Nieuwsbrief
PLEZIER

INHOUD

door het Bestuur
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Time flies when you’re
having fun. En plezier is een belangrijk onderdeel van onze club. Door wat
winters weer zijn helaas wat wedstrijden afgelast, en dat is natuurlijk
altijd jammer als je samen je favoriete sport wilt beoefenen. Met de
wintercompetitie hebben we wat minder last van het weer. Soms zijn
trainingen afgelast wegens overvloedige regenval. Kun je een keer op een
waterveld spelen… Helaas werkt het niet zo. Maar nieuwe velden zijn in
aantocht. Daarover is al het nodige gezegd, en in de laatste ALV is een
update gegeven van de ontwikkelingen. Verderop in deze nieuwsbrief is
daar meer over te lezen. Investeerders zijn meer dan welkom, maar ook
enthousiaste leden om zaken zelf op te pakken, zoals het plaatsen van de
slagplanken. Ook dat is plezier hebben op de club.
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Toch lopen we ook aan tegen een minder plezierig element: diefstal.
Sommige mensen hebben er geen probleem mee te stelen van anderen.
Het kan dan gaan om telefoons of andere persoonlijke zaken, maar ook om
maskers en ballen van een ander team. Ook die moeten worden betaald
door dat team. Diefstal hoort niet thuis op de club. Hetzelfde geldt voor
het slopen van zaken. Het vervangen van zaken kost de club geld. En
wordt betaald van de contributie. Spreek elkaar aan op zaken die niet
door de beugel kunnen.
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Plezier wil je delen. Ook met mensen die nog geen lid zijn van de GMHC.
Eigenlijk is het dan wel raar dat van de maar liefst 22 commissies er geen
commissie is voor ledenwerving. Met meer nieuwe leden ontstaat er ook
meer financiële ruimte om het (hockey)plezier verder te vergroten. Zin
om daar een bijdrage aan te leveren? Laat het ons weten.
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Het nieuwe jaar is in aantocht en dat wordt het jaar van de nieuwe velden.
Daar gaan jullie nog veel meer van horen. Met het nieuwe clubhuis is de
GMHC dan weer helemaal van deze tijd en op de toekomst gericht.
Het bestuur wenst iedereen goede feestdagen toe en alvast een plezierig
2017!

VRIJWILLIGER VAN DE MAAND 12

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. Met daarin 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 6 januari.
Teksten en
foto’s
kunnen
worden
opgestuurd
naar
hans.van.raalte@hetnet.nl
communicatiecommissie@gmhc.nl Foto’s graag als losse bijlage in de mail meesturen.

of

De redactie van de Nieuwsbrief wenst alle GMHC’ers fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling.

AGENDA
december
7 december
23 december

Algemene Leden Vergadering
Klaverjasavond

Clubhuis boven
Clubhuis boven

januari
5 januari
13 januari
27 januari

Vergadering Communicatiecommissie
Nieuwjaars- en vrijwilligersborrel
Klaverjasavond

Spreekkamer
Clubhuis boven
Clubhuis boven

februari
op dinsdagen vanaf 19:45 Video analyses Dames 1
op vrijdagen vanaf 19:45 Video analyses Heren 1
21 februari
Klaverjasavond

Spreekkamer
Spreekkamer
Clubhuis boven

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

Spreekkamer
Spreekkamer
Clubhuis + velden
Clubhuis boven
Clubhuis boven

Video analyses Dames 1
Video analyses Heren 1
Supersunday + Huldiging zaalkampioenen
D/E feest
Guilty Pleasures seniorenfeest

