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De eerste grote afspraak voor de
Oranjeteams is de Rabo Euro-
Hockey Championships 2021.
Het toernooi wordt gespeeld van
vrijdag 4 tot en met zondag 13
juni in het Wagener Stadion. In
deze periode staan er maar liefst
40 topwedstrijden op het pro-
gramma. Elke dag speelt een van
beide Nederlandse teams. De
duels worden live uitgezonden
door de NOS.

SUCCES
Natuurlijk denken we dan me-
teen even terug aan het succes-
volle toernooi in 2017. In
Amstelveen wisten zowel de
Oranjedames als de Nederland-

se heren de Europese titel in de
wacht te slepen. Vooral het goud
van de heren was een onver-
wacht succes. Oranje zette het
uitverkochte Wagener Stadion
compleet op zijn kop!

GOUD
De sfeer zal bij de editie 2021
wellicht iets minder zijn. Per wed-
strijddag is een beperkt aantal
toeschouwers toegestaan. Maar
Nederland gaat voor goud. Zeker
de Oranjedames, al kampt de se-
lectie van Alyson Annan wel met
enkele afwezigen. Voor Max
Caldas, bondscoach van de Oran-
jeheren, wordt de EK 2021 zijn
laatste toernooi op Nederlandse

bodem. Hij neemt na de Spelen
afscheid en wil maar wat graag
de Europese titel heroveren. 

ROAD TO TOKIO
Na het Europees Kampioen-
schap start 'de road to Tokio'. De
Olympische Spelen 2020. Een
jaar later dan gepland, maar hét
hoogtepunt voor iedere sporter
en supporter. Het Olympisch
hockeytoernooi begint op 24 juli.
Zowel bij de dames als de heren
is de tegenstand loodzwaar.

maar ook in Japan gaat Neder-
land voor twee keer goud. 

De lange mars kent in ieder geval
de gedroomde einddatum: voor
de mannen is dit donderdag 5
augustus. Voor de vrouwen vrij-
dag 6 augustus. Op deze dagen
worden namelijk de twee Olym-
pische finales gespeeld. Voor een
aantal grote namen zal de nade-
rende Olympische Spelen wel-
licht het laatste kunststukje
worden op het hoogste niveau. 

START SEIZOEN
Na de Spelen kan het vizier weer
meteen op het nieuwe seizoen dat
in het tweede weekend van sep-
tember start. Hopelijk een 'ge-
woon' seizoen met een 'normale'
voorbereiding. Zonder beperken-
de maatregelen, publiek langs de
lijn en gezelligheid in het clubhuis.
Evenals mooie toernooien, fami-
liedagen en dampende feesten.
We gaan dan ook een heerlijke pe-
riode tegemoet. Te beginnen met
een Gouden hockeyzomer.

Daarbij gaat het om alle speelda-
ta voor de jeugd en jongste
jeugd, de senioren en veteranen
die uitkomen in de Bondscompe-
titie en Districtscompetities. In-
dien de actualiteit in de zomer
om een wijziging vraagt, dan
heeft de KNHB de mogelijkheid
deze concept-speeldagenkalen-
ders alsnog aan te passen.

START 11 EN 12 SEPTEMBER
Voor de meeste teams start de
competitie in het weekend van 11
en 12 september. Dit geldt zowel
voor de seniorenteams als de

jeugd. Alleen de A- en B-jeugd die
in de landelijke (sub)topklasses
spelen, beginnen een week eer-
der; op zaterdag 4 september. 

De eerste seizoenshelft loopt
door tot het weekend van 27/28
november. Het weekend van 4 en
5 december is er voor een even-
tuele uitloop of inhaalwedstrij-
den. Daarna volgt de winterstop.

De herstart van de competitie
staat gepland in het weekend van
12 en 13 maart. De laatste speel-
dagen zijn in het weekend van 11
en 12 juni. 

HK, PK EN 1E KLASSE
De kalender voor de Hoofdklasse
tot en met 1e Klasse Heren en
Dames (standaardteams) en de
Gold- en Silver Cup volgt op een

later moment. De data worden
bekend gemaakt zodra de speel-
dagenkalender voor de Hoofd-
klasse is afgestemd. De startda-
tum voor de teams in de
Promotieklasse tot en met de 1e
Klasse is al wel bekend: zondag
12 september 2021. 

Alle kalenders en speeldagen
vind je op www.knhb.nl.

TIPS? De makers van de Hockeykrant houden zich van harte aanbevolen 

voor tips, bijzondere evenementen en grappige of ontroerende foto's. 

Datzelfde geldt uiteraard ook voor leuk en opvallend nieuws

over uw club of team. 

Heeft u een suggestie of een persbericht dat interessant is voor de

Hockeykrant? Laat het ons weten. Wij gaan er alles aan doen om 

uw tips te verwerken in het eerstvolgende nummer.

Mail de redactie: info@hockeykrant.nl

UTRECHT - Het grote aftellen voor de twee Nederlandse
hockeyselecties is begonnen. De EK 2021 is aanstaande en
daarna wachten de Olympische Spelen in Tokio. Wat een
gave affiches! Uiteraard is de ambiance anders door de
coronabeperkende maatregelen. Maar het wordt wél
genieten in hopelijk een gouden hockeyzomer. 

Een Gouden
hockeyzomer

UTRECHT -  Het hockeysei-
zoen 2020-2021 is inmiddels
beëindigd. Opnieuw een
jaargang met de nodige
beperkingen. Veel clubs kij-
ken dan ook reikhalzend uit
naar komend seizoen. De
competitieleiding van de
KNHB heeft inmiddels de
speeldagenkalenders voor
het seizoen 2021-2022 in
concept vastgesteld. 

Hockeykrant Utrecht/Amersfoort
is een uitgave van De Hockey-
krant. De inhoud van deze
nieuws- en informatiekrant is
helemaal gewijd aan de hockey-
verenigingen in de regio Utrecht
en Amersfoort. Verspreiding vindt
plaats via de clubhuizen en de
onlinekanalen van de opgeno-
men verenigingen en via
www.hockeykrant.nl.
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Uiteraard werd er in de pers volop
aandacht besteedt aan het nade-
rende afscheid van Caia van
Maasakker. De verdediger won
met Oranje maar liefst negen
hoofdprijzen, waaronder een
Olympische titel en twee EK's en
WK's. 

NAGEDACHT
“De meest gestelde vraag was ui-
teraard: 'Waarom stop je?' En
daarna ging het een beetje verder
over mijn besluit,” vertelt Van
Maasakker. Dat besluit nam ze
niet zomaar ineens. “Nee, ik dacht
er al wat langer over na. Mijn con-
tract bij SCHC liep af en ik kreeg
op een bepaald de vraag van de
club hoe ik erin stond. 'Het is aan
jou. We horen het wel. Het zou
mooi zijn als je nog een jaar door
gaat, maar als je stopt is het ook
prima,' zeiden ze bij de club.”

RATIONELE KEUZE
“Het was natuurlijk een raar jaar,”
kijkt Van Maasakker terug. SCHC
stond in oktober vorig jaar op de
vierde plaats in de Hoofdklasse
toen de competitie door de coro-
namaatregelen werd stilgelegd.
“Gelukkig had ik het Nederlands
team waar ik door kon blijven trai-
nen. Daarna lag de focus met
Stichtsche weer op de competitie.
We wilden er met elkaar wat van
maken.” 

Aan afscheid nemen dacht Van
Maasakker nog niet specifiek, al
speelde het wel in haar achter-
hoofd. Ze sprak er ook over met
oud-speelsters. “Ze zeiden tegen
mij: 'Je voelt wel als het moment
daar is.' Ik vroeg me wel even af
of het echt zo werkte. Ik moest
toch gewoon een rationele keuze
kunnen maken?”

BEST SPANNEND
Het besluit viel medio april toen
Van Maasakker in de auto reed,
op weg naar een avondwedstrijd
van SCHC in Bilthoven. “Ik reed al-
leen in verband met corona. Toen
dacht ik: 'Het is goed zo.' Ik heb

het daarna even laten bezinken. Is
dit echt de goede beslissing?”
Haar gevoel bleef echter hetzelf-
de. “Het is was gek om het daarna
te vertellen aan de mensen bin-
nen de club en de teamgenoten.
Dat was best even spannend. Het
is echt definitief, maar iedereen
begreep het wel.”

TOPFIT
Van Maasakker is echt een kind
van de club. Ze begon op haar
tiende in de D-jeugd en debuteer-
de al op haar zestiende in Dames
1 van Stichtsche. Op de website
van SCHC staat het mooi beschre-
ven: 'Van klein meisje tot grootse
dame. Van rots in de verdediging
met uitschuifarmen tot strafcor-
nerspecialiste. Van bescheiden
meisje tot fiere aanvoerder.' 

En na zestien jaar hockeyen op
het hoogste niveau is ze nog altijd
topfit. “Ja, ik voel me fysiek heel
goed. Zelfs sterker dan toen ik
jonger was. Ik werk er ook hard
voor. Het voelt voor mij nu ook
nog niet als stoppen want er
komen nog twee mooie toernooi-
en aan.”

ORANJE
Haar hockeycarrière is over een
paar maanden pas echt voorbij.
De strafcornerspecialiste wil er
daarom nog niet teveel op terug-
kijken. De tijd daarvoor komt wel
na het komende EK en de Olympi-
sche Spelen waar nu de focus op
ligt. Inmiddels bereidt ze zich 
met Oranje al volop voor op de
komende twee belangrijke toer-
nooien. 

“Vier dagen na de play-offs sloot
ik aan bij de selectie,” vertelt Van
Maasakker. Eerst speelt het Ne-
derlands team nog de FIH Pro
League-interland tegen België.
Daarna komt het EK, met Ierland
in het Wagener Stadion op 5 juni
als eerste tegenstander.

VERTROUWEN
Ondanks het ontbreken van vaste
namen als Eva de Goede, Xan de
Waard en Lidewij Welten op het
EK, heeft Van Maasakker alle ver-
trouwen in de kracht van Oranje.
“Wij zijn gewoon Nederland,”
klinkt het overtuigend. “We heb-
ben een goed team. Het is natuur-
lijk wel een rare periode geweest
omdat we het afgelopen jaar wei-
nig internationale wedstrijden
hebben gespeeld.” 

Het is voor haar dan ook wat las-
tig om in te schatten hoe de ande-
re landen er op dit moment voor
staan. Voor Van Maasakker geldt
echter maar één ding: “Twee keer
goud. Op het EK en de Olympi-
sche Spelen. Dat is waar we voor
gaan.”

EMOTIES
Ondanks dat het afscheid van het
tophockey na de Olympische Spe-
len in Tokio pas definitief is, ont-
komt Van Maasakker er niet aan
om toch even terug te kijken op
haar jaren bij SCHC. “Ik heb een
supermooie tijd gehad bij Sticht-
sche. Het was mooi om mee te
maken hoe we ons als team, en
ikzelf als speelster, hebben ont-
wikkeld.” 

Het seizoen 2014-2015 springt er
voor haar bovenuit. Een seizoen
vol emoties van uitersten. “We
wonnen de Europa Cup en haal-
den de finale van de play-offs. Het
was een heel bijzondere, maar
ook intense periode met het over-
lijden van ons teamgenootje Inge
Vermeulen.”

TOEKOMST
Na de Olympische Spelen in Tokio
is het dan echt klaar. Dan krijgt de
maatschappelijke carrière voor-
rang. Heeft van Maasakker al na-
gedacht over een mogelijk toe-
komstige functie bij SCHC? “Nee,
daar heb ik nog niet over nage-
dacht. Maar ik voel me wel zeer
verbonden met de club en dat zal
ook zo blijven. Ik zal dan ook zeker
straks wedstrijden komen kijken.”
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Caia van Maasakker wil fraaie carriere op gepaste wijze afsluiten 

'Twee keer goud. Dat is waar we voor gaan'

BILTHOVEN - Na de verlo-
ren halve finale van de
play-offs tegen Amsterdam
maakte Caia van Maasak-
ker bekend dat het haar
laatste wedstrijd was
geweest voor SCHC. Van
een definitief hockey-
afscheid spreekt ze nu nog
echter niet, want er komen
met het EK en de Olympi-
sche Spelen nog twee grote
toernooien met Oranje aan.
Daarna is pas echt de tijd
aangebroken van terugkij-
ken op een heel mooie
hockeycarrière.
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De clinic bij de basisschool be-
stond uit twee delen. Loek de
Vreese: “Tijdens de eerste trai-
ning liet ik zien wat er allemaal
komt kijken bij hockey, welke
spullen worden gebruikt, waarna
we aan de slag gingen met de ba-
sistechnieken. We sloten het af
met een potje unihockey.” Na de
tweede training waren de deelne-
mers al wat meer vertrouwd met
het spelletje en kwamen de echte
hockeysticks er aan te pas bij een
afsluitende onderlinge wedstrijd.

