Nieuwsbrief
RENOVATIE VELDEN
BESLUIT TIJDENS ALV
door het Bestuur
In de afgelopen periode is achter de schermen druk gewerkt aan de verdere
plannen voor de renovatie van de velden om op de Algemene
LedenVergadering (ALV) tot een definitief besluit te komen. Wellicht komt
het door het einde van de zaalperiode, maar we merken dat de veldrenovatie
steeds meer begint te leven. Van verschillende kanten worden initiatieven
ontplooid om te zorgen dat er voldoende geld is. Zo kunnen leden (en
anderen!) geld uitlenen tegen een aantrekkelijke rente, maar ook de
Evenementencommissie wil met het Guilty Pleasures Feest op 31 maart een
bijdrage leveren. Kom ook, en draag je steentje bij. Verderop in de
nieuwsbrief kun je meer lezen over deze activiteit.

INHOUD
BESLUIT TIJDENS ALV

1

NIEUWE NIEUWSBRIEF

2

AGENDA

2

TEAM VAN DE MAAND

3

SENIORENFEEST

6

AANSTORMEND TALENT

7

CLUBLEVEN

7

VRIJWILLIGER VAN DE MAAND 8
INHAALWEDSTRIJDEN

Vertrouwenscommissie

De laatste tijd komen er berichten naar buiten dat in de sport dingen soms COLUMN
heel erg fout gaan: ongewenst gedrag zoals pesten, seksuele intimidatie of
erger. Zulke dingen horen niet, ook niet binnen GMHC. Niemand wil het, maar
toch kan het gebeuren. Daar mogen we nooit de ogen voor sluiten. Binnen
GMHC is er een Vertrouwenscommissie. Daar kun je terecht als er iets met
jezelf is gebeurd, of als je dingen ziet of weet, en er met iemand over wilt
praten. De gegevens van de Vertrouwenscommissie staan op de site onder
tabblad ‘de club’, bestuur en commissies. Heb je behoefte aan een
vertrouwelijk gesprek buiten GMHC, dan kan er contact worden opgenomen
met
Sensoor (24 uur per dag op 0182-548000, of via de chat:
www.sensoor.nl). Ook kun je bellen met de Kindertelefoon (elke dag tussen 2
en 8 uur op 0800-0432). Ongewenst gedrag hoort niet. Praat erover.

10
11

Nieuwe KNHB-site
De KNHB heeft op 28 januari tijdens het Landelijk Hockeycongres de
vernieuwde site gelanceerd. Op de site is van alles te lezen. Neem gerust eens
een kijkje. Op de site staat ook veel te lezen over Urban Hockey en
lesprogramma´s. Jongeren zijn meer van de video´s, dus kijk ook eens op
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF9C3Z36XP1vSpiVL3UA87QPKHVKkRjY om de tricks te leren die je op het schoolplein aan
je vrienden en vriendinnen kunt laten zien. Veel plezier.

COLOFON
De digitale nieuwsbrief van GMHC wordt
elke maand per e-mail naar alle
geregistreerde leden van de vereniging
verzonden. Redactie:
communicatiecommissie@gmhc.nl
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WEER EEN NIEUWE NIEUWSBRIEF
En hier is alweer een nieuwe Nieuwsbrief. In deze editie weer een opwekkend woordje van het bestuur,
de rubrieken Vrijwilliger van de Maand en Team van de Maand, de vaste column van Hans van Raalte,
nieuws over de club en allerlei wetenswaardigheden.
Het is de bedoeling van de communicatiecommissie om deze Nieuwsbrief maandelijks uit te brengen,
steeds aan het begin van de maand. De redactie hanteert daarbij een deadline voor het inleveren van
kopij. Die uiterste inleverdatum ligt steeds op de eerste vrijdag van de maand. Eindredacteur Hans van
Raalte verzamelt dan alle bijdragen, bewerkt ze en stuurt ze door naar vormgever Marijn Schenk, die al
die teksten op een mooie manier opmaakt. Daarna verzorgt Pieter ten Bosch per email voor de
verzending naar alle leden en speciale ontvangers.
Een dringend verzoek aan iedereen die een bijdrage wil leveren aan deze Nieuwsbrief: Houd je aan die
deadline van de eerste vrijdag van de maand. Volgende deadline: vrijdag 3 maart om 12:00. Teksten en
foto’s kunnen worden opgestuurd naar hans.van.raalte@hetnet.nl of communicatiecommissie@gmhc.nl
Foto’s graag als losse bijlage in de mail meesturen.