Goudse Mixed Hockey Club – Nieuwsbrief december – seizoen 2016-2017
Pagina 2

Nieuwsbrief
TWEE NIEUWE VELDEN IN DE ZOMER VAN 2017
door Stichting Kunstgras
De twee velden voor de tribune van GMHC zijn aan vervanging toe. In de
ALV van GMHC is het besluit genomen om in de zomer van 2017 twee
nieuwe kunstgrasvelden aan te leggen. Op veld 1 en veld 2 wordt daarmee
voor minimaal de komende 10 jaar voor alle teams van GMHC een optimale
spelondergrond zeker gesteld.
De Stichting Kunstgrasveld Groenhovenpark is in overleg met GMHC om in
de zomer van komend jaar voor beide velden nieuwe toplagen te
financieren. Dat geld is bestemd voor de kunstgrasmat zelf en met mogelijk
een speciale onderlaag voor veld 1 maar ook voor de hekwerken, doelen,
dug-outs, verlichting, elektriciteitsvoorziening, enz.
In de ALV is afgesproken om twee veldtype varianten nader te onderzoeken:
 Een optie (2a) waarbij veld 1 als semi water wordt aangelegd, beregend
met een sporttechnische foam laag. Op veld 2 een veld gelijkwaardig aan
het huidige veld 1 zonder beregening
 Een optie (3) waarbij veld 1 gelijk blijft, semi water en beregend. Op
veld 2 een veld gelijkwaardig aan het huidige veld 1 zonder beregening
Afgelopen najaar zijn door de SKG verkennende gesprekken gehouden met
aannemers en leveranciers van hockeyvelden. Zo is er gesproken met Antea,
Edelgrass, Sweco en Fieldturf en informatie verkregen van Greenfields en
Heijmans. De verkregen informatie zal in de ALV van 7 december door SKG
worden gepresenteerd en nader worden toegelicht. Het plan is om begin 2017
na besluit in een ALV over de keuze van de type velden definitieve offertes voor
aanleg van de velden aan te vragen.
Om nieuwe velden te kunnen aanleggen wil
SKG geld lenen voor de financiering van deze
velden;
jullie
kunnen
tegen
een
aantrekkelijke rente geld lenen aan SKG, met
een aflossing in tien jaarlijkse termijnen.
Iedereen kan zijn of haar belangstelling
kenbaar maken aan de penningmeester van
de SKG, Jan Willem Eelkman Rooda, door hem
een mail te sturen: jwerooda@rooda.nl.
Op de site van GMHC vinden
nadere
informatie, een jaarrekening en een
prospectus.
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TEAM VAN DE MAAND: BARCOMMISSIE
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 Barcommissie!
Namen teamleden:
Suki van den Heuvel Rijnders (voorzitter)
Henk Visser (coördinator supervisors)
Thijs Bos (chef dinercafé)
Dirk Doop (planner bardiensten)
Marijn Schenk (planner bardiensten)
Op foto: Suki, Dirk & Thijs

Wat doet de barcommissie?
De bar is een van de belangrijkste zaken naast het hockey. Iedereen wil natuurlijk voor en na zijn
wedstrijd en na en voor zijn training iets lekkers kunnen eten en of drinken. Het clubhuis zal daarom
altijd schoon en open moet zijn. Daar is een aantal mensen elke week weer druk mee.
Thijs Bos is natuurlijk de drijvende kracht achter de voorraden. Zonder Thijs hadden we een ‘gewoon’
clubhuis dat ‘alleen maar’ open is. Maar mèt Thijs is er van maandag tot en met vrijdag elke avond een
lekker hapje te eten. Daarnaast is er altijd voldoende drinken op voorraad. Maar hoe gaat dat nu met al
dat eten en drinken? Door de weeks wordt Thijs geholpen door barhulpen die van 17:00 tot 20:00 uur
werkzaam zijn.
Nadat de barhulpen weg zijn, komen er ingeroosterde bardienst medewerkers. Met dank aan Dirk Doop
en Marijn Schenk worden elke week de barrooster weer ingevuld. Het inroosteren gebeurt elke dag en
elk weekend. Voor elke dienst zijn er meerdere mensen noodzakelijk. Om elke dag en elk weekend
voldoende mensen te krijgen, een herinnering te sturen en achter de mensen aan te gaan die niet zijn
op komen dagen voor hun dienst, zijn Dirk en Marijn druk in de weer. Helaas moeten we afscheid
nemen van deze twee super krachten: Dirk en Martijn leggen deze taak aan het eind van dit seizoen
neer. En daar hopen wij natuurlijk invulling aan te geven. Dirk zal niet volledig stoppen, maar wil wel
meer op de achtergrond gaan helpen. Hij helpt geïnteresseerden graag om wegwijs te worden in het
barsysteem. Het zou mooi zijn als er in het lopende seizoen al iemand zich aanmeldt, zodat hij of zij
ingewerkt kan worden.
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Henk Visser zorgt voor een optimaal rooster van de supervisors. De supervisors zorgen ervoor dat het
clubgebouw open kan blijven. Zij zorgen voor voldoende voorraad achter de bar, voor de broodjes, het
toiletpapier, de veldvlaggen en bereikbaarheid van de club. Zij houden eigenlijk toezicht op alles wat er
op de club gebeurt. Zij kunnen ook aangesproken worden als je met vragen zit. Deze supervisors zullen
je de weg wijzen bij GMHC. Maar deze vrijwilligers moeten getraind worden en zij moeten uitleg krijgen
hoe dit allemaal werkt. Daar is Henk Visser voor. Henk zet zich in dat elke dienst in het weekend gevuld
is met een supervisor en dat de supervisors hun training en opleiding krijgen.
Sinds kort is aan deze groep een voorzittersrol toegevoegd om niet met een bestuurslid maar een
commissielid sturing te geven aan de bar. Suki van den Heuvel Rijnders, heeft als coördinator van de
clubhuis-afsluiters deze voorzittersrol op zich genomen. Met Suki worden alle zaken gecoördineerd en
verwerkt tot een goed draaiend barteam. Een commissie die zorgt dat iedereen voldoende eten,
drinken en gezelligheid in het clubhuis heeft.