GOED GEVOEL
De woonbuurt Leeuwesteyn be-
staat voor een deel uit sociale
huurwoningen. De bewoners zijn
wellicht bekend met de hockey-
sport, maar hebben niet allemaal
vrienden of familie die lid zijn van
een club. 

De Vreese: “Via de clinic maakten
de kinderen op een laagdrempeli-
ge manier kennis met hockey.” Hij
heeft een goed gevoel overge-
houden aan de clinic. “Er hebben

zich na de clinic al kinderen aan-
gemeld bij de club, al was dat niet
het doel. Maar het is natuurlijk
wel mooi meegenomen.”

ERVARING
Het initiatief om clinics te gaan
organiseren op basisscholen
kwam van Hanno Uitenboogaart,
bestuurslid Leden van HC Rijn-
vliet. Uitenboogaart vroeg De
Vreese om invulling te geven aan
de clinics aangezien hij samen
met Heren 1-teamgenoot Joris
Olsthoorn, eerder in Roermond
en later bij HC Rijnvliet ervaring
had in het organiseren van hoc-
keydagen voor de jeugd.

ROERMOND
De Vreese is geboren en getogen
in Roermond en hockeyde in zijn
geboorteplaats bij RHC Concor-
dia. Voor de studie verhuisde hij
naar Utrecht, maar bleef spelen
bij Concordia. “Ik ben een jaar op

en neer gegaan naar Roermond.
Dat was op een bepaald moment
echter niet meer te doen.” 

Loek ging in eerste instantie mee-
trainen bij MHV Maarssen, maar
sloot zich uiteindelijk aan bij HC
Rijnvliet. Het bijzondere is dat hij
niet de enige uit Roermond was
die naar Rijnvliet ging. “We gingen
met z'n negenen studeren in
Utrecht,” vertelt De Vreese. De
oud-spelers van Concordia gaven,
aangevuld met huisgenoten uit
Utrecht, vorm aan Heren 1 van
Rijnvliet. “Zo zijn we uitgegroeid
tot een volwaardig team.”

WRINGEN
De in 2015 opgerichte club had
nog niet de beschikking over ge-
schikte volwaardige coaches. En
dus namen de spelers van Heren
1 in de eerste drie seizoenen zelf
de coaching op zich. “Dat begon
op een bepaald moment wel een
beetje te wringen. We moesten
zelf de selectie samen stellen. Het
kwam er dus op neer dat ik als
aanvoerder een beslissing moest
nemen over mijn huisgenoten.
Het wordt er niet altijd gezelliger
op als je als speler-coach moet
selecteren.” 

STAPPEN
Dat probleem speelt niet meer
sinds Heren 1 in de persoon van
Rick Overbeek beschikt over een
coach. “Zo kunnen we als team
echt stappen maken,” weet De
Vreese. Grote stappen maken zat
er de afgelopen twee seizoenen
echter niet in door de coronapan-
demie. “Aan het begin van dit sei-
zoen kregen we er een paar nieu-
we spelers bij waardoor we
konden bouwen aan een nieuw

team. We waren goed op weg tot-
dat de competitie werd stilge-
legd.” 

WINTERBAL
De Vreese miste daarna vooral de
sociale verbinding met zijn team-
genoten. “De derde helft is voor
ons misschien wel het belangrijk-
ste. Dan gaat het niet om het
biertje, maar om de week met el-
kaar te evalueren. Naast de wed-
strijd gewoon gezellig dingen met
elkaar bespreken.” Toch kwam
het in de winter nog wel een paar
keer tot een leuk samenzijn. Zo
werden er vanuit Heren 1 en
Dames 1 drie clinics aangeboden
aan de jeugd van HC Rijnvliet
onder de noemer 'Winterbal.' 

GLIMLACH
Binnenkort zal de captain een
vervolg geven aan de clinics op
de basisscholen. “Er hebben zich
na de clinic bij Kindcentrum Leeu-
westeyn vier andere scholen ge-
meld,” aldus De Vreese. “De clinic
kreeg ook veel reacties, zoals op
varnws.nl. Op basis daarvan kwa-
men veel mailtjes binnen bij de
club.” 

Een exacte datum voor de ko-
mende clinics heeft De Vreese
nog niet. “Het is een beetje puz-
zelen. Ik werk van maandag tot
en met donderdag. Vrijdag is mijn
vrije dag, maar dat moet voor de
scholen ook passen. En anders
neem ik desnoods op woensdag-
middag vrij. Dan werk ik wel op
vrijdag want het enthousiasme
voor de sport en de glimlach op
alle kindergezichten is mij heel
wat waard.”

Rijnvliet laat basisscholen 
kennismaken met hockey

UTRECHT - HC Rijnvliet is onlangs begonnen met het
verzorgen van hockeyclinics op basisscholen in Leid-
sche Rijn. De eerste werd in april gegeven, door Heren
1-aanvoerder Loek de Vreese op de basisschool van
Kindcentrum Leeuwesteyn. Zo'n twintig kinderen van
de school, die gelegen is naast de Dafne Schippersbrug,
deden enthousiast mee. 
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Martijn Havenga maakte na de
play-off finale bekend dat het de-
finitief klaar was. “Ik heb nu een
baan die ik heel leuk vind en
waarin ik veel kansen zie,” vertelt
Havenga. “Eerder heb ik vanwege
hockey mijn maatschappelijke
carrière wat laten liggen, maar af-
gelopen seizoen heb ik meer de
switch gemaakt naar werk. Ik
bleef daarnaast wel hockeyen. De
combi was te doen, maar gaande-
weg kwam het besef dat ik alle
mooie dingen in het hockey wel
heb meegemaakt. Het is goed zo.”

AANDELEN
Havenga is werkzaam in de aande-
lenhandel als Equity Day Trader.
“Ik vind het superleuk werk. Ik was
vroeger ook al bezig met aandelen.
Op een bepaald moment dacht ik:
'Hier moet ik iets mee gaan doen.'
Ik merkte na de hervatting van de
competitie eind januari dat het wel
lastiger werd te combineren, hele-
maal met de avondklok. Vanuit
mijn werk ging ik in één keer door
naar de training.”

ABRUPTE EINDE
Havenga hockeyde zestien jaar
op het hoogste niveau. Eerst bij
Laren en vanaf 2013 bij Kam-
pong. “Dat is genoeg,” zegt 
Havenga. Hij had vorig jaar ook
kunnen stoppen, maar het abrup-
te einde van het seizoen 2019-
2020 was niet het ideale afscheid.
“Ik hoopte dat het dit jaar beter
zou verlopen. Dat is gelukt met
het behalen van de finale van de
play-offs.” Havenga had nog een
jaar door kunnen gaan om nog
een keer kampioen te worden
met Kampong. “Dat is  niet meer
aan de orde,” is hij duidelijk.

FINALE
Kampong versloeg Rotterdam in
de halve finale van de play-offs,
waarna Bloemendaal in de finale
net te sterk bleek. Het was heel
nipt tussen Kampong en Bloe-
mendaal want twee keer eindigde
de tweestrijd in 2-2 en beide
keren won Bloemendaal na
shoot-outs. “Ik denk dat wij de fi-
nale een klein beetje hebben
weggegeven,” kijkt Havenga terug
op zijn laatste wedstrijden voor
Kampong. 

“We hebben in beide duels een 2-
1 voorsprong in het laatste kwart

niet naar huis weten te hockeyen.
In eerste instantie was het een
grote teleurstelling, maar omdat
ik al bezig was met de dag erna,
met de derde wedstrijd, kwam de
klap nog wat harder aan. Daarna
besefte ik dat ik voor het laatst
voor het echie, met alles er om-
heen, op het veld stond.” 

'DE HAVENGA-STRAFBAL'
De mooie momenten met Kam-
pong schoten Havenga door het
hoofd toen het besef was door-
gedrongen dat het klaar was.
“De eerste landstitel in 2017 was

zeker een hoogtepunt, ook
omdat ik er een mooi aandeel in
heb gehad.” Havenga doelt op de
benutte strafbal in de laatste se-
conden tegen Oranje-Rood waar-
door niet Oranje-Rood maar
Kampong naar de play-offs ging.

De strafbal werd niet alleen
benut op een heel belangrijk mo-
ment, het was een ook een opval-
lende strafbal. Het kreeg zelfs
een eigen naam: 'De Havenga-
strafbal.' Havenga denkt er nog
steeds met veel genoegen aan
terug. “Ik nam de strafbal op een
aparte manier, zonder stap. Dat
zie je nooit. Het is een beetje te
vergelijken met de Panenka in
het voetbal. Het is heel speciaal
als het raak is, maar het ziet er
heel schlemielig uit als je mist.” 

NAGEDACHT
Tegen Oranje-Rood was het in
2017 dus raak, waarna Kampong
op weg ging naar de landstitel, de
eerste sinds 1985. “Ik was zestien

toen ik voor Laren op dezelfde
manier scoorde. Het is grappig
dat het tien jaar later nog een
keer lukte. Ik had er van tevoren
ook over nagedacht, het veel ge-
oefend. Pirmin Blaak was toen de
keeper van Oranje-Rood. Hij pro-
beerde mij uit mijn concentratie
te halen. Ik had het gevoel dat hij
veel te veel met mij bezig was
dus wilde ik hem verrassen. Van-
daar dat ik de strafbal zo nam.”

BARCELONA
Het zijn mooie herinneringen aan
zestien jaar tophockey. “Dat is in-
derdaad één van de momenten
die mij bij zal blijven. Net als de
interlands met het Nederlands
team. En de winst met Kampong
van de Euro Hockey League in
2016 in Barcelona. Daar waren
ook superveel supporters en
mensen van de club bij. Het was
geweldig om de eerste prijs na
meer dan dertig jaar met hen
daar te vieren.”

Havenga blijft waarschijnlijk nog
wel actief in het hockey, zij het
dan op een lager niveau. “Ik ga
misschien in een vriendenteam
hockeyen, in Amsterdam waar ik
woon. Dat is met veel jongens die
ook eerder in Laren hebben ge-
speeld. Maar het is nog niet zeker
dat ik dat ga doen.” Hij zal so-
wieso niet stil blijven zitten. “Golf
vind ik leuk om te doen, net als
fietsen. En in de winter ga ik een
week skiën. Nu hoef ik lekker
geen rekening meer te houden
met het hockey.”
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UTRECHT - Martijn Havenga
ging er in de slotfase van
de tweede play-off finale
tegen Bloemendaal vanuit
dat hij met Kampong een
derde en beslissende wed-
strijd had afgedwongen.
Maar de 2-2 in de slotfase
en het beter benutten van
de shoot-outs door Bloe-
mendaal zorgde voor een
flinke anticlimax. Ineens
kwam het besef dat het zijn
laatste wedstrijd op het
hoogste niveau was.

Martijn Havenga stopt na 
16 seizoenen met tophockey



A D V E R T O R I A L

Samen maken we werk
van arbeidsrecht

vanhallarbeidsrecht.nl
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Als oud-speler van Phoenix Heren
1, werd Din van den Berg in 2018
gevraagd om coach te worden. “Ik
was toen net twee jaar weg bij de
club. Ik trainde de jeugd van
Laren en zag het wel zitten om bij
Phoenix aan de slag te gaan. Al
was het in het begin heel even
wennen om voor een groep te
staan met jongens met wie ik zelf
nog had gespeeld.”

INRAMMEN
Van den Berg was met Laren do-
minant hockey gewend. “We
hoorden bij de beste clubs van
het land, dus was het normaal
om met volle pressie te spelen.
Phoenix was net gepromoveerd
naar de Overgangsklasse en
speelde afwachtend hockey. Ik
wilde dat aanvallende spel er zo
snel mogelijk in rammen. In mijn
eerste seizoen heb ik gemerkt dat
het zo niet werkt. We proberen
het nu stapje voor stapje in ons
spel te krijgen. Dat werpt zijn
vruchten af.”

