. “Elke speler is er
zich ook terdege van bewust dat hun ‘hobby’
heel veel geld kost. Onze sponsoren leveren
een mooie financiële bijdrage. De spelers
krijgen materiaal ter beschikking gesteld
en dat is allemaal zeker niet goedkoop. Op
onze beurt doen we daar als club voor onze
sponsoren graag iets voor terug.”
BEZOEK

De ijshockeysport is volop in beweging. Naast
een nationale bekercompetitie komt Microz
Eaters Limburg uit in de BeNe-league, waar
ook teams uit België aan meedoen. Volgens
Ron bestaat zelfs de kans dat in de toekomst
Duitse ploegen aan de competitie gaan
deelnemen. Hoe dan ook, een bezoek aan de
Eaters is zeker de moeite waard, want een
ijshockeywedstrijd levert gegarandeerd een
leuke, enerverende avond op. Ron: “De eerste
keer staat u versteld van de snelheid, de actie
en de sfeer. Pas na twee, drie bezoeken zullen
de spelregels enigszins duidelijk worden. ”
Anders vraag het gerust aan de supporters die
in hart en nieren achter hun cluppie staan. Zij
geven u met veel passie het Eaters-virus door. n