Waarom verdient de barcommissie de titel Team van de maand?
Een team dat niet samenspeelt, geen samengestelde patronen heeft, maar wel volgens patronen werkt,
een team waar je niet zonder kunt, een team dat ervoor zorgt dat je naast het hockeyspel ook lekker
ergens gezellig je vrije tijd kunt doorbrengen, een team dat ervoor is om vrienden te maken…. Dat
verdient een beetje aandacht. Maar jij zorgt er ook voor dat dit team kan blijven bestaan!
Zijn er andere bijzonderheden?
Met de fantastische inzet van Dirk, Marijn en Elise, hebben we de afgelopen jaren een grandioze
barcommissie gehad. Dankzij deze mensen is ook het clubleven gegroeid. Helaas moeten we afscheid
nemen van deze mensen. Dus wij zoeken met spoed vervanging van dit drietal. Wil jij ons team komen
versterken?
Heeft de barcommissie speciale wensen?
JA, natuurlijk hebben we speciale wensen. Het assortiment wilden we uitbreiden en veranderen in de
afgelopen herfstvakantie. Helaas is dat niet gelukt, maar na de winterstop gaan we daar verandering in
brengen. Dan hopen we de bar een stukje te kunnen verbouwen. Dan kunnen een paar dingen achter de
bar anders worden neergezet en gepresenteerd. De club wordt zo veel gezelliger en vrolijker.
Wat vinden jullie van GMHC?
Zonder GMHC zou ons privéleven er heel anders uitzien. Hele andere vrienden, gezelligheid en
sportiviteit. GMHC is een gezinsclub en dat willen we ook zo houden. Prestatie is leuk, maar als we
samen gezelligheid kunnen hebben voor en na de wedstrijden… dan moet je echt bij GMHC zijn.

BARDIENSTEN NA DE WINTERSTOP
Door de Barcommissie
De zaalcompetitie gaat komend weekend beginnen, enkele teams spelen nog op het veld (als de vorst
even wegblijft). Het clubhuis gaat na zaterdag 3 december even dicht, maar de barcommissie zit niet
stil. De bar moet in 2017 natuurlijk weer op volle toeren gaan draaien. Daarom hebben we de
zogenaamde ‘barslots’ geopend voor de tweede seizoenshelft. Op de woensdagen vanaf 11 januari is de
bar geopend. De bar zal weer dagelijks open zijn vanaf maandag 13 februari (m.u.v. de weekenden, die
kunnen afwijken). Dinercafé van Thijs zal weer starten na de voorjaarsvakantie, vanaf maandag 6 maart
dus.
Goudse Mixed Hockey Club – Nieuwsbrief december – seizoen 2016-2017
Pagina 5

Nieuwsbrief
De barcommissie is blij te zien dat er steeds meer (ouders van) leden zichzelf inplannen voor
bardiensten. Het inplannen is vanaf heden dus weer mogelijk tot en met einde van het seizoen!
Wanneer u niet zelf inplant, zal de barcommissie de bardiensten verder plannen. Dit doen wij altijd
minimaal vijf weken van tevoren (maar het kan dus ook eerder). Wij realiseren ons dat de regelmatige
verzending van een planningsherinnering overbodig kan overkomen, maar vragen jullie begrip omdat
wij zeker willen stellen dat de dienst niet vergeten wordt. Let op: Indien jullie vragen hebben aan de
barcommissie, of wanneer jullie bijvoorbeeld kortgeleden vrijwilliger zijn geworden, mail dan naar:
barcommissie@gmhc.nl