NUCHTER
In het eerste seizoen met Van
den Berg aan het roer, eindigde
Phoenix in de middenmoot. Vorig
jaar nestelde het team zich in de
top-drie, maar werd de competi-
tie vroegtijdig afgebroken. Ook
dit seizoen meldde Phoenix zich
al snel weer in de bovenste regio-
nen van de ranglijst, maar na zes
wedstrijden werd de competitie
stilgelegd. 

“Natuurlijk is dat jammer”, zegt
Van den Berg. “Maar ik sta er ver-
der heel nuchter in, het is niet an-
ders. Het is een cliché, maar er
zijn op dit moment echt belangrij-
kere zaken. We konden in aange-
paste vorm doortrainen en dat
hebben we gedaan. Zo behield ie-
dereen z'n balgevoel, maar be-
langrijker nog: het contact met el-
kaar.”

PLEZIER
Een goede sfeer is voor Van den
Berg een belangrijk ingrediënt
voor het smeden van een succes-

formatie. “Als speler vond ik het
zelf ook altijd erg fijn om vrijheid
te krijgen. Daardoor presteerde ik
beter. Ik denk dat dat ook bij
onze groep past. Bij Phoenix
wordt tophockey met plezier ge-
combineerd. Als iemand een keer
op vakantie gaat en een wedstrijd
mist, doe ik daar niet moeilijk
over. We hockeyen voor de lol. Al

moet er op het veld natuurlijk wel
gepresteerd worden.”

GROEP
Dat de hockeyers de aanpak van
de coach waarderen, blijkt wel uit
het verloop van spelers. “Er is nie-
mand die ermee wil stoppen. Dat
heb ik eigenlijk nog niet eerder
meegemaakt. Je zou kunnen den-

ken dat mensen er na zo'n sei-
zoen wel klaar mee zijn. Maar ik
denk dat iedereen het gevoel
heeft dat we met deze groep lang
bovenin kunnen meedraaien.
Daar wil iedereen onderdeel van
zijn. Ik gun het deze groep om
weer een heel jaar lang met el-
kaar te kunnen hockeyen en te
kijken waar we dan staan.”

ZEIST - Din van den Berg gaat zijn vierde seizoen in als
coach van Phoenix Heren 1. Vanwege de coronacrisis
maakte hij pas één volledige competitie mee. “Stapje
voor stapje worden we beter.”

'Er is niemand die ermee wil stoppen'

“We vinden het belangrijk om kin-
deren al op jonge leeftijd kennis
te laten maken met het vereni-
gingsleven en teamsport in de
buitenlucht,” zegt Gwen Tonino,
bestuurslid van MHV Maarssen
en vrijwilliger voor de Tulpencur-
sus. “Daarom organiseren we de
Tulpencursus al sinds 2000 voor
kinderen die het jaar erna de
leeftijd hebben om lid te worden
van de vereniging.” 

METHODE
Tonino organiseert de Tulpencur-
sus met vijf andere enthousiaste
MHV-vrijwilligers. Dit doen ze in
samenwerking met hockeyschool
Panasj Utrecht & Vechtstreek, 
dat veel ervaring heeft met het
organiseren van hockeyclinics
voor jeugd en invulling geeft aan
het trainingsprogramma van 
de cursus. In de trainingen 

wordt het Athletics Skills Model
(ASM) aangehouden. 

“Deze methode is gericht op ple-
zier, creativiteit, minder blessures
en een brede motoriek,” aldus
Tonino. “Het is representatief
voor onze Jongste Jeugd-trainin-
gen, waarmee we dit seizoen een

enorme professionaliseringsslag
hebben gerealiseerd en onze trai-
ningen naar een hoger niveau
hebben getild.”

TRAIN DE TRAINER
Tijdens de Tulpencursus, waaraan
jaarlijks zo'n 120 kinderen gratis
meedoen, worden de kinderen in

kleine groepjes begeleid door
professionele trainers en D-
jeugdleden van Maarssen. “Er is
veel animo onder de D-jeugd om
begeleider te zijn bij de Tulpen-
cursus,” weet Tonino. Tijdens een
'Train-de-trainer avond' worden
de jongeren klaargestoomd en
krijgen ze les van Panasj Utrecht
& Vechtstreek over het trainen
van kleine kinderen op het ge-
bied van zaken als benaderen,
geruststellen en positief coachen.
“Een 'Trainers Academie shirt'
maakt het plaatje compleet,” vult
Tonino enthousiast aan.

LIVESTREAM OP FACEBOOK
Bij de training van de Tulpencur-
sus zijn de ouders van de deelne-
mers niet aanwezig, maar via een
livestream op Facebook kunnen
ze wel delen van de Tulpencursus
volgen. Tonino: “Zodra de corona-
versoepelingen het toelaten, is
het zeker wel weer de bedoeling
dat ook ouders de sfeer op de
vereniging kunnen proeven en na
afloop komen kijken wat hun kin-
deren hebben geleerd. Voor een
borrel tijdens de feestelijke afslui-
ting, is echter waarschijnlijk nog
een jaar geduld nodig.”

MAARSSEN - De Tulpencursus van MHV Maarssen is al meer dan twintig jaar een begrip
in Maarssen en omstreken. Tijdens de cursus maken kinderen in de leeftijd van vijf tot
zeven jaar op speelse wijze kennis met de hockeysport en de vereniging. De komende
editie van de DentiQ Tulpencursus staat op 5 juni op het programma.

Tulpencursus Maarssen is 
elk jaar weer een feestje

MHV MAARSSEN



Veel mensen zijn huiverig om wijnen te kopen op een wijnveiling. Niet helemaal onte-
recht: het gaat tenslotte toch over een levensmiddel dat je 'tweedehands' koopt. Het
voordeel van kopen op een wijnveiling is dat de meeste wijnen die worden aangebo-
den al op dronk zijn.  En - niet onbelangrijk - je betaalt over het algemeen een stuk
minder dan dat je er in de winkel voor zou betalen. Er is een aantal vuistregels om de
kans dat je een miskoop doet tot een minimum te beperken. 

A D V E R T O R I A L

Vijf tips voor kopen op een wijnveiling

1. KOOP ALLEEN KWALITEIT
Minder dan 1% van alle wijnen die worden
geproduceerd, is gemaakt om te bewaren.
Wijnen die goed kunnen ouderen zijn Bor-
deaux, Bourgogne, wijnen uit de Noordelij-
ke Rhône en Italiaanse en Spaanse wijnen
uit het topsegment. Bij witte wijnen dat
percentage nog kleiner.  Witte wijnen die
het best kunnen 'ouderen', zijn zoete wij-
nen zoals Sauternes en Duitse Rieslings.
Ook wijnen met een hoge zuurgraad zoals
top-Bordeaux en top-Bourgogne kunnen de
tand des tijds goed weerstaan.  

2. PROBEER DE HERKOMST VAN DE WIJN
TE ACHTERHALEN
Zeker bij al wat oudere wijnen is het erg be-
langrijk om te weten te komen hoe de wijn
is bewaard. De meeste wijnen die op een
veiling worden aangeboden komen van ver-
zamelaars die over een wijnkelder beschik-
ken met goede bewaaromstandigheden om
wijn voor langere tijd op te slaan.  

3. KIJK GOED NAAR DE CONDITIE VAN DE WIJN
Omdat het bij zeer oude flessen moeilijk is
om na te gaan hoe ze door de jaren heen
zijn bewaard, is het belangrijk om naar de
staat van de fles te kijken. Als het niveau
van de wijn in de fles te laag is, heeft hij
wellicht te warm gelegen. Is de kurk gezakt
of juist omhoog gekomen? Dan heeft de
wijn te lijden gehad van grote temperatuur-
schommelingen. Is het etiket helemaal uit-
gedroogd? Dan heeft te fles te droog gele-
gen en is de kans groot dat de kurk ook is
uitgedroogd. Met een optelsom van deze
factoren kan je met vrij grote zekerheid
vaststellen of een wijn goed bewaard is ge-
weest en of hij nog drinkbaar is.  

4. BEHOED JE VOOR VERVALSINGEN 
Doordat er veel wijnen zijn die meer ver-
handeld dan gedronken worden, zijn deze
erg gevoelig voor vervalsingen. Een veelge-
bruikte vorm van fraude is het wisselen van
etiketten: een fles Château Latour 1981
kost op een veiling ongeveer € 250 een fles
Château Latour 1982 ruim € 600. Voordat
een fles gedronken wordt, is hij al door vele
handen gegaan en is de vervalser vaak niet
meer te achterhalen. Deze wetenschap
maakt het voor oplichters erg aantrekkelijk
om neppers te verkopen. Koop daarom al-
leen bij gerenommeerde veilinghuizen waar
elke fles wordt gecontroleerd.

5. STEL JE PRIJS VAST
Doe van tevoren gedegen onderzoek wat
een wijn hoort te kosten. Stel voor jezelf
een maximale biedprijs vast en bied daar
niet overheen. Vergeet hierbij niet de vei-
lingkosten van het veilinghuis en tel hier
ook de eventuele kosten voor verzending
bij op. Het oude spreekwoord luidt: 'wan-
neer iets te mooi is om waar te zijn, is het
waarschijnlijk niet waar'. Als de prijs die je
betaalt niet klopt, is er dus waarschijnlijk
iets met de wijn aan de hand.  

Meer informatie over kopen en verkopen
op een wijnveiling?

WINEFIELD'S AUCTIONEERS
Kamerlingh Onneslaan 22
1097 DG Amsterdam
020-4702161
info@winefields.com
www.winefields.com
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“Het zijn twee heel gekke seizoe-
nen geweest,” blikt Van Blokland
terug. “Een paar jaar geleden zijn
acht, negen meiden gestopt. Vorig
seizoen ging het niet heel goed.
Na de winterstop wonnen we en
wilden we die lijn doortrekken,
maar toen kwam corona opzetten
en werd de competitie stilgelegd.”

GEEN OPMAAT
Amersfoort Dames 1 zag in de
zomer een aantal speelsters ver-
trekken. Enkele nieuwelingen
kwamen het team versterken. De
selectie startte in september vol
goede moed aan het seizoen in
de eerste klasse. Tegen Bully, dat

bij het afbreken van de competi-
tie koploper was, werd knap ge-
lijkgespeeld. Het bleek echter
geen opmaat naar een reeks
goede resultaten. Want in de vijf
wedstrijden die volgden, wist
Amersfoort niet te winnen. Na
drie nederlagen en drie gelijke
spelen, vond de ploeg zich in ok-
tober terug op de laatste plaats. 

WINNING MOOD
Daarna kwam de coronabreak. “Als
je kijkt naar de stand, kwam het
ons wel goed uit dat de competitie
werd stilgelegd,” lacht Van Blok-
land. “Al hadden we wel het ver-
trouwen dat we in de winning

mood zouden komen. Het gelijk-
spel tegen Bully voelde voor ons
als een overwinning. Tegen Uden
gaven wij in de laatste vijf minuten
een 4-2 voorsprong weg. We waren
er dus een paar keer heel dichtbij.”

VOORBEREIDING
Van Blokland, die al twintig jaar
bij Amersfoort speelt, kijkt dan
ook echt uit naar het nieuwe sei-
zoen. Dit overigens onder leiding
van een nieuwe coach, Olaf Hes-
kes. “We hebben net de eerste

trainingen gehad, maar hoe de
selectie eruit gaat zien is nog
even afwachten. Twee speelsters
vertrekken en er zijn ook nog een
paar twijfelgevallen.”

“Bovendien houden wij nog een
paar open trainingen, waar ieder-
een aan mee kan doen. Het fijne
aan dit coronaseizoen is dat we een
lange periode hebben om ons voor
te bereiden op de nieuwe competi-
tie. Zeker als de meiden van 27 en
ouder weer kunnen aansluiten.”

ZUSJE
Met wie Joyce komend seizoen in
elk geval op het veld staat, is haar
twee jaar jongere zusje Sara. “En
dat gaat heel goed hoor. We zijn
totaal verschillende speelsters, op
totaal andere posities. We zijn kri-
tisch naar elkaar, maar houden
ons vaak in. Als we met de groep
zijn tenminste. Buiten het veld,
met z'n tweeën, kunnen we el-
kaar flink de waarheid vertellen.”