AGENDA
februari
op dinsdagen vanaf 19:45
op vrijdagen vanaf 19:45
8 februari
21 februari

Video analyses Dames 1
Video analyses Heren 1
ALV veldrenovatie
Klaverjasavond

Spreekkamer
Spreekkamer
Clubhuis boven
Clubhuis boven

maart
op dinsdagen vanaf 19:45
op vrijdagen vanaf 19:45
12 maart
18 maart
28 maart
31 maart
31 maart

Video analyses Dames 1
Video analyses Heren 1
Super Sunday + Huldiging zaalkampioenen
D/E-feest
Collecte Hartstichting
Klaverjasavond
Guilty Pleasures

Spreekkamer
Spreekkamer
GMHC velden
Clubhuis boven
Spreekkamer
Clubhuis boven
Clubhuis boven
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TEAM VAN DE MAAND:
DONDERDAGOCHTEND KLUSPLOEG
door Hans van Raalte

Elke maand zetten we een team in het zonnetje, dat zich op een speciale manier heeft onderscheiden. Dat kan
een elftal zijn, dat in de competitie een bijzondere prestatie heeft verricht, maar het kan ook een elftal zijn dat
zich op een andere manier verdienstelijk heeft gemaakt, bijvoorbeeld via een of andere actie of door zich in te
zetten voor de club. Maar niet alleen hockeyende teams komen voor deze maandelijkse titel in aanmerking.
Ook teams als commissies, bestuur of actieve groepjes kunnen meedingen naar deze onderscheiding. Vandaag:
de donderdagochtend klusploeg

Geen winterstop voor de donderdagochtend Klusploeg
Terwijl veel GMHC’ers in hun winterslaap zaten (behalve dan de zaalhockeyers) werkte één club elke
donderdag hard door. De donderdagse Klusploeg. Door de Klusploeg wordt in de winterstop hard gewerkt
aan het oplappen van de kleine doeltjes, verven buitenmeubilair en meer van dergelijke karweitjes, zodat in
maart weer alles op orde is om lekker buiten te gaan hockeyen bij GMHC.

Namen commissieleden: (voor- en achternaam en leeftijden in 2017)
Harold Weber Munker wordt in februari 79 jaar. Harold is via zijn werk bij de dienst Sport en Recreatie
van de gemeente Gouda betrokken geraakt bij de hockeyclub GMHC en is door Jos Louwers in 1986
vrijwilliger geworden bij het veldbeheer en Klusploeg van GMHC.
Jacques van Eckendonk wordt in mei 74 jaar. Jacques zijn dochter is in 1987 bij GMHC gaan spelen. Jacques
heeft het team van zijn dochter begeleid en wedstrijden gefloten. Hij is meer dan 20 jaar
materiaalbeheerder en -reparateur geweest. Hij is nog steeds supervisor en is sinds 10 jaar betrokken bij de
Klusploeg.
Bert van den Ham wordt in december 74 jaar. Bert’s dochter is in 1984 bij GMHC gaan spelen. Bert is
supervisor geweest en heeft de barinkoop gedaan. Hij is alweer 9 jaar bij de Klusploeg.
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Pieter ten Bosch wordt juli 72 jaar. Pieter is vanaf de oprichting van GMHC in 1979 betrokken bij de club, hij
is lid van het oprichtingsbestuur geweest en speelt nog altijd hockey op niveau bij Veteranen LA. Zijn
kinderen hebben bij de club gespeeld. Hij is 6 jaar secretaris geweest van GMHC. Pieter is nog steeds
supervisor, hockeyt nog, beheert Lisa, is lid van de SKG (Stichting Kunstgras Groenhovenpark) en is 8 jaar
bij de Klusploeg.
Theo Greiner wordt in april 71 jaar. Theo heeft sinds 1980 gehockeyd bij GMHC. Hij is zaalhockey
commissaris geweest, heeft wedstrijden gefloten en het team van zijn oudste dochter getraind en gecoacht.
Sinds 6 jaar is hij betrokken bij de Klusploeg.
Alfons Schrama wordt in februari 68 jaar. Alfons zijn kinderen zijn in 1982 bij GMHC gaan hockeyen. Hij is
coach van het team van zijn dochter en van het team van zijn zoon geweest en daarnaast supervisor en
scheidrechtercommissaris. Hij heeft een aantal jaren bij Veteranen LA gespeeld, is lid van de
tuchtcommissie, fluit wedstrijden, begeleidt aspirant scheidsrechters en is secretaris van de SKG. Verder
regelt hij met hulp van medeklaverjassers alweer 25 jaar het klaverjassen bij GMHC is namens SKG
betrokken bij de oplevering en nazorg van de verbouw van het clubhuis en is sinds 6 jaar lid van de
Klusploeg.