Zelf indelen, hoe werkt dat eigenlijk?
 Ga naar: www.gmhc.nl
 Klik rechtsboven op “login mijn GMHC”
 Vul je [lidnummer] en [wachtwoord] in en klik op “inloggen”
 Klik midden boven op “Club”
 Klik midden boven op “Diensten”
 Zoek een geschikte dag waarbij een open slot is voor “barmedewerker”
 Klik op “Inplannen”
Je krijgt (uiterlijk twee weken voordat de bardienst daadwerkelijk is) een automatisch
herinneringsbericht met nadere uitleg over de bardienst. Wanneer je nog geen inloggegevens hebt voor
‘mijn GMHC’: neem contact op via info@gmhc.nl

Aandachtspunten voor de bardiensten
 Vergeet niet af te tekenen voor aanwezigheid op de barlijst bij de supervisor.
 Ieder lid dient 2 bardiensten per seizoen te draaien, is het lid 17 jaar of jonger dan wordt er
verwacht dat de ouder(s)/verzorger(s) van het lid de 2 bardiensten te draaien.
 Als je ingedeeld wordt door de barcommissie krijgt je een bevestigingsmail op het door jezelf
opgegeven mailadres. Je bent zelf verantwoordelijk dat dit mailadres klopt, dit kun je veranderen
in LISA en Mijn GMHC.
 Barmedewerkers dienen 18 jaar of ouder te zijn.
 Kinderen zijn NIET toegestaan achter de bar, hiervoor gelden geen uitzonderingen.
 Afkopen van een ingeplande bardienst is tot 4 weken van tevoren mogelijk, de kosten hiervan
bedragen 50 euro. Neem hiervoor contact op met barcommissie@gmhc.nl
 Afkopen van de bardiensten voor de rest van het seizoen (2 bardiensten) is mogelijk, de kosten
hiervan bedragen 50 euro per bardienst. Neem hiervoor contact op met barcommissie@gmhc.nl
 Bij zogenaamde 'no show' zal een boete van 75 euro volgen, deze wordt opgelegd vanuit het
bestuur.
 Onderling wisselen/regelen mag uiteraard, wij zouden het prettig vinden om hiervan per e-mail
op de hoogte te worden gesteld. Hierbij geldt dat het (eerst) ingedeelde lid verantwoordelijk
blijft voor zijn/haar bardienst en/of mogelijk gevolgde 'no show'.
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EVEN VOORSTELLEN: WIE IS SUKI?
door Suki van den Heuvel Rijnders
Ik ben Suki van den Heuvel Rijnders. Sinds enkele jaren (met een
pauze) ben ik lid van deze hockeyclub. Sinds kort ben ik voorzitter
van de barcommissie. Er is daarop gevraagd of ik vanuit die functie
ook wilde plaatsnemen in het bestuur. En ja…. van het een komt dan
natuurlijk ook het ander.
Ik ben van origine een hockeyer. In de geschiedenis kijkend ben ik
vanaf mijn 8e aan het hockeyen. Natuurlijk eerst op gras op de
Lochemse weilanden. Het was een heerlijke kleine club waar ook de
jeugd fanatiek moest meehelpen met klusjes op de club. Zo fanatiek
was ik ook en ik vond het ook leuk om voor een club iets te doen
samen met mijn vriendjes. Toen was ik altijd in de weer bij de
Lochemse Hockeyclub. Elk uurtje wat wij over hadden, gingen we op
de fiets naar het hockeyveld om onze snijballen, scoups, wokkels en
dribbels bij te spijkeren.
Maar dan ga je studeren en kom je in Velp (Arnhem) terecht. Tussen
een stel zatte studenten word je gevraagd om eens een balletje mee te spelen. Het waren twee
bijeengeraapte studententeams die onderling wel wilde uitmaken wie de beste waren… de
studentencorpsballetjes of de uit de klei getrokken boeren. En natuurlijk behoorde ik tot de uit de klei
getrokken boertjes.
Toen deze wedstrijd door de kleiboeren gewonnen was, is besloten om ons aan te sluiten bij de o zo
bekakte club AHC-Velp. Met veel geboer, gebral en gezang mochten we toetreden tot deze club als een
besloten team. Voor AHC heb ik veel commissiewerk gedaan. Waarom… omdat ik het niet kon laten.
Van redacteur van het clubblad, tot trainer van het eerste dames team en commissielid van de
jeugdfeesten. Na bijna 20 jaar lid geweest te zijn van deze club heb ik gekozen om dichter bij huis te
gaan hockeyen. In Gouda dus. Hockey zit in mijn bloed en ik zou niet zonder kunnen. Toen ik in 2010
werd opgenomen in heren 3 wist ik dat dit mijn nieuwe club kon gaan worden. Helaas moest ik om
gezondheidsredenen tijdelijk afhaken. Maar ja… als ze je eenmaal kennen en je een telefoonnummer
ergens achter laat….. dan weten ze je te vinden. Zo ben ik gebeld om in de Veteranen A mee te gaan
doen.
Omdat ik het niet kan laten iets voor de club te doen, maar me had voorgenomen… als mijn kinderen
spelen dan ga ik pas iets voor GMHC doen, dacht ik lekker rustig te kunnen spelen. Toen vroegen ze een
paar vrijwilligers voor de functie van…… En ja daar sta ik dan als bestuurslid barzaken.
Tja, een drankje vind ik lekker, gezelligheid staat hoog bij mij in het vaandel Dus ik hoop de komende
jaren samen met jullie van GMHC een gezellige club te houden en uit te breiden naar een tweede thuis,
bij GMHC dus.
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VAN HERMES HOUSE BAND TOT SIMON AND GARFUNKEL
Jop Wijlacker: muzikant uit Gouda