AMERSFOORT - Corona hakte er ook in bij Amersfoort
Dames 1. Vorig seizoen werd vroegtijdig afgebroken en
de nieuwe competitie was nauwelijks begonnen of er
kon ook een streep doorheen. Aanvoerder Joyce van
Blokland kijk dan ook nu al vooruit naar een nieuw en
hopelijk zorgeloos seizoen 2021-2022. 

De twee 'gekke'
seizoenen van
Amersfoort

Razwan Ahmed is naast technisch
manager van de topjeugd van
Schaerweijde ook trainer-coach
van Jongens A1. Hij heeft de
groep sinds 2018, vanaf de B,
onder zijn hoede. “Het is een
sterke lichting,” weet Ahmed. “We
hadden de afgelopen twee sei-
zoenen voor de prijzen kunnen
spelen.” 

KANDIDAAT
Daar is niets teveel mee gezegd.
Jongens A1 stond vorig jaar onge-
slagen bovenaan in Poule I van
de landelijke competitie toen de
competitie werd stopgezet van-
wege de uitbraak van de corona-
pandemie. En ook dit seizoen
begon de ploeg prima aan de
competitie. “We waren zeker een
kandidaat voor het landskam-
pioenschap,” aldus Ahmed.

OPLEIDINGSPLAN
Steeds meer jeugdspelers van
Schaerweijde worden geselec-

teerd voor de nationale teams. 
En dat is mede te danken aan de
succesvolle opleiding van de club.
“Met ons opleidingsplan besteden
we veel aandacht aan alle aspec-

ten van de ontwikkeling van een
jeugdspeler: techniek, tactiek, fy-
siek en mentaal. Vanaf de D krijgt
de jeugd ook looptraining en
doen ze regelmatig andere spor-
ten zoals balsporten voor de oog-
handcoördinatie en judo om de
weerstand te vergroten.”

“In de jeugd gaat het bij ons niet
om winnen, maar om opleiden,”
benadrukt Ahmed. En dat werpt
dus zijn vruchten af. Gevolg is de
succesvolle opleiding van Schaer-
weijde de aandacht trekt van an-

dere clubs. “Ik krijg inderdaad
vragen over onze opleiding,” laat
Ahmed weten. “Ik merk dat clubs
benieuwd zijn hoe wij het doen.”
Ahmed deelt zijn kennis graag
met anderen. “Want we zijn alle-
maal bezig met opleiden.”

EIGEN JEUGD
De topteams van Schaerweijde
profiteren uiteraard ook van het
talent dat aanwezig is, want vier
jongens stromen komend seizoen
door van de A naar Heren 1. En
Lucas Veen maakt zelfs de over-

stap naar hoofdklasser HGC. “Dat
is iets om supertrots op te zijn,”
zegt Ahmed. Ook bij de meisjes is
er veel doorstroom van talentvol-
le speelsters. Komend seizoen
maken weer twee speelsters de
overstap naar Dames 1. “Zo be-
staat meer dan zeventig procent
van Dames 1 uit eigen jeugd.” 

ZEIST - De toekomst van Schaerweijde ziet er roos-
kleurig uit. Dankzij de succesvolle jeugdopleiding stro-
men diverse talenten door naar de topteams van de
club. Jongens A1 van Schaerweijde had dat de afgelo-
pen twee jaar graag willen bekronen met een prijs,
ware het niet dat corona roet in het eten gooide.

PILOT

Op 25 april mocht Jongens
A1 bij Pinoké weer het veld
op tijdens een pilot voor de
landelijke A-jeugd. “Ze had-
den enorm de behoefte om
weer echte wedstrijden te
spelen,” weet Ahmed. “De in-
terne wedstrijden van de
club boden nog maar weinig
motivatie. En zeker voor de
tweedejaars A was het fijn
want voor hen waren de af-
gelopen twee seizoenen toch
twee verloren jaren.” 

Schaerweijde won tijdens de
pilot met 7-3 van de leeftijds-
genoten van Klein Zwitser-
land en met 9-1 van Pinoké.
“Het was super van de KNHB
dat ze dit organiseerden. Dat
ze de jongens weer de kans
gaven om echt te hockeyen.”

Opleidingsplan Schaerweijde werpt vruchten af

SCHAERWEIJDE
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Voor corona organiseerde de
Doornse Hockeyclub regelmatig
een instuif om jongens kennis te
laten maken met de hockeysport.
Mede door corona kwam dat ech-
ter een tijdje stil te liggen. Vandaar
dat de Doornse Hockeyclub be-
sloot om op 18 april een clinic
voor jongens in de basisschool-
leeftijd te organiseren. Zowel
leden als niet-leden konden zich
hiervoor aanmelden en bijvoor-
beeld een vriendje, broertje of
buurjongen meenemen.

BOOST
“Je ziet dat bij de hockeyclubs het
aantal jongens achter loopt bij de
meisjes,” vertelt Anette Djajadi-
ningrat, secretaris van Doornse.
“Met de Clinic Boys Only proberen

we daar een boost aan te geven.”
De clinic werd georganiseerd op
een zondag zodat bijvoorbeeld
jongens die op zaterdag voetbal-
len of een andere sport beoefe-
nen ook mee konden doen.

STOERE GASTEN
Dat jongens al op vierjarige leeftijd
kunnen kiezen voor voetbal in
plaats van hockey, waar je kunt
beginnen vanaf zes jaar, zou een
reden kunnen zijn waarom er min-
der jongens dan meisjes hockey-
en. Djajadiningrat: “Voor de clinic
hebben we mannelijke leden van
de club ingezet. Jongens uit de A,
B en C die zelf enthousiast bij ons
spelen en een aantal senioren. Zo
proberen we te laten zien dat hoc-
key ook een sport voor jongens is.

De jongens kijken ook een beetje
op tegen een paar stoere gasten
die goed kunnen hockeyen en
waar ze training van krijgen.”

KENNISMAKINGSTRAININGEN
Als vervolg op de Clinic Boys Only
kunnen de deelnemers zich aan-
melden voor drie gratis trainingen
bij de Doornse HC. Deze kunnen
ze volgen tot aan de zomervakan-
tie, “Een aantal heeft zich hiervoor
inmiddels aangemeld,” weet Dja-

jadiningrat. Mogelijk dat deze jon-
gens daarna lid worden van de
Doornse HC. Overigens kunnen
ook jongens die niet meededen
aan de clinic zich nog aanmelden
voor de drie kennismakingstrainin-
gen.

Zo probeert de Doornse HC de
jeugd, en in dit geval vooral jon-
gens, nog meer enthousiast te
maken. “We gaan kijken of we na
de zomervakantie nog een keer

zo'n clinic kunnen organiseren.
Het zou mooi zijn als we zo meer
jongens aan het hockeyen kunnen
krijgen en meer jongensteams
kunnen formeren.” 

Een ander initiatief van Doornse is
het opzetten van een Jeugd Advies
Raad. Djajadiningrat: “Daarin kun-
nen jongens en meisjes van de
club aangeven wat zij interessant
vinden. Wij kunnen daar dan op
inspelen.”

DOORN - Op zondag 18 april verzorgde de Doornse Hoc-
keyclub een gratis clinic voor alle jongens in de basis-
schoolleeftijd: Clinic Boys Only. Het werd een heel leuke
dag die met 53 deelnemers zeer goed was bezocht.

Doornse HC wil 
meer jongens aan 
het hockeyen krijgen

Walstreet Finance B.V.
Boulevard 1
3707 BK ZEIST
(m) 06 - 50 696 221
(t) 030 - 69 34 020
(e) wallenburg@walstreet.nl (I)
www.walstreet.nl 

Maak van 
je team 
een scorend 
team!

www.menseninbedrijf.nl

Dorpsstraat 73
3941 JL Doorn
Telefoon: 0343-416800
Email info@vdbdoorn.nl
Website www.vdbdoorn.nl

Waar niet alleen cijfers tellen�
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“Natuurlijk hebben wij liever een
overschot aan keepers dan te
weinig goalies,” zegt Rogier Ritter,
keeperscoördinator van HC IJssel-
oever. De realiteit leert echter 
dat sommige lijnteams van IJssel-
oever nog wel een geschikte sluit-
post kunnen gebruiken. En IJsse-
loever staat daarin zeker niet
alleen. 

FANCY
Ritter weet uit ervaring dat de
hockeyjeugd in de puberteit an-
dere interesses krijgt, wat ook
geldt voor de keepers. “Een kee-
perspak ziet er in hun ogen niet
altijd fancy uit,” zegt hij. “Wat 
gebeurt er dan? Dan komt een
keeper naar mij toe: 'Rogier, ik ga
spelen. Dat is veel leuker.' Dat is
ontzettend jammer.” Het gevolg is
dat bijvoorbeeld voor een Meisjes
B-team een keepster vanuit de 
C wordt doorgeschoven.

KEEPERSSCHOOL
Om het belang van keepen aan te
geven, beschikt IJsseloever over
een eigen keepersschool waar
elke vrijdag drie uur lang kee-
perstraining wordt gegeven.

“Soms zie je dat er te weinig ken-
nis en expertise aanwezig is,
maar wij hebben onze trainers
laten opleiden zodat ze goede
fatsoenlijke training kunnen
geven. Wij bieden zo zelf de juiste
faciliteiten. Voordeel is dat we de
kosten relatief laag kunnen hou-
den omdat we geen externe trai-
ners in hoeven te huren en onze
keepers krijgen zo voldoende
persoonlijke aandacht.” 

LEUK
Ritter legt uit waarom persoonlij-
ke aandacht een belangrijke rol
kan spelen in het opleiden van
keepers. “Als keeper sta je soms
alleen. Neem een training. Als
deze is afgelopen sta jij als kee-
per je nog om te kleden terwijl de
rest van het team al gezellig staat
te kletsen bij de fietsen. Wij pro-
beren als club juist te laten zien
hoe leuk keepen is en wat de
voordelen zijn van in het doel
staan. De keepers hoeven geen
voorkeursbehandeling te krijgen,
maar respect mag er wel degelijk
zijn want je moet wel de ballen
hebben om in dat doel te stap-
pen.”

GOALIE GORILLAZ
Ook de jongste jeugd krijgt bij IJs-
seloever al vroeg mee hoe be-
langrijk de keepers voor de club
zijn. Daarvoor begon IJsseloever
in 2019 met het project 'Goalie
Gorillaz.' Bij de jongste jeugd
staan spelers vaak bij toerbeurt
in het doel. Bij IJsseloever krijgt
'de wisselkeeper' de mogelijkheid
om op de vrijdag voor de wed-
strijd mee te trainen met de
keepersschool. 

“Zo kunnen we laten zien hoe
leuk het is op de keepersschool,”
legt Ritter uit. Als wij merken dat
'de wisselkeeper' enthousiast is,
dan krijgt hij of zij de volgende
ochtend rond de wedstrijd een
keepersbuddy. Deze buddy, bij-
voorbeeld de keeper van Jongens
A1 of Meisjes A1, speelt de wis-
selkeeper in en begeleidt de wis-
selkeeper tijdens de wedstrijd.
We hopen zo dat we de jeugdspe-
lers over de streep kunnen trek-
ken om keeper te worden. Want
je merkt dat de jeugd gevoelig is
voor extra begeleiding,” weet Rit-
ter. “Ze voelen zich belangrijk. En
ze kijken op tegen de keepers van
de hogere teams.” Daarnaast is er
nog een toegevoegde waarde:
“Het zijn voor ons de momenten
om keeperstalent te ontdekken.”

HECHTE GROEP VRIENDEN
De jeugdkeepers voelen zich
dankzij 'Goalie Gorillaz' speciaal
en ervaren het keepen veel min-
der als plicht en vervelend. Bij IJs-
seloever kijken ze sowieso verder
dan alleen naar het keepen.
“Neem de A- en de B-jeugd. Wat
vinden zij interessant? Wat bindt

hen? Het is zo een hechte groep
vrienden geworden. Het doet mij
goed dat zoiets kan ontstaan,”
vertelt Ritter trots. 

Toch verloopt de aanwas van
keepers bij IJsseloever niet altijd
zoals gewenst. Corona heeft daar
het afgelopen jaar ook zeker in-

vloed op gehad. Ritter: “Het zal in-
derdaad niet gunstig geweest zijn
voor het ledenaantal. En door co-
rona viel het project 'Goalie Goril-
laz' ook even in duigen,” zegt Rit-
ter. “Maar volgend seizoen gaan
we er weer vol tegenaan.” 