Taakverdeling
Harold is de oudste en is door de weeks vrijwel altijd ín de ochtend aanwezig op de club. Harold is de
meewerkend voorman van de Klusploeg, hij geeft aan welke werkzaamheden er verricht moeten worden.

Wat doet de klusjesploeg?
Beheer velden en paden zoals: bladblazen, onkruid verwijderen, veld borstelen, doelen repareren,
afrastering repareren, sproei installatie onderhouden. Overige activiteiten zoals: uitmesten dug-outs,
verzamelen gevonden voorwerpen, legen vuilcontainers, schilderen buitenmeubilair, repareren kleine
doeltjes, beheer reclameborden en vlaggen, etc.

Waarom verdient de klusjesploeg de titel Team van de maand?
De titel team van de maand dekt de lading niet helemaal, het is het team van de continuïteit: waarborging
spelcomfort hockeyspel bij GMHC. Daarnaast heeft het klusteam door nauwgezet onderhoud en goed
beheer gezorgd voor een lange levensduur van de velden. Daarnaast zorgt het team dat zaterdagochtend
alles spic en span op orde is rond en op de velden om voor de leden van GMHC een prettig en fris
hockeyweekend zeker te stellen.
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Zijn er andere bijzonderheden?
Leden van het team (vooral Harold) zijn altijd inzetbaar als aanspreekpunt en begeleider van
toeleveranciers van GMHC.

Heeft de klusjesploeg speciale wensen?
De gemiddelde leeftijd van de klusploeg is 73 jaar! Verjonging van de klusploeg is niet alleen wenselijk maar
nodig om de continuïteit van het onderhoud bij de club te waarborgen.

Wat vinden jullie van GMHC?
Een leuke club met een prettige samenwerking tussen overige vrijwilligers.

Wat verder op tafel kwam
De Klusploeg constateert een door de jaren heen verminderd respect voor de hockeymaterialen en veld
meubilair. De Klusploeg wil dan ook een appèl doen op alle leden om zorgvuldig met de materialen om te
gaan. Dit voorkomt ergernis bij de leden zelf en vermindert de onderhoudskosten voor GMHC.
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SENIORENFEEST: GUILTY PLEASURES
door Evenementencommissie
Zoals de meesten ondertussen wel weten, vindt op vrijdag 31 maart het seniorenfeest Guilty Pleasures
plaats. Deze datum staat toch wel prominent in je agenda? Dit jaar hebben we de geweldige Goudse
coverband ‘Big Deal’ die onze Guilty Pleasures ten gehore gaat brengen. Trommel je vrienden en
vriendinnen, teamgenoten en mede-langs-de-lijn-staande-ouders op, want de kaartverkoop is gestart!
Je kunt dit keer online je kaarten kopen via https://www.ticketkantoor.nl/shop/gmhcguiltypl. Na de
voorjaarsvakantie zijn er ook kaarten verkrijgbaar aan de bar. Ze kosten 12,50 euro per stuk, inclusief
welkomstdrankje en hapjes. Introducé(e)s zijn van harte welkom.
Bijdrage aan nieuwe velden
Met het oog op de aanleg van de nieuwe velden willen wij ook proberen hier met het feest een steentje
aan bij te dragen. Via de site kun je geheel vrijwillig ook 17,50 euro voor een kaartje betalen. Al dit extra
geld gaat direct naar de bekostiging van de velden. Hier nog wat fijne Guilty Pleasures lijstjes (met een
kleine generatiekloof):
Dames 1
 Wannabe – Spice Girls
 Let it go – Frozen
 Shot me down – David Guetta ft. Skylar Grey
 Stupid – Tess
 Pizza Calzone

het Bestuur
You can’t hurry love – Phil Collins
Leaving on a jet plane – John Denver
Paradise by the dashboard light – Meat Loaf
Killing in the name – Rage against the machine
Mambo no. 5 – Lou Bega