door Hans van Raalte
Van de Hermes House Band tot Simon and
Garfunkel. Van het luidruchtige ‘I will survive’
in een volle Kuip tot het verstilde ‘Sound of
Silence’ in de huiskamer. Jop Wijlacker doet
het allebei. Als zanger in een van Europa’s
grootste en populairste partybands tot
zanger van gevoelige songs van een van ’s
werelds bekendste popduo’s, met nog niet zo
lang geleden een voorstelling in de Goudse
Schouwburg.
En wat is dan de relatie tussen Jop Wijlacker
en de Goudse Mixed Hockey Club, vragen
jullie je als lezer van deze nieuwsbrief
ongetwijfeld af. Jop Wijlacker woont in Gouda
en hij is getrouwd met Reinke Chavannes en zij speelt sinds een jaar mee bij de trimhockeyers op de
maandagavond.
Bij toeval hoorde ik van deze link met GMHC en toen ik Jop benaderde met de vraag of ik hem mocht
interviewen voor onze nieuwsbrief, stemde hij met plezier daarmee in. En zo kan het dat een
gelouterde muzikant nader wordt geïntroduceerd bij onze hockeyclub.
Van Simon and Garfunkel zal vrijwel iedere GMHC’er hebben gehoord, niet alleen de veertigers,
vijftigers en zestigers, maar ook de jeugd. De Hermes House Band zal zeker bij de jeugd veel minder
bekend zijn. En toch bestaat deze van oorsprong Rotterdamse studentenband al meer dan dertig jaar.
Jop Wijlacker maakt er sinds 1999 deel van uit. “Ik studeerde in die tijd bedrijfskunde in Rotterdam aan
de Erasmus Universiteit. Die studie heb ik afgemaakt, maar ik voelde mij veel meer tot de muziek
aangetrokken. Ik kon redelijk zingen en zo kwam ik bij de Hermes House Band.”
De band timmerde toen al flink wat jaartjes aan de weg. In 1996 kwam er een splitsing tussen de
studentenband, die vooral in Rotterdam voor studentenfeesten optrad en de band die internationaal
bekendheid kreeg. “Wie klaar was met z’n studie, moest uit de studentenband. Dat was met mij ook zo en
ik ben in de internationale band verder gegaan. Dat werd een succes. Dat is het nog steeds met zo’n vijftig
optredens per jaar.”
In vele landen is de Hermes House Band veel gevraagd als sfeermakende partyband met een eigen
disco-vertolking van bekende nummers als ‘I will survive’, ‘Country Roads’ and ‘Live is life’. Opvallend
is, dat het refrein van ‘I will survive’ steeds in de Kuip uit volle borst door de supporters wordt
gezongen als Feyenoord heeft gescoord.
En om de internationale populariteit te onderstrepen kondigt Jop Wijlacker met trots aan: “Komende
jaarwisseling spelen we in de openlucht in Berlijn bij de Brandenburger Tor voor misschien wel een
miljoen mensen. Dat moet een sensatie worden.”
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Simon & Garfunkel Acoustic
Hoe anders is het als Jop Wijlacker de muziek vertolkt van Simon and Garfunkel. Dat doet hij sinds twee
jaar samen met singer/songwriter Dennis Kolen. “Dennis speelt daarbij op gitaar, ik af en toe op ukelele.
Dat is prachtig om te doen. Het is zulke mooie muziek. We doen een flinke theatertour, maar soms ook
huiskamerconcerten. En op 21 december is er een kerstconcert in de Hoflaankerk in Rotterdam. Daar zijn
nog kaarten voor verkrijgbaar.”
Jop Wijlacker benadrukt dat ze geen coverband zijn van Simon and Garfunkel. “We kopiëren ze namelijk
niet, maar we maken een voorstelling en geven onze eigen interpretatie eraan. We spelen de liedjes in hun
puurste vorm, alleen met gitaar en zang. Daarbij halen we onze jeugdherinneringen op, afgewisseld met
spraakmakende anekdotes en ondersteund met sfeervolle beelden. Momenten van bezinning, maar ook
vrolijk meezingen!”
Jop Wijlacker is niet alleen beroepsmuzikant. Hij heeft een eigen studio, The VoiceStudio aan de
Peperstraat in Gouda. Daar geeft hij zangcoaching, muzikale workshops, maakt hij voice-overs bij
filmpjes en reclameboodschappen, maakt hij ook filmpjes en biedt hij mensen de mogelijkheid om een
eigen cd op te nemen.
Zijn vrouw Reinke speelt dus bij GMHC. “Zij heeft vroeger gehockeyd en heeft de draad weer opgepakt. De
oudste twee kinderen van 12 en 9 jaar hockeyen niet, ik zelf ook niet. Maar de jongste van 6 gaat het
waarschijnlijk wel doen. Waarmee de betrokkenheid bij de hockeyclub weer ietsje groter wordt. Ach en wie
weet komen GMHC’ers een keertje naar me luisteren.”