IJSSELSTEIN - Het is voor clubs niet altijd eenvoudig om alle
teams te voorzien van keepers. Bij HC IJsseloever zijn ze
voor een aantal lijnteams dan ook actief op zoek naar
keepers. De eigen aanwas van goalies werd bij IJsseloever
sinds 2019 weliswaar aangewakkerd via het project 'Goalie
Gorillaz,' maar dat kwam door corona het afgelopen jaar
stil te liggen.

HEREN 1

Rogier Ritter is niet alleen keeperscoördinator van HC IJsseloever,
maar ook de goalie van Heren 1. Voor de ervaren Ritter waren de
afgelopen twee seizoenen door corona ook vreemd om mee te
maken. 

“Twee seizoenen betekenen normaal tachtig weken hockey,” weet
Ritter. “Maar in die tachtig weken hebben we nu natuurlijk maar
heel weinig competitie gespeeld. Dat is jammer. Ik denk dat het
voor ons als senioren wel makkelijker te relativeren is. Ik kan me
voorstellen dat het voor de jeugd veel moeilijker is. Dat ze zeggen:
'Je mag wel tennissen. Dan ga ik maar tennissen.' Hopelijk gaan we
straks weer gewoon wekelijks wedstrijden spelen want daar snak-
ken we echt naar. Ik heb zondag 12 september in elk geval alvast in
mijn agenda gezet.”

IJSSELOEVER ERKENT HET BELANG VAN KEEPERS 

'Je moet wel de ballen hebben
om in dat doel te stappen'



Sportmedisch partner van MMHC Voordaan Klachtenvrij. Maar dan echt.

Veilinghavenkade 1 Utrecht 
tel.: 030-2934309
www.pure-kappers.nl

Blessures en fysiek ongemak zijn voor iedere hockeyer vervelend.
Acuut of chronisch; je wilt er vanaf en het liefst zo snel mogelijk. Dan is
het goed te weten dat je terecht kunt bij TRIAS Fysiotherapie & Sportre-
validatie. Onder andere in het clubhuis van Voordaan waar TRIAS een
vestiging heeft voor fysiotherapie en sportrevalidatie. Compleet met
een krachthonk voor leden én patiënten.

A D V E R T O R I A L

TRIAS Fysiotherapie in het
clubhuis van Voordaan

Door de recente praktijkuitbreiding kan ie-
dereen die fysiotherapeutische of sportme-
dische hulp zoekt er nu terecht. Hiervoor
zijn inloopspeekuren op maandag en
woensdag, maar je kunt ook online een af-
spraak maken. De praktijk is gevestigd op
de eerste verdieping van het clubhuis van
Voordaan. Goed bereikbaar op het kruis-
punt van Utrecht, Groenekan, De Bilt/Bilt-
hoven en Maartensdijk.

VOORDAAN
TRIAS heeft in totaal 17 vestigingen, maar is
met praktijk op Vooraan dus nog beter be-
reikbaar voor hockeyers. Dat is niet voor
niets. TRIAS is namelijk ook de sportme-
disch partner van Voordaan en al ruim 14
jaar verbonden aan de club. Naast het top-
hockey is TRIAS ook nauw betrokken bij het
jeugdbeleid. V
anuit die verbondenheid werd in 2018 een
vestiging voor fysiotherapie en sportrevali-
datie geopend op Voordaan, waar nu dus
iedereen terecht kan. Zowel voor fysiothe-
rapeutische en sportmedische hulp als voor
advies, voorlichting en preventieve behan-
delingen. 

KLACHTENVRIJ
Hiervoor heeft TRIAS een team met veel
verschillende specialisaties. Deze specialis-
ten werken nauw samen en vullen elkaar
aan als dat nodig is om je blessure of klacht
én de oorzaak ervan op te lossen. Met als
doel dat je zo snel als mogelijk weer kan
doen wat jij wilt doen. Klachtenvrij. Maar
dan écht. 

TRIAS staat voor gerichte, intensieve zorg,
met een breed behandelprogramma om ie-
dereen letterlijk vooruit te helpen. Kijk voor
meer informatie op www.triastotaal.nl

Haringweg 31A  |  3751 BG Spakenburg

info@rvdmheen.nl  |  06 53 50 60 22
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Volgens Jonker is Stichtsche dan
ook terecht gepromoveerd.
“SCHC is over twee seizoenen wel
de meest stabiele ploeg geble-
ken.” Maar Voordaan zat er dus
ook dichtbij. Op het moment dat
de competitie werd gestopt,
stond de ploeg op de vierde
plaats, met 12  punten uit vijf
wedstrijden. “Ja, dat zag er hart-
stikke goed uit,” beaamt Jonker.
“We troffen, naast HDM en Scha-
erweijde, veel teams uit de mid-
denmoot, maar hebben ze zeker
niet in de pan gehakt.”

GEEN ROMMELTJE
Jonker geeft daarmee aan dat de
verschillen in de Promotieklasse
klein zijn. “Na 22 wedstrijden had-
den wij niet bovenaan gestaan,“ is

Jonker realistisch. Maar Voordaan
had dus kunnen promoveren als
de wedstrijd tegen Victoria wel
was gespeeld. “Ja, dan hadden we
met 3-0 moeten winnen. Vergeet
echter niet dat de Hoofdklasse
geen rommeltje is. We hadden
dan een leuk feestje gehad, 
waarna we een jaar lang voor
straf in de Hoofdklasse hadden
gespeeld.”

LASTIGE SITUATIE
Al met al was het ook voor Jonker
een vreemd hockeyseizoen. “Als
je het al een seizoen kunt noe-
men,” reageert Jonker. “Het is na-
tuurlijk ontzettend jammer want
je wilt graag sporten. Dat maakte
het een lastige situatie. Maanden-
lang trainden we met het idee:

'we gaan weer beginnen.' Maar
hoeveel moest je dan trainen?
Niet teveel, maar wel met in het
achterhoofd dat de basisconditie
op orde moest zijn als we weer
zouden gaan starten.”

TRAINEN
Dat laatste gebeurde dus niet
meer. “Het is wat het is,” zegt Jon-
ker. Om er daarna aan toe te voe-
gen: “Wellicht had men al moeten
overwegen de competitie niet
meer te hervatten toen de split-
sing tussen de groep jonger dan

27 jaar en ouder werd gemaakt
wat betreft trainen. Want voor
veel ploegen zijn de spelers van
27 jaar en ouder van belangrijke
waarde. Ook vier jongens in onze
selectie zijn ouder dan 26 jaar. Zij
trainden ondertussen acht weken
lang apart van de anderen.”

SUPERLEUK EN SPANNEND
De coach van Voordaan is tevre-
den met het feit dat zijn ploeg
zich door kan ontwikkelen in de
Promotieklasse. “De Promotie-
klasse is een enorme verrijking

gebleken voor het hockey. Het is
superleuk en spannend. Elke
wedstrijd is een feestje. Neem
Ronald Brouwer. Hij is 42 jaar en
speelt nog mee bij Schaerweijde.
Hij is af en toe nog steeds steen-
goed.” 

Inmiddels is de voorbereiding op
volgend seizoen voorzichtig be-
gonnen. Jonker: “Daar hebben we
nu alle tijd voor. Veel spelers heb-
ben al gezegd dat ze echt niet
weg gaan na vijf wedstrijden.”

GROENEKAN - Wat als de wedstrijd van Voordaan Heren 1
tegen Victoria eind september niet was uitgesteld. En Voor-
daan dat duel met drie doelpunten verschil had gewonnen?
Dan was niet SCHC maar Voordaan gepromoveerd naar de
Hoofdklasse. Voordaan-coach Peter Jonker is echter realis-
tisch: “We hadden dan 'voor straf' in de Hoofdklasse gespeeld.”

Geen straf in de 
Hoofdklasse

Het is idee werd in eerste instan-
tie gelanceerd om de jeugd een
extra uitdaging te bieden. “Want
bij hen was 'de rek' er wel een
beetje uit,” zegt Zwaluwen-voor-
zitter Michiel Verlaak. “Maanden-
lang hebben ze trainingen kun-
nen volgen, maar de echte
wedstrijdspanning was er niet. De
interne oefenpotjes zijn in het
begin nog leuk, maar op een ge-
geven moment heb je alle moge-
lijke tegenstanders binnen je
eigen club wel gehad.” 

CHALLENGE
En dus bedacht de club dat het
leuk zou zijn iets extra's te orga-
niseren voor de jeugd. “We heb-
ben een oproep gedaan naar
leden of ze iets creatiefs wilden
verzinnen voor de jeugd. Er ston-
den een paar nieuwe vrijwilligers
op die het hebben opgepakt,”
vertelt Verlaak. “Eerst met de suc-
cesvolle winterchallenge, vanaf
maart is de lentechallenge geor-
ganiseerd.” 

“Hierbij worden op zaterdagen
oefenwedstrijden en andere acti-
viteiten georganiseerd. Het was
een groot spektakel. We hadden
onlangs luchtkastelen, waterba-
nen, een ballenkanon, knotshoc-
key, noem maar op. Het leek wel
een festivalletje in het klein.”

SENIOREN
De jeugd kon zich kostelijk ver-
maken op de club en ook de seni-
oren werden niet vergeten. “Al
waren de mogelijkheden vanwe-
ge alle regels behoorlijk beperkt,”
zegt Verlaak. “Door de avondklok
konden de reguliere trainingen
geen doorgang vinden en dus be-
sloten we op zondagen iets te
doen. Onder andere met instuif-
trainingen door coaches van de
eerste selecties. Alle senioren
waren welkom. We hebben vele
weken enkele tientallen senioren
gehad die het heel leuk vonden
om dat te doen. De reacties
waren erg positief.”

TRAINEN
Ook binnen de trainingen waren
er veel restricties. Aanvankelijk
mocht er slechts in tweetallen
worden getraind, later werden
dat viertallen. “Toch werden er
leuke oefeningen bedacht,” zegt
Verlaak. “Het is heel fijn dat de
coaches ertoe bereid waren dit te
doen. Voor de senioren was het
een prettige manier om hun hoc-

keyvaardigheden en conditie op
peil te houden, maar vooral ook
om elkaar te zien.”

TERUG NAAR NORMAAL
De activiteiten voorzagen bij Zwa-
luwen duidelijk in een behoefte.
“Of het superuniek is, weet ik
niet. Het was in elk geval gaaf dat
er iets gebeurde op de club.”
Toch kan ook Verlaak niet wach-

ten tot alles weer normaal is. “Er
mag nu alleen nog gehockeyd
worden en daarna moet je me-
teen weg. Het gaat bijna wennen,
terwijl je hier helemaal niet aan
wil wennen. Ik kan niet wachten
tot we gewoon weer naar een
wedstrijd mogen kijken en nader-
hand even blijven hangen om wat
te drinken.”

UTRECHT - De coronacrisis dwong hockeyclubs de deu-
ren te sluiten, maar bij Zwaluwen Utrecht legden ze
zich niet gedwee neer bij het staken van het seizoen. Er
werd vooral gekeken naar wat er wél mogelijk was.
Onder andere met een Winterchallenge die zo succesvol
was dat er ook een Lentechallenge is georganiseerd. 

Succesvolle Lentechallenge Zwaluwen

ZWALUWEN
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Jessie Brinkman keerde in de
zomer van 2020 terug bij Nieuwe-
gein, nadat ze in het seizoen
2019-2020 een tussenjaar had ge-
nomen. “Ik begon het hockey
vorig jaar te missen,” vertelt
Brinkman over haar terugkeer bij
MHCN. “Ik trainde altijd drie keer
in de week, maar als je een tijdje
niets doet komen de kilootjes er
wel weer aan,” zegt ze lachend.

ALEX MEIJER
Brinkman wilde in eerste instantie
het hockey weer oppakken bij de
Utrechtse studentenclub USHC,
aangezien ze in Utrecht woont en
studeert. Bij USHC was echter
geen ruimte meer en toen bood
Nieuwegein, of beter gezegd Alex
Meijer, uitkomst. Meijer begon
medio 2020 aan zijn nieuwe klus
als trainer-coach van Nieuwegein
Dames 1. De oud-technisch ma-
nager van MHCN was terugge-
keerd van Kampong waar hij drie
seizoenen de topjeugd had ge-
traind. Meijer kende Brinkman
nog uit de periode dat hij de
jeugd van Nieuwegein trainde.