En omdat JC1 zo’n groot team is, ook een extra lange lijst met Guilty Pleasures:
 It’s raining men – The Weather Girls
 Wake me up – Wham
 Hot Shots – Karen Young
 Why tell me why – Anita Meijer
 Paradise by the dashboard light – Meatloaf
 No Limits – Two Unlimited
 Dancing Queen – Abba
 Rivers of Babylon – Boney M
 Seks Bomb – Tom Jones
 Walk like an Egyptian – The Bangles
Ook het lijstje van jouw team
evenementencommissie@gmhc.nl.

of

commissie

in

de

nieuwsbrief?

Mail

hem

naar

Goudse Mixed Hockey Club – Nieuwsbrief februari– seizoen 2016-2017
Pagina 6

Nieuwsbrief
NIEUWS VAN: AANSTORMEND TALENT
door Jongste Jeugd commissie
Gelukkig hebben onze bikkels van de Jongste Jeugd afgelopen week weer kunnen trainen op het
veld. Een vriendelijk verzoek aan de ouders om de kinderen goed aan te kleden in deze periode. Een
maillot of trainingsbroek is niet verkeerd, je koelt toch sneller af.
De 2e jaars F-jes hebben afgelopen zaterdag hun eerste wedstrijd in de zestallen gespeeld met keeper.
Op woensdag heeft er 1 speler/ speelster na hun eigen training ook keeperstraining, zodat zij kunnen
oefenen voor de wedstrijd op zaterdag. Allemaal rode gezichtjes na afloop van de wedstrijd: het veld is
groter (nu een kwart veld) en de tijdsduur is langer (nu 2 x 25 minuten).
Er zijn nog wedstrijden op 4 en 11 februari. Op zaterdag 11 februari spelen alle F-teams
tegelijkertijd thuis om 12.30 uur, dus kom ze aanmoedigen. Op woensdag is de bar tijdens de trainingen
geopend. Er is nog ruimte om bardienst in te plannen. De E6 en E8 teams spelen de komende
zaterdagen hun laatste zaalwedstrijden en gaan vanaf zaterdag 11 maart ook weer het veld op voor het
vervolg van de competitie. In de Voorjaarsvakantie (27 februari-3 maart) is er geen training voor de
Jongste Jeugd. Na de Voorjaarsvakantie starten de trainingen weer volgens het normale schema; zie
schema's/trainingsschema op de website van GMHC.

CLUBLEVEN BARST WEER HELEMAAL LOS
door Evenementecommissie
Zoals Hans van Raalte al aangaf in zijn column van januari, heeft het clubleven de afgelopen maanden
wel een beetje op z’n gat gelegen. Maar gelukkig gaat dat vanaf maart weer helemaal goed komen!
Meteen in het eerste weekend van de veldcompetitie organiseert Heren 2 op zondag 12 maart de
Supersunday met als thema ‘Flagshipsunday’. Die middag zullen in het clubhuis ook de zaalkampioenen
gehuldigd worden. Op zaterdag 18 maart vindt het feest voor de D- en de E-jeugd plaats van 19.30 –
21.00 uur. En op zaterdag 8 april zijn de B- en C-feestbeesten aan de beurt van 21.00 – 23.00 uur.
Verdere informatie volgt binnenkort. Houd hiervoor de website, LISA en je mail in de gaten.
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VRIJWILLIGER VAN DE MAAND:
AD DEGENKAMP
door Hans van Raalte
In de Nieuwsbrief van GMHC hebben we de rubriek
Vrijwilliger van de maand. Onze hockeyclub kent een
grote groep vrijwilligers. Mensen die er mede voor
zorgen dat onze vereniging een bloeiend bestaan geniet.
Veel vrijwilligerswerk is duidelijk zichtbaar: mensen die
de bar draaiend houden, trainers, coaches, noem maar
op. Maar er zijn ook vrijwilligers die hun werk voor een
groot deel achter de schermen doen. In deze rubriek
proberen we die stille krachten eens een keer in het
zonnetje te zetten. Deze maand is dat Ad Degenkamp.
Een geboren en getogen Gouwenaar, die kom je niet zo
veel tegen bij onze hockeyclub. Ad Degenkamp is er zo
eentje. Hij is in 1966 in Gouda geboren en is er nooit meer weggeweest. Wel heeft hij inmiddels werk
gevonden buiten zijn geboortestad, maar hij is er altijd blijven wonen, is er getrouwd en heeft er een
dochter (Sam) gekregen. Via die dochter is hij in aanraking gekomen met GMHC.