Kaarten voor het kerstconcert op 21 december in de Hoflaankerk zijn te verkrijgen via:
http://muddytrack.wetickets.nl
Verdere info vind je op https://www.facebook.com/simonandgarfunkelacoustic
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NIEUWS VAN: EVENEMENTENCOMMISSIE
door Evenementencommissie
Veel pietendiploma’s uitgereikt
De Pieten hebben op 23 november in hun drukke
schema gelukkig nog tijd gevonden om een
Pietentraining te verzorgen op GMHC voor alle Fjes. De kinderen moesten onder leiding van de
Pieten allerlei oefeningen doen zoals op het dak
lopen, pakjes in de schoorsteen gooien en een
dansje doen. En er werd natuurlijk ook samen met
de Pieten gehockeyed! Aan het eind kregen alle
kinderen een heus pietendiploma en een bidon.
Pieten nogmaals bedankt voor deze leuke training.
Nieuwjaars/vrijwilligersborrel
Op vrijdag 13 januari zal de nieuwjaars- annex vrijwilligersborrel plaatsvinden: samen proosten op het
nieuwe jaar én de vrijwilligers bedanken voor hun tomeloze inzet voor de club. De borrel is van 20.00
tot 22.00 uur in het clubhuis. Houd de website, LISA en de mail in de gaten voor meer informatie over
de diverse evenementen!
Seniorenfeest: Guilty Pleasures
Staat 31 maart al met grote letters in je agenda? Want dan gaan de voetjes van de vloer op het seniorenfeest
‘Guilty Pleasures!’ Bij de Feestcommissie begint het in elk geval steeds meer te kriebelen met alle geweldige
Guilty Pleasures die er bij ons binnenkomen. En die worden natuurlijk allemaal gedeeld met de band en de
DJ.
Deze maand de Guilty Pleasures van Heren 1:






A thousand miles – Vanessa Carlton
Never gonna give you up – Rick Astley
Take on me – A-Ha
Hold the line – Toto
You give love a bad name – Bon Jovi

En de top 5 van Mieke en Hans van Raalte:






I will survive – Hermes House Band
You can leave your hat on – Joe Cocker
Een eigen huis – René Froger
Anvil Stomp – Firehouse Five Plus Two
Als het om de liefde gaat – Sandra & Andres

Om nog meer inspiratie te krijgen voor de muziek op het feest, kun je nog steeds individueel, met je
teamgenoten, met de ouders van het team of samen met je commissieleden jullie guilty pleasures’ top 5 sturen
naar evenementencommissie@gmhc.nl.
Goudse Mixed Hockey Club – Nieuwsbrief december – seizoen 2016-2017
Pagina 10

Nieuwsbrief
MOBIELE TELEFOONS GESTOLEN
door Communicatiecommissie
Een vader van een van de meisjes van C2 meldt het bestuur, dat er de afgelopen weken twee mobiele
telefoons van de meisjes uit dit team zijn gestolen. “Natuurlijk is het allereerst de verantwoordelijkheid
van de meiden zelf. Maar ik wil het bestuur toch even op de hoogste stellen, dat er op onze accommodatie
mensen rondlopen die er niet thuishoren”, zo schrijft deze vader. Het bestuur reageert met de opmerking
dat het heel vervelend is dat dit gebeurt. “Helaas kunnen we, zoals u ongetwijfeld zult begrijpen, de
kleedkamers niet afsluiten als er steeds mensen in en uit moeten kunnen lopen. Het blijft zaak dat leden
waardevolle spullen of thuis laten, of in elk geval niet onbeheerd achter laten in de kleedkamer.”
De redactie sluit zich hierbij aan, maar zij wil daar nog wel iets aan toevoegen. De vader waarschuwt
dat er op en rond de velden mensen rondlopen die er niet thuishoren. Daar zouden wij toch voorzichtig
mee willen zijn. Het is gemakkelijk om buitenstaanders te beschuldigen, maar wij steken onze hand er
niet voor in het vuur, dat zoiets niet gedaan zou kunnen worden door eigen leden. Al zou je dan
natuurlijk ook kunnen stellen, dat die hier evenmin thuishoren. Hoe dan ook: laat iedereen gewoon heel
goed op z’n eigen spullen letten. Dat geldt niet alleen voor telefoons, maar ook voor zaken als
portemonnees en niet te vergeten hockeysticks.

VACATURE: KLEDINGCOÖRDINATOR
Inhoud van de functie
Als Kledingcoördinator van GMHC ben je verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de
(sponsor)kleding. Als lid van de sponsorcommissie ben je de verbindende en coördinerende schakel
tussen de leverancier van de kleding en de teams die kleding in bruikleen van de club hebben. Een deel
van de kleding is gesponsord dus vandaar dat deze functie rechtstreeks onder de sponsorcommissie
valt.
Beknopte omschrijving van activiteiten
 Het samen met de teamondersteuning (manager en coach) inventariseren van het aantal
benodigde kledingmaten van de spelers van de teams die kleding ontvangen. Het bestellen, laten
bedrukken en uitleveren van deze kleding en beheren van voorraad.
 Het jaarlijks plannen en innemen, controleren en evt. laten repareren en/of vervangen van deze
kleding. Het jaarlijks plannen en uitgeven van de nog (aanwezige) (sponsor)kleding aan de
betreffende teams en evt. aanvullen, waar nodig.
 Het jaarlijks inventariseren, bestellen, laten bedrukken en uitleveren van trainersjassen.
Tijdsbeslag
 1x per jaar aan het eind van het seizoen kortsluiten met de teamondersteuning m.b.t. het
innemen van sponsorkleding en het evt. laten repareren.
 1x per jaar bestellen van nieuwe kleding.
 1x per jaar aan het begin van het seizoen uitgeven van aanvullende of nieuwe (sponsor)kleding
aan de teamondersteuning e/o trainers.
Aanmelden & meer informatie
Bij interesse graag via de mail contact opnemen met onze commissie doormiddel van het sturen van
een mail naar: sponsoring@gmhc.nl
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VRIJWILLIGER VAN DE MAAND:
JULIA