De nieuwe coach van Dames 1 was
bij de samenstelling van zijn staf op
zoek naar een teammanager en
kwam zo bij Brinkman terecht. “Hij

gaf aan dat de selectie al rond was,
maar dat hij nog wel een teamma-
nager zocht,” vertelt Jessie. Ze ging
in op het aanbod, maar wel onder
de voorwaarde dat ze met Dames
1 kon trainen en eventueel tijdens
wedstrijden kon invallen als dat
nodig mocht zijn.

PRIMA SEIZOENSTART
Ondanks een selectie van acht-
tien speelsters kwam Brinkman
meteen in de eerste wedstrijd
van het seizoen in actie. “Twee
meiden moesten in quarantaine
vanwege een mogelijke corona-
besmetting en twee anderen
waren geblesseerd.” Dames 1
kende een prima seizoenstart in
de tweede klasse. De ploeg stond
na zes duels op een fraaie twee-
de plaats toen de competities
werden stopgezet. 

“Het was balen dat ineens alles
even helemaal stil lag. We zagen
elkaar daarna alleen via Zoom en
trainden in kleine groepjes in de
sportschool. Later besloot Alex
om weer het veld op te gaan om
in viertallen te trainen.” De hoop
was dat later in het seizoen de
competitie weer hervat kon wor-
den, maar die hoop werd uitein-
delijk de grond ingeboord. “We
hadden het wel verwacht, maar
het bleef extra balen. We hadden
sterk het idee dat we dit seizoen
konden promoveren naar de eer-
ste klasse.”

WISSELSCHEMA
Ondanks dat het maar zes officië-
le wedstrijden duurde, beviel de
rol als teammanager Brinkman
uitstekend. “Ik moest ervoor zor-
gen dat de meiden zich op tijd

verzamelden voor de wedstrijd
en dat ze het juiste tenue droe-
gen.” De belangrijkste taak was
echter het bijhouden van de wis-
sels tijdens de wedstrijden. “Alex
had voor elke wedstrijd een wis-
selschema gemaakt. Via een app
op een tablet hield ik deze dan
bij. Dat was nog best wel een
klusje, zeker als onze bank volle-
dig bezet was.”

Het vaste wisselschema van Me-
ijer deed aan het begin van het
seizoen wel even wat wenkbrau-
wen fronsen bij de meiden van
Dames 1. “Sommigen vroegen
zich af of dat wel zou werken,”
verklapt Brinkman. “Maar ik denk
dat het zeker een bijdrage heeft
geleverd aan de goede prestaties.
De meiden wisten dat ze zich tien
minuten kapot konden rennen en
daarna een paar minuten rust
kregen. Ze hoefden dus niet te
doseren. De beste speelster is
niet altijd de beste als ze een
lange zware periode in het veld
staat.”

DRIE COACHES
Volgens Brinkman zijn er nog
meer redenen waarom het een
mooi seizoen voor Dames 1 had
kunnen worden. Zo bestaat de
trainersstaf uit drie coaches, met
naast hoofdcoach Meijer de assis-
tenten Ben Heilen en Jochem Kol-
steeg. “Dat heeft er zeker voor
gezorgd dat de kwaliteit van het
hockey omhoog ging, ook tac-
tisch.” Daarnaast speelt zeker de
helft van de selectie al heel lang
samen.

De overtuiging is dat Dames 1
van Nieuwegein volgend seizoen
alsnog een gooi kan doen naar
promotie naar de eerste klasse.
De vraag is echter in hoeverre de
selectie intact blijft. Wie blijft er?
En wie gaat er weg of gaat stop-
pen? Zelf is Brinkman er al uit. Ze
maakt alsnog de overstap naar
USHC. “Het lijkt mij leuk om weer
nieuwe mensen te leren kennen.
En het is dichter bij huis aange-
zien ik nu in Utrecht woon en stu-
deer.”

NIEUWEGEIN - Jessie Brink-
man had dit seizoen een
dubbele functie in Nieuwe-
gein Dames 1.  Brinkman
was niet alleen teamma-
nager, maar kwam ook in
actie als speelster. Helaas
kon ze vanwege de corona-
maatregelen niet lang
genieten van haar dubbel-
rol. “We hadden sterk het
idee dat we dit seizoen kon-
den promoveren naar de
eerste klasse.”

De dubbelrol van Jessie Brinkman: 

'Het was best nog wel een klusje'



Verbeter je veld!
Organiseer tassen en jassen aan het veld met 
behulp van onze haakjes, zodat er veilig kan worden 
gesport. Lees er alles over op onze website! 

Nu ook in het assortiment van 
Verbunt Hockey & HockeyPartner

Verbeter je veld!
Organiseer tassen en jassen aan het veld met 
behulp van onze haakjes, zodat er veilig kan worden 
gesport. Lees er alles over op onze website! 

Nu ook in het assortiment van 
Verbunt Hockey & HockeyPartner

"Vrouwelijke makelaars die scoren"

033-2048999
info@helderinhuizen.nl
www.helderinhuizen.nl

Veritasweg 1
6861 XM Oosterbeek

085 - 77 321 26
info@lfhuis.nl
www.lfhuis.nl
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“Dat we op twee locaties spelen,
is voor ons al bijna normaal, ter-
wijl dat helemaal niet normaal
zou moeten zijn,” zegt Hidde ten
Hoor, voorzitter van Eemvallei.
“Het coronavirus heeft dat niet
heel veel anders gemaakt.”

EXTRA FUNCTIE
Waar veel senioren hun hockey-
sticks een poosje moesten opber-
gen, mocht de jeugd doortrainen.
“Als bestuur kregen we er een
extra functie bij: het organiseren
van onderlinge jeugdwedstrijden.
Kinderen mochten niet tegen an-
dere clubs spelen, maar wel
tegen teams binnen onze club.
De jeugd heeft heel veel wedstrij-
den gespeeld. Ze hebben dit jaar
meer gehockeyd dan ooit, durf ik
wel te zeggen.” Behalve wedstrij-
den in het weekend, zette Eem-
vallei ook een winterprogramma

op poten en werden er op vrijda-
gen fittrainingen georganiseerd.
“Dan stonden er wel meer dan
vijftig jeugdleden op het veld te
sprinten, op te drukken of andere
fitnessoefeningen te doen.”

BIJNA TÉ DRUK
De bijna 900 jeugdleden van
Eemvallei werkten zich in de afge-
lopen coronamaanden dus be-
hoorlijk in het zweet. “Het was
zelfs zo dat we in de meivakantie

hadden besloten even niks te or-
ganiseren. De kinderen werden
bijna té druk met hockey. Boven-
dien waren de meeste onderlinge
wedstrijden al een paar keer ge-
speeld. Op een gegeven moment
zijn de spelers en speelsters ook
wel uitgekeken op de wedstrijd
meisjes C1 tegen de jongens C3.”

NIEUW TENUE
Ondertussen was er ook buiten
de velden genoeg te beleven bij

Eemvallei. Zo werd er onlangs een
nieuw tenue gepresenteerd. “We
hadden met ABN Amro een nieu-
we hoofdsponsor aangetrokken,”
legt Ten Hoor uit. “Daarnaast
waren we met de kledingsponsor
in gesprek om de overeenkomst
aan te passen. Dat kwam mooi
samen. Toen hebben we drie
nieuwe shirts ontworpen.”

STEM
Vanuit alle geledingen binnen de
club werden vertegenwoordigers
gezocht. “Zo'n vijf, zes personen
vanuit de veteranen, jeugd,
dames, heren en bestuur hebben
drie shirts ontworpen,” vertelt
Ten Hoor. “Dat is vervolgens aan
de leden voorgelegd. We hebben
1150 leden en maar liefst 900
hebben hun stem uitgebracht.

Dat betekent dat de betrokken-
heid heel groot was. Op de ALV
hebben we bekendgemaakt welk
shirt het werd.”

SEIZOEN
Het nieuwe shirt behoudt de kleu-
ren van Eemvallei, maar krijgt een
iets andere tint groen en meer
blauw. Bovendien komt er een
dubbele witte baan van linksbo-
ven naar rechtsonder. “Het is dus
een klassiek shirt, maar ondertus-
sen toch ook modern.” Met het
nieuwe shirt om de schouders
hoopt Ten Hoor eindelijk een nor-
maal jaar te beleven. “Ik ben met
het nieuwe bestuur in februari
2020 aangetreden, dus eigenlijk
heb ik alleen nog maar met coro-
na te maken gehad. We snakken
naar een normaal hockeyseizoen.”

AMERSFOORT - Sinds 2013 speelt Eemvallei op twee verschillende locaties. Voor onder-
linge jeugdwedstrijden zorgde dat afgelopen seizoen soms voor een uitdagende puzzel,
want ook in het coronajaar werd er nog volop gehockeyd op de club. 

Eemvallei snakt naar 
een normaal seizoen

Het hockeytoernooi start op de
eerste dag na de Olympische
Openingsceremonie. Gastland
Japan slaat dan af tegen Australie
in het Oi Hockey Stadium's North
Pitch dat plaats biedt aan 15.000
toeschouwers. 

POULES
De 24 landenteams zijn verdeeld
in vier poules,  twee bij de heren
en twee bij de dames. 
De Oranjedames spelen in poule
A tegen Duitsland, Groot-Brittan-
nië, Ierland, India en Zuid-Afrika.
De Nederlandse heren nemen

het in de poule op tegen België,
Duitsland, Groot-Brittannië, Zuid-
Afrika en Canada. 

WEDSTRIJDEN
De Oranjemannen starten meteen
met een kraker tegen België. Dit
duel wordt gespeeld in de nacht
van 24 juli. De Oranjedames spe-
len op dezelfde dag hun openings-
wedstrijd. Tegenstander is India.   

De finale bij de heren wordt ge-
speeld op donderdag 5 augustus.
De dames spelen de finale op
vrijdag 6 augustus.

Na een jaar uitstel begint op zaterdag 24 juli het Olympi-
sche hockeytoernooi. Zowel aan het mannentoernooi als
het vrouwentoernooi nemen twaalf landen deel. Natuurlijk
gaan de Oranjeteams voor goud, maar de tegenstand is
ongekend zwaar. 

ALGEMEEN

POULE A POULE B
Australië België
Argentinië Nederland
India Duitsland
Spanje Groot-Brittannië
Nieuw-Zeeland Canada
Japan Zuid-Afrika

POULE A POULE B
Nederland Australië
Duitsland Argentinië
Groot-Brittannië Nieuw-Zeeland
Ierland Spanje
India China
Zuid-Afrika Japan

POULE-INDELING HEREN

Zaterdag 24/07 04:45 Nederland - België
Zondag 25/07 14:15 Zuid-Afrika - Nederland
Dinsdag 27/07 13:45 Nederland - Canada
Donderdag 29/07 05:15 Nederland - Groot-Brittannië
Vrijdag 30/07 13:45 Duitsland - Nederland
Zondag 01/08 Kwartfinales
Dinsdag 03/08 Halve finales
Donderdag 05/08 03:30 Bronzen finale
Donderdag 05/08 12:00 Finale

SPEELSCHEMA ORANJEHEREN

POULE-INDELING DAMES
Zaterdag 24/07 13:45 Nederland - India
Maandag 26/07 03:00 Nederland - Ierland
Woensdag 28/07 02:30 Nederland - Zuid-Afrika
Donderdag 29/07 12:00 Groot-Brittannië - Nederland
Zaterdag 31/07 11:30 Duitsland - Nederland

Maandag 02/08 Kwartfinales
Woensdag 04/08 Halve finales
Vrijdag 06/08 03:30 Bronzen Finale
Vrijdag 06/08 12:00 Finale

SPEELSCHEMA ORANJEDAMES

Olympische Spelen Tokio



ALGEMEEN

Jeroen Delmee (48) kende als spe-
ler een lange carrière. Hij startte
bij MEP en speelde vervolgens bij
Tilburg, Den Bosch en Oranje-
Rood waar hij in 2011 zijn stick
aan de wilgen hing. De middenvel-
der speelde 401 interlands voor
Oranje en behaalde in 1996 en
2000 Olympisch goud. Na zijn spe-
lerscarrière werd Delmee assis-
tent-bondscoach van de Oranjeda-
mes en was bondscoach van de
Belgische herenploeg. 

TILBURG EN FRANKRIJK
Sinds 2017 is Jeroen Delmee
bondscoach van de nationale
mannenploeg van Frankrijk. Daar-
naast had hij tot dit seizoen de
heren van hoofdklasser Tilburg
onder zijn hoede. Op het komen-
de EK Hockey is Delmee met de
Franse herenploeg nog actief in
Amsterdam. 