Hoe was jouw levensloop?
“Ik ben op 25 augustus 1966 geboren, in het toenmalige Van Itersonziekenhuis. Ik kom uit een gezin met
twee kinderen, ik heb een jongere zus. Mijn ouders wonen ook nog steeds in Gouda.”
Via de LTS (de oude ambachtsschool aan de Graaf Florisweg waar nu woningen in worden gebouwd) en
Middelbaar Middenstands Onderwijs ging Ad marketing en commerciële economie studeren in
Rotterdam. “Ik kwam terecht in een keten van bakkerswinkels. Daar werd ik verkoopleider; we hadden
klanten in de horeca, in de hotelbranche en ook AH-filialen. Op die manier kwam ik terecht bij AH waar ik
supermarkt-manager werd. Zo rolde ik de retailbranche in. In 2004 maakte ik de overstap naar Gamma.
Daar werk ik nu nog, als Operations Manager. Ik werk vanuit Nieuwegein in de driehoek Den HaagUtrecht-Amsterdam.”

Wanneer ben je getrouwd?
“Ik ben in 1992 getrouwd. Met Anita. Zij komt uit Gouderak. We wonen met veel plezier in Goverwelle. We
zijn in Gouda gebleven, omdat Anita eigenaresse is van twee kapperszaken in de stad. En voor mij is het
reizen met de auto naar m’n werkplek geen enkel probleem.”
Hoe kwam je met hockey in aanraking?
“Via dochter Sam. Ik ben zelf geen hockeyer. Door mijn lengte – ik ben twee meter – kwam ik in het
basketbal terecht. Verder doe ik aan wielrennen, squash en hardlopen. Ik heb de marathon van New York
gelopen.”
Maar zes jaar geleden ging Sam hockeyen. Ze zat ook op schaatsen maar ze koos uiteindelijk toch voor
hockey. En zo kwam vader Ad bij GMHC terecht, want er werd een coach gezocht voor het team van
Sam. “Dat leek me wel wat, ook al omdat ik daar enige ervaring mee had in het basketbal. Waar ik me
vooral op richtte was het overbrengen van het plezier van een teamsport.”
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Toen Sam bij de C’tjes ging spelen, vond Ad dat hij de coaching beter kon overlaten aan mensen, die
meer verstand van hockey hebben. “Het was inmiddels duidelijk dat Sam een voorliefde had voor het
keepen. Zo kwam ik in contact met de materiaalcommissie. Winnie Fontaine en Diny Okkerse vroegen mij
daarbij. Dat was zo’n twee, drie jaar geleden. Daar heb ik geen spijt van, want ik vind het leuk werk. Met
een geweldig enthousiast clubje.” Dat clubje bestaat naast Ad Degenkamp uit Lisette Herbert, Karen van
Gent, Ruth Landmeter en Gaike de Gaaij. Inmiddels zijn Winnie en Diny gestopt en heeft Ad de rol van
voorzitter overgenomen.

