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Het is in 2009 dat Gaëtan Derenne en enkele collega-hockeyspelers
het sympathieke initiatief namen om enkele wedstrijden tussen
rivaliserende bedrijven te organiseren. Al snel werden zij overspoeld
door aanvragen en gedreven door de wens om een meer professionele
aanpak… ontstond het concept “Hockey Corporate”.

Het is twee jaar geleden dat op het
veld van Elsene, met goedkeuring van
voorzitter Daniel Jourde, de eerste editie
van het Hockey Corporate plaats vond.
Een echt succes! Er namen tien ploegen
deel met een onverwacht enthousiasme.
Als gevolg van dit eerste succes, werd
deze ervaring hernieuwd maar met een
betere voorbereiding en stielkennis.
Door de vele aanvragen, werd deze
tweede uitgave op twee dagen in twee
categorieën van 12 ploegen gespeeld.
Voor de derde editie wilden de oprichters
het concept laten groeien en met de
hulp van Grégory Uyttenhove werd
beslist om de « VZW Hockey Corporate »
op te richten om de inschrijvingen van
de ploegen te beheren.
Dit jaar zullen de ploegen worden
ingedeeld volgens het niveau, behaald
door de verschillende deelnemers in
hun bedrijf. De bedrijven moeten zelf
het niveau van de competitie bepalen
waarin zij willen uitkomen. Zo bracht
Hockey Corporate dit jaar 52 ploegen
samen op White Star en op Leopold. En
het doel voor 2012 is om tussen de 72
en 80 ploegen samen te brengen op 3
verschillende locaties!
Het idee om er een echt kampioenschap
van te maken ligt eveneens op tafel
maar er zijn nog talrijke obstakels. Een
Corporate League is op korte termijn
niet realiseerbaar door een tekort aan
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beschikbare infrastructuur in België.
Het enige tijdstip waarop de velden niet
volzet zijn is in de zomer wanneer de
spelers zelf op verlof zijn!

De zes bevestigde data voor 2012:
24 mei 2012 – White Star – Fun – Special Industry
25 mei 2012 – White Star – Fun – Special Retail/F.M.C.G.
31 mei 2012 – White Star – Fun – Special Finance
01 juni 2012 – White Star – Special Beginners
07 juni 2012 – Leopold – Special Experimented
15 juni 2012 – Beerschot – Special Fun
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