WETTEN
Jeroen Bijl, technisch directeur van
de KNHB, is verheugd over de
overeenkomst met Delmee: “Je-
roen is een ervaren coach. Hij kent
niet alleen de Nederlandse Hoofd-
klasse goed, maar ook de wetten
van het internationale hockey. Het

is prettig dat we nu, ruim voor de
EK 2021 en de Olympische Spelen
een goede opvolger voor Max
hebben gevonden. Iedereen kan
zich in zijn huidige rol nu eerst fo-
cussen op de aankomende maan-
den. Na Tokio begint dan een
nieuw hoofdstuk.'

MOOIE KLUS
Ook Jeroen Delmee is blij met de
nieuwe uitdaging. “Bondscoach zijn
van het Nederlands Elftal Heren is
een mooie en uitdagende klus. Ik
heb de afgelopen maanden met ver-
schillende mensen binnen de KNHB
gesproken en verheug me er op aan

de slag te gaan met Oranje. Het is
ook een heel natuurlijk moment om
na de Spelen een nieuwe weg in te
slaan. Zowel voor mij als voor het
team. Het geeft rust en duidelijk-
heid, niet alleen voor mij maar voor
alle betrokkenen, dat de kogel nu
door de kerk is.” 

UTRECHT - Jeroen Delmee
wordt de nieuwe bondscoach
van het Nederlands Elftal
Heren. De oud-international
start na de Olympische Spelen
van Tokio, als opvolger van
Max Caldas. Hij tekent een
contract tot 2024. 

Jeroen Delmee nieuwe bondscoach Oranjeheren
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Het was in 2005 toen het buur-
meisje van Fred van der Flier (72)
op zoek was naar een coach voor
haar hockeyteam. Een echte hoc-
keyman was Van Lier niet, maar
toch toog hij naar de hockeyclub
in Leusden om zich aan te melden
als coach. “Maar ze hadden al ie-
mand anders aangesteld,” vertelt
Van der Flier. “Voor Meisjes B2
hadden ze nog wel iemand nodig.
Toen ben ik daar maar begonnen.”

HORECAMANAGER
Van der Flier had toen nog niet
kunnen vermoeden hoe belang-
rijk de club voor hem zou worden
en andersom. Al snel kwam hij in
het bestuur terecht en was hij be-
trokken bij de verhuizing naar de
nieuwe locatie, waar Leusden al
sinds 2008 zit. Tegenwoordig is
Van der Flier, sinds enkele jaren
erelid, actief als horecamanager
bij de hockeyclub. Hij doet de be-

stellingen en draait in de weeken-
den bardiensten. “Horeca is een
belangrijk onderdeel voor de
club. Het is financieel en voor de
gezelligheid van groot belang. Dat
zijn twee wezenlijke onderdelen
van een sportvereniging.”

RITME
Door de coronacrisis veranderde
ook het leven van Fred. “Mijn hele
hockeyritme viel weg. Op maan-
dag en dinsdag deed ik bestellin-
gen, als die binnenkwamen borg
ik die op en in de weekenden
stond ik achter de bar. Ik was ook
nog medemanager bij Dames 1.
Jarenlang was dat mijn ritme en
dat mis je dan ineens. Alles stond
letterlijk stil. Ik moest ineens an-
dere dingen gaan bedenken. Ik
ben toen maar een beetje gaan
wandelen en fietsen. De ene dag
wandel ik, de andere dag stap ik
op de fiets.”

ACTIVITEITEN
Inmiddels kan de blik weer meer
op het hockey worden gericht, nu
het einde van de pandemie in
zicht is. “We hebben onlangs ver-
gaderd over enkele activiteiten
deze zomer. Een soort sport-
estafette voor de jeugd. Met op-
blaaskussens en waterpret. Het
zal in de zomervakantie plaatsvin-
den en is voor alle jeugd, dus niet
alleen leden van de hockeyclub.
We zullen scholen benaderen en
kijken of we kunnen samenwer-
ken met andere sportclubs, bij-
voorbeeld de voetbalclub. Dat wij
daar een dagje voetballen en zij
hier een dag komen hockeyen.”

IN BEWEGING
Leusden wil hierin samenwerken
met Buurtsportcoach en de ge-
meente Leusden. “Het is zaak om
de boel letterlijk en figuurlijk in
beweging te houden,” lacht Van

der Flier, die niet alleen voor de
jeugd iets wil organiseren. “We
hebben ook plannen voor een
groot feest voor de senioren in

augustus.” Het is duidelijk: in
Leusden hebben ze er zin in. Van
der Flier voorop.

LEUSDEN - Coach, bestuurslid, horecamanager, teammanager en huisfotograaf. Fred
van der Flier was het allemaal bij MHC Leusden. Voor het erelid was het afgelopen
coronajaar dan ook flink wennen. “Mijn hele hockeyritme viel weg.”

Supervrijwilliger Fred van der Flier
kijkt uit naar nieuw seizoen

Wouter Heerkens maakte in de C
deel uit van de districtselectie.
Daarna keepte hij anderhalf jaar
in Nederland U15 en was het af-
gelopen jaar onderdeel van Ne-
derland Jongens B, oftewel U16.
Kortgeleden kreeg hij echter tot
zijn spijt te horen dat hij is afge-
vallen. De mededeling was na-
tuurlijk balen, maar de jonge
doelman kijkt vooral positief
terug op de opgedane ervaring.
“Het was heel leuk, alleen jammer
dat we geen wedstrijden tegen
andere landen mochten spelen.”

HARD WERKEN
Heerkens meldde zich elke maan-
dag op het sportpark van Kampong
voor de trainingen van Nederland
Jongens U16. Met uitzondering van
een korte periode vanwege de co-
ronamaatregelen. “Ik kreeg eerst
een uur keeperstraining en trainde

daarna nog anderhalf tot twee uur
met het team,” vertelt Heerkens.
Aangezien de trainingen in de mid-
dag plaatsvonden, moest Heerkens
wel vrij vragen van school. “Ik
moest de lessen op een later mo-
ment inhalen. Dat was vooral op
school hard werken.”

NIETS MOOIERS
Hij had het er graag voor over
want ooit wil Heerkens keepen in
de Hoofdklasse. En er is niets
mooiers dan in het doel staan.
“Het is een speciaal gevoel als je
een moeilijke bal tegenhoudt. He-
lemaal als de speler denkt dat het

een doelpunt wordt. Misschien is
het gevoel nog wel mooier dan
scoren. En als keeper ben je altijd
belangrijk. Een balcontact bete-
kent meteen een belangrijke red-
ding.”

BROER
De goalie van Jongens A1 van
Shinty heeft een voorbeeld in zijn
broer Floris, de keeper van Heren
1 van Shinty. “Ik keek altijd heel
erg tegen hem op,” vertelt de
jongste van de broers. “Ik heb
ontzettend veel van mijn broer
geleerd. Het leuke is dat ik nu
samen met hem elke week keep-
erstraining krijg.” 

GROTE PLOEG
Dat Heerkens bij Shinty wordt ge-
zien als talentvol blijkt wel uit het
feit dat hij dit seizoen als tweede-
jaars B al deel uitmaakte van Jon-
gens A1. Het team waar hij ko-
mend seizoen ook het doel voor
zal verdedigen. En wat er daarna
gaat gebeuren? “Ik wil zo hoog
mogelijk spelen. Het hoeft niet
gelijk, maar ik wil wel ervaren hoe
het is om te keepen in een grote
ploeg,” antwoordt Heerkens zelf-
verzekerd.

DRIEBERGEN - Bij Shinty zijn
ze trots op Wouter Heer-
kens. Niet zo gek want de
talentvolle goalie, die al in
E6 begon met keepen,
maakte afgelopen seizoen
deel uit van Nederland Jon-
gens B. Heerkens weet heel
goed waar hij uiteindelijk
heen wil: “Ik wil zo hoog
mogelijk spelen.”

Talentvolle Wouter Heerkens hoopt 
ooit in de Hoofdklasse te keepen

SHINTY
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Dat Van Toorn de nieuwe coach
zou worden, lag overigens in eer-
ste instantie niet voor de hand.
Na het stilleggen van de competi-
tie vertrok Rutger Klein als coach
van Fletiomare dames 1. Twee
bestuursleden en de aanvoerster
van het team stelden vervolgens
een profielschets op waarbinnen
de nieuwe coach zou moeten
passen. Robert van Toorn, tech-
nisch manager van Fletiomare,
werd ook betrokken bij de zoek-
tocht. 

PLAATJE
Na enkele overlegronden bleek
Van Toorn eigenlijk perfect bin-
nen het profiel te passen. En dus
werd hij aangesteld als nieuwe
coach van Dames 1. “Ik heb niet
zelf meegeschreven aan de pro-
fielschets,” lacht Van Toorn. “Ik
werd betrokken bij de gesprek-
ken en al pratende kwamen we
erachter dat ik goed in het plaatje
paste. Ik had in december aange-
geven na dit seizoen te stoppen
als coach van Westerpark Dames

1. Maar het begon al snel weer te
kriebelen om ook volgend sei-
zoen op het veld te staan. Dus
toen de vraag kwam, hoefde ik
niet lang na te denken.” 

TECHNISCH MANAGER
Van Toorn blijft in aangepaste
vorm ook technisch manager van
Fletiomare. “Ik ben nu verant-
woordelijk voor de hele jeugd,

maar om belangenverstrengeling
te voorkomen, gaat iemand an-
ders de A- en B-jeugd doen. Ik
vind dat ook heel logisch. Het kan
anders vreemde situaties opleve-
ren als ik als coach van Dames 1

speelsters uit de jeugd opeis. Dat
moeten we voorkomen. De club
is daar heel voorzichtig in en daar
kan ik me goed in vinden.” 

REK
Hoewel Fletiomare Dames 1 vorig
seizoen een weinig succesvolle
start van de competitie kende, zag
Van Toorn voldoende aankno-
pingspunten. “Er zat echt wel rek
in. Het was een nieuw samenge-
stelde groep. Hoe langer je sa-
menspeelt, hoe beter je elkaar kan
vinden in het veld. De nuances
werden steeds beter gelegd. Ik
was ervan overtuigd dat de resul-
taten snel beter zouden worden.
We baalden er enorm van dat het
seizoen plots werd afgebroken.”

AMBITIE
De opwaartse lijn heeft geresul-
teerd in 'honger' naar het komen-

de seizoen. “We zijn nu in de
Overgangsklasse gebleven omdat
de competitie is afgebroken. We
willen heel graag laten zien dat
we het op eigen kracht ook kun-
nen,” zegt Van Toorn. “De speel-
sters zijn hongerig.” 

Hoe de groep er komend seizoen
precies uit gaat zien, vindt Van Toorn
lastig te zeggen. “We willen in elk
geval een herkenbaar team voor de
leden neerzetten. Dat moet je doen
met jeugd, maar ook met ervaren
speelsters. Een sterke link naar de
jeugd zou mooi zijn, dat is zeker iets
wat we graag willen. Dat kan ook
met speelsters van buitenaf. Onze
ambitie is uiteindelijk om een stabie-
le Overgangsklasser te worden met
een herkenbaar team.”

Foto's: Fletiomare

“We merken een duidelijke groei in
de jeugdopleiding, maar er zijn altijd
verbeterpunten,” zegt Van Toorn.
“Op dit moment werken we aan een
opleidingsplan voor de jeugd; 'long
term athlete development'. Voor ie-
dere jaargang worden verschillende
trainingen gemaakt.”

“Het is de bedoeling dat die jaargan-
gen perfect op elkaar aansluiten.
Het werpt nu al zijn vruchten af. De
ambitie is dat we met de jeugd een
stap omhoog maken. Voor een club

met 2100 leden moet je dat ook aan
kunnen bieden.”

ALLE GROEPEN
Van Toorn weet dat het gros van
de leden geen tophockey am-
bieert. Toch hebben zij op Fletio-
mare alle mogelijkheden zich te
ontwikkelen. Dit geldt eveneens
voor talenten met ambitie. “We
moeten alle groepen bedienen.
Als je meerdere talenten bij el-
kaar in een team zet, zullen ze
ook langer blijven. Het is de be-

doeling dat ze voor tophockey
niet naar een andere club hoeven
gaan, maar dat ze hier, met hun
vriendjes en vriendinnetjes, op ni-
veau kunnen spelen.”

ORANJE U15
De investeringen in de jeugd wer-
pen nu al de vruchten af. Onlangs
werd Hidde Toussaint, spelend in

Fletiomare JB1, geselecteerd voor
Oranje U15. “Hidde is een expo-
nent van onze jeugdopleiding. We
hebben nog meer goede spelers,
die nog niet zijn gescout. Hidde
denkt nu na over zijn toekomst
en daar helpen we hem bij.”

“Wij denken dat we hem bij Fle-
tiomare nog voldoende uitdagin-

gen kunnen bieden. Maar als hij
liever elders wil kijken, leggen we
de rode loper voor hem uit. Het
laat in elk geval zien aan andere
jonge leden dat onze jeugdoplei-
ding werkt. Je hoeft niet per se bij
een grotere club te spelen om je-
zelf te ontwikkelen tot een top-
speler.”

VLEUTEN - In oktober, toen de competitie vanwege het
coronavirus werd stilgelegd, stond Fletiomare Dames 1
stijf onderaan in de Overgangsklasse. Met nul punten
uit zes duels. Desondanks bleef het zelfvertrouwen en
inmiddels kijkt het team onder leiding van de nieuwe
coach Robert van Toorn vol goede moed uit naar het
komende seizoen.

Robert van Toorn gaat zijn vijfde seizoen in als tech-
nisch manager van Fletiomare. Onder zijn leiding zijn er
in de afgelopen jaren veel positieve ontwikkelingen
gerealiseerd. Zeker bij de jeugd. 

Ambitieus en 
herkenbaar het
nieuwe seizoen in

Opleidingsplan 
zorgt voor perfecte 
aansluiting



HOCKEYKRANT UTRECHT/AMERSFOORTMHC SOEST 26

“Ik wist helemaal van niks,” vertelt
Pronk over de dag dat hij een lin-
tje kreeg opgespeld. “Ik had afge-
sproken om met iemand naar
Topgrass te gaan, die doen in
kunstgras. We zouden er een
rondleiding krijgen en lunchen.
Dat was het excuus.”

GOED EXCUUS
Dat zijn dochter en haar vriend
om kwart over negen plots voor
de deur stonden, was vreemd.
Maar de twee hadden een goed
excuus. Pronk verontschuldigde
zich. Het was leuk dat ze er waren,
maar om tien uur moest hij toch
echt weg. “Ik heb er een hekel aan
om mensen te laten wachten, dus
om één minuut voor tien stapte ik
vast naar buiten. Dan zou ik zo in
kunnen stappen.”

'U BENT TOCH MENEER PRONK?'
Schuin tegenover het huis van
Pronk ligt een pleintje. Daar had-
den de zoon en schoonzoon van
Pronk zich samen met de burge-
meester en een handvol fotogra-
fen verzameld. “Er zitten wat strui-
ken voor, dus ik zag ze niet.
Opeens zag ik ze aanlopen, de
burgemeester voorop. Nou, die
herken je zo. Ik vroeg: bent u hier
wel goed? U bent toch meneer
Pronk?, vroeg hij. Dan ben ik
goed.”

Totaal verrast kreeg Pronk zijn lin-
tje opgespeld. “Hij ligt nu keurig
opgeborgen. Je mag hem maar
één dag dragen. Ik heb wel een
speldje. Dat mag ik dragen op ge-
paste kledij.” Je zult dus niet snel
zien dat Pronk hem trots op zijn
overall speldt als hij op maan-

dagen het groen op het sportpark
van Soest onderhoudt.

MANUSJE VAN ALLES
De geschiedenis van Pronk bij
Soest begon in 1962, toen hij zich
als veertienjarig jochie aanmeldde.
Al snel hielp hij bij het stencilen
van het clubblad, werd later coach
van de Meisjes C, B, A en later van
Dames 1. Daarna deed hij het
wedstrijdsecretariaat, werd
scheidsrechter en zat in de toer-
nooicommissie. Ook behaalde
Fred  samen met zijn vrouw hore-
cadiploma's om achter de bar te
kunnen staan. 

Tegenwoordig zit hij in de accom-
modatiecommissie en fluit zo nu
en dan jeugdwedstrijden. Als ie-
mand twee lintjes had mogen krij-
gen, was Pronk er een prima kan-

didaat voor geweest. Niet alleen
buiten het veld vervulde Pronk tal
van functies, ook op het veld bleek
hij multifunctioneel. Nog steeds
hockeyt Pronk. 

“Ik ben midvoor of rechtsbuiten,
maar sta soms ook wel laatste
man. En oh ja, ik ben ook nog 25
jaar keeper geweest.” Er is niks dat
Pronk niet kan. 

SOEST - Rinze Pronk loopt al 60 jaar rond op MHC Soest. Met zijn markante snor en bulder-
lach is hij een opvallende verschijning. Hij hockeyt nog steeds en vervulde door de jaren
tal van vrijwilligersfuncties. Als beloning voor al zijn inzet voor de club werd Pronk in april
koninklijk onderscheiden. 

Rinze Pronk: 60 jaar 
hockeyplezier in Soest

foto: Soest

A D V E R T O R I A L

Goed zien is helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. 
Een sluimerende oogziekte of oogafwijking kan zo leiden tot
slechtzien. Daarom is het goed om eens per jaar de gezondheid
van uw ogen te laten checken. 

Gaan uw ogen achteruit of heeft u klachten?

TheOptometrist.nl 
kan u hierbij helpen

U kunt bij TheOptometrist.nl terecht voor
zowel een oogmeting als optometrisch on-
derzoek. Bijvoorbeeld bij o.a. wazig zicht,
droge ogen, scheelzien, rode ogen, staar,
glaucoom, diabetes en macula degeneratie.

VOORKOMEN
Vroegtijdige diagnose, behandeling en of
adviezen kunnen voorkomen dat u slecht-
ziend wordt of zelfs blind raakt. Schroom
niet en kom langs of maak een afspraak bij
TheOptometrist.nl om uw ogen te laten
controleren.

GEDEGEN OOGZORG
TheOptometrist.nl biedt naast gedegen
oogzorg, ook een breed assortiment aan
hulpmiddelen aan. Zoals brillen, contactlen-
zen, kinderbrillen, zonnebrillen, veiligheids-
brillen met en zonder sterkte en prisma
glazen. Ook is er de mogelijkheid voor een
gedruppelde oogmeting, zoals in het zie-
kenhuis. Maar dan met kortere wachttijden;
u heeft binnen paar dagen een afspraak ge-
maakt bij TheOptometrist.nl.

TheOptometrist.nl levert graag een bijdrage
aan uw levenskwaliteit, niet alleen om goed
te zien, maar ook om goed eruit te zien.
Nog niet overtuigd? Bekijk op Google wat
de klanten vertellen.

GRAAG TOT ZIENS BIJ
THEOPTOMETRIST.NL

Al-Masoedilaan 150
3526 GZ, Utrecht
www.theOptometrist.nl
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De Rabo EuroHockey Champion-
ships 2021 worden gespeeld van
vrijdag 4 tot en met zondag 13
juni in het Wagener Stadion. In
deze periode staan er maar liefst
40 topwedstrijden op het pro-
gramma. Elke dag speelt een van
beide Nederlandse teams. 

SFEER MET TOESCHOUWERS
De EK 2021 heeft helaas nog te
maken met coronabeperkingen.
Daardoor wordt het een ander
eindtoernooi. Tijdens de EK van
2017 waren dagelijks nog ruim
9500 toeschouwers present, dit
keer kunnen veel minder mensen
aanwezig zijn. 

In goed overleg met het ministerie
van VWS, NOC*NSF en gemeenten
Amstelveen en Amsterdam heeft
de KNHB een plan opgesteld
waarmee het mogelijk is ongeveer
3000 toeschouwers per wedstrijd-
dag toe te laten. Deze toeschou-
wers hebben een vaste zitplaats. 
Ook wordt op de gehele venue re-
kening gehouden met de verplich-
te anderhalve meter afstand. Bij
de KNHB overheerst echter vooral
enthousiasme over het feit dat de
kaartverkoop gestart is en hockey-
fans in het stadion kunnen genie-
ten van de wedstrijden.

TV EN INTERNET
De Europese kampioenschappen
hockey zijn te volgen bij de NOS.
Alle wedstrijden van Nederland,
van zowel de mannen als de

vrouwen, zijn live te volgen op te-
levisie en op NOS.nl en in de NOS-
app. 

NATIONAAL 
HOCKEYCONGRES 2021
Tijdens de EK Hockey wordt een li-
vestream editie georganiseerd
van het Nationaal Hockeycongres.
Het thema van dit officiële side
event is Samen Sterker. Met een
opening op vrijdag 4 juni en een
sluiting op vrijdag 11 juni kunnen
de deelnemers een week lang on-
line inspiratie opdoen over diver-
se onderwerpen. Met interessante
sessies voor zowel bestuurders,
commissieleden, trainers,
coaches, technisch managers als
scheidsrechters.

TOERNOOI
In totaal nemen 16 landenteams
deel aan de EK Hockey. Acht bij de
heren en acht bij de dames. Bij de
heren zijn dit Engeland, België,
Nederland, Wales, Spanje, Duits-

land, Rusland en Frankrijk. Het
deelnemersveld bij de dames
wordt gevormd door: Duitsland,
Nederland, Italië, Spanje, Ierland,
Engeland, België en Schotland.   

HEREN
Bij de heren komen acht landen in
actie. Nederland is ingedeeld in
Poule B en neemt het daarin op
tegen Duitsland, Frankrijk en
Wales. Poule A wordt gevormd
door regerend titelhouder België,
Engeland, Spanje en Rusland. 

De Nederlandse Heren werden in
2017 Europees kampioen in het
eigen Wagener Stadion. Twee jaar
geleden werd de bronzen medail-
le veroverd. 

DAMES
Bij de Dames bestaat het deelne-
mersveld eveneens uit acht lan-
denteams. Nederland is als rege-
rend kampioen uiteraard weer
favoriet. Oranje neemt het in de

poulefase op tegen Spanje, Ierland
en Schotland. Poule B wordt ge-
vormd door Duitsland, Engeland,
België en Italië. De Oranjedames
wonnen de laatste twee edities
van het EK, in 2017 en 2019. 

ALLE INFORMATIE OVER DE EK
HOCKEY 2021 VIND JE OP 

www.rabo-eurohockeychampions-
hips2021.nl/

UTRECHT - Voor de hockey-
liefhebbers wordt het de
komende weken en maan-
den genieten. Begin juni
starten de Europees Kam-
pioenschappen Hockey
voor dames en heren in het
Wagener Stadion. En in de
zomer volgt uiteraard het
klapstuk: de Olympische
Spelen in Tokio. 

Rabo EuroHockey Championships 2021

Vrijdag 4 juni 17:00 Duitsland - Wales Heren
20.00 Nederland - Frankrijk Heren

Zaterdag 5 juni 11:00 Engeland - Rusland Heren
13:15 België - Spanje Heren
15:30 Nederland - Ierland Dames
18:00 Spanje - Schotland Dames
20:15 Frankrijk - Wales Heren

Zondag 6 juni 10:30 Engeland - Italië Dames
12:45 Duitsland - België Dames
15:00 Duitsland - Nederland Heren
17:30 Spanje - Rusland Heren
19:45 Engeland - België Heren

Maandag 7 juni 12:30 Ierland - Schotland Dames
14:45 België - Italië Dames
17:00 Engeland - Duitsland Dames
20:00 Spanje - Nederland Dames

Dinsdag 8 juni 12:30 België - Rusland Heren
14:45 Frankrijk - Duitsland Heren
17:00 Spanje - Engeland Heren
20.00 Nederland - Wales Heren

Woensdag 9 juni 12:30 Ierland - Spanje Dames
14:45 Duitsland - Italië Dames
17:00 België - Engeland Dames
20.00 Nederland - Schotland Dames

Donderdag 10 juni 17.00 en 20.00 Halve Finales Heren
Vrijdag 11 juni 16.00 en 18.30 Halve Finales Dames

Zaterdag 12 juni 10.00 Bronzen Finale Heren
12:30 Finale Heren

Zondag 13 juni 10.00 Bronzen Finale Dames
12:30 Finale Dames

SPEELSCHEMA ORANJETEAMS EK 2021 

SPEELSCHEMA EK HOCKEY