Wat doet de materiaalcommissie?
Als belangrijkste taken van de commissie ziet Ad het beheer van keepersuitrustingen en
trainingsmaterialen. “Belangrijk is dat we die keepersuitrustingen op peil houden. Ook
trainingsmaterialen vallen onder ons beheer, zoals ballen, pilonnen en hesjes. We proberen de hele gang
van zaken wat te stroomlijnen, nog wat beter te organiseren. Op die manier willen we de kosten
beheersbaar houden.”
Volgens Ad Degenkamp is niet iedere GMHC’er zich er van doordrongen om hoeveel geld het gaat. “Je
praat in totaal over een kapitaal van zon 25.000 euro. De commissie gaat over de materialen van alle
teams, zowel bij de jeugd als bij de senioren en ook de G-teams. Een volledige keepersuitrusting kost
duizend euro. We proberen de keepers zich er bewust van te maken dat het om veel geld gaat. Een keeper
mag best weten hoeveel waarde een volle keeperstas heeft. Dat je daarom zuinig met die spullen om moet
gaan. Zo’n uitrusting moet ongeveer vijf jaar meegaan.”
Belangrijk aspect daarbij is volgens Ad ook de veiligheid. “De veiligheid van keepers moet voorop staan.
We volgen daarbij de richtlijnen van de KNHB en hebben daarover ook contact met andere clubs. Wij
vinden de zorg voor de keepersuitrusting overigens niet alleen een taak van de keeper. Dat is iets voor het
hele team. Na afloop van een wedstrijd is niet alleen de keeper verantwoordelijk. Andere spelers mogen
best meehelpen bij het dragen van de spullen.”

Heeft de materiaalcommissie nog wensen?
“We willen proberen meer informatie te geven via de website. Over de materialen, maar we willen ook tips
geven aan keepers en coaches. Dat zijn we nu nog aan het uitwerken.”
Hoe lang ga je zelf nog door met dit vrijwilligerswerk?
Ad: “Wat mij betreft nog jaren. Zeker zo lang Sam blijft hockeyen. GMHC is een leuke club met een goede
sfeer. Ik doe graag iets voor de club. Wat ik graag zou zien is iets meer betrokkenheid van ouders bij de
club. Verder vind ik het belangrijk dat er meer leden komen. Er is nu enige terugloop. Ledenwerving is
daarom heel belangrijk.”
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INHAALWEDSTRIJDEN TIJDENS VAKANTIE
door Wedstrijdsecretariaat
De competitieleider van het district Zuid-Holland zit met een groot probleem. Dit district is zó groot en
de schoolvakanties lopen vaak zó uiteen, dat het soms onvermijdelijk is dat wedstrijden moeten
worden vastgesteld in vakantieperiodes. Dat geldt in het bijzonder voor inhaalwedstrijden. Wees in dat
geval niet boos op onze wedstrijdsecretarissen, want die kunnen daar niets aan doen. De bond bepaalt
de speeldata en de data van inhaalwedstrijden.
Daarom ook heeft de bond aan de wedstrijdsecretariaten gevraagd om waar mogelijk ook al tijdens de
winterstop (het zogeheten gesloten seizoen) wedstrijden vast te stellen. Dit alles geldt zowel voor de
junioren als voor de senioren.
Het eerstkomende inhaalweekeinde is vastgesteld op 4/5 maart en dat is in de Voorjaarsvakantie.
Hetzelfde geldt voor de daaropvolgende inhaaldagen. Ook die vallen in schoolvakanties. Zo is er een
inhaaldag op 15 april en dat is in de Paasvakantie. Inhalen is eventueel ook nodig in het laatste
weekeinde van de Meivakantie (29/30 april). Tenslotte staat ook Hemelvaartsdag genoteerd als
inhaaldag en dat valt dit jaar op 25 mei.
Verder laat de bond weten dat in de regionale Meivakantie een speelronde staat gepland. Het
Pinksterweekeinde is weer een inhaalweekeinde en dat is van 3 t/m 6 mei.
Even voor de volledigheid: 6 mei (zaterdag in het laatste weekend van de meivakantie) en 25 mei
(Hemelvaart) zijn geen inhaal weekenden maar waar daadwerkelijke competitie dagen.
De bond verzoekt aan de wedstrijdsecretarissen om in verband met al deze vakanties zo veel mogelijk
wedstrijden vooruit te spelen. Ook bestaat de mogelijkheid om in onderling overleg tussen twee clubs
een wedstrijd eerder te spelen. Dat moet dan wel worden gemeld aan de bond.
Een heel gepuzzel dus voor onze wedstrijdsecretarissen. En dan moet er ook nog eens rekening worden
gehouden met de zaalcompetitie en de midwinter interdistrictscompetitie. Maar ze komen daar
ongetwijfeld wel uit. Zeker met begrip van alle leden.
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COLUMN: SPELREGELS
door Hans van Raalte
Wat is hockey toch een gezegende sport. Laten we blij zijn met de internationale hockeywereld, die al
vele jaren zeer bij de tijd is als het gaat om spelregels en vooral om het aanpassen van die regels.
Hockey gaat met z’n tijd mee. Vergelijk dat is met de voetbalwereld. Geen sport ter wereld is zo
oerconservatief als het voetbal. Tientallen jaren geleden zorgde één spelregelwijziging al bijna voor een
revolutie: bij een terugspeelbal mag de doelman de bal niet in z’n handen pakken. Nou, nou, dat was
gedurfd! Vervolgens gebeurde er jarenlang weer helemaal niks. Totdat vorig jaar ineens een nieuwe
spelregelwijziging uit de hoge hoed werd getoverd. Bij de aftrap mag de bal ineens ook naar achteren
worden gespeeld. Tjonge, jonge, wat een verandering. Zou er één voetballer in de wereld zijn die het
nut van deze nieuwe regel begrijpt? En die ook toepast?
Verder blijft in het voetbal al ‘eeuwenlang’ alles bij het oude. Of liever: bij het verouderde. Helaas stelt
één omstandigheid de spelregelbewakers van de voetvalwereld in het gelijk: want ondanks die
vastgeroeste spelregels blijven de stadions bij het voetbal vollopen. Maar zegt dit nu meer over het
voetbal of over de supporters? Ik ben geneigd te zeggen dat laatste. Want voetbalsupporters pikken
eigenlijk alles. Slecht voetbal, ouderwetse spelregels, een steeds groter wordend aantal tweederangs
buitenlandse spelers, het deert de trouwe supporters kennelijk niets. Ze blijven komen. Ook als ze zo
ongeveer om de twee jaar een compleet nieuw team mogen aanmoedigen. Voetbalsupporters blijven
komen. Het gaat die supporter ook niet zozeer meer om de spelers, want dat zijn passanten geworden.
Het gaat om het ‘kluppie’. Ik spreek wat dat betreft uit ervaring: Al ruim zestig jaar lang een trouwe
supporter van de Kasteelclub. En geloof me, aanhanger zijn van Sparta gaat je echt niet in de koude
kleren zitten!
Al die jaren, vooral het laatste decennium, zit ik toch wel te wachten op vernieuwing van de spelregels.
Helaas komt dat er maar niet van. We bleven maar opgescheept zitten met bijvoorbeeld zoiets als
buitenspel. Ik schat dat in vijftig procent van de gevallen het arbitrale trio een foutieve beslissing
neemt. Maar zie: Marco van Basten heeft nu de knuppel in het hoenderhok gegooid. De reacties vanuit
de voetbalwereld waren eigenlijk voorspelbaar. Nieuwe spelregels zijn toch niet echt nodig. Buitenspel
moet je niet afschaffen, want buitenspel is nou juist kenmerkend voor voetbalintelligentie. Hè wat?
Voetbalintelligentie? Dat is toch een contradictio in terminus (een tegenstelling in zichzelf). Kom niet
aan ons mooie voetbalspel, zo huilden de starre voetbalanalytici.
Ons mooie voetbalspel? Wat nou mooi? Er is toch geen enkele andere balsport waar je niet doorlopend
mag wisselen, waar er geen tijdstraffen zijn, waar zó vaak het spel wordt ontsierd met moedwillige
overtredingen, waar zó omstandig wordt geprotesteerd tegen beslissingen van de scheidsrechter, waar
zó vaak foute beslissingen worden genomen over buitenspel, waar zoveel wangedrag van spelers wordt
getolereerd, waar zo veel supportersrellen zijn. Hoe kan het nou toch dat toeschouwers maar blijven
komen?
Alle toeschouwers bij een heel seizoen hockeywedstrijden bij elkaar opgeteld vullen misschien net één
keer een Kuip of één keer een Arena. En toch ben ik blij dat ik hockey en niet voetbal; of liever
hockeyde, want sinds kort fluit ik alleen nog maar. Het is ieder seizoen weer even afwachten of er weer
nieuwe regels zijn. Want de hockeyspelregels blijven zich vernieuwen.
Misschien gaat de voetbalwereld daar uiteindelijk toch nog wel iets van leren. Als daar tenminste echt
enige intelligentie zit.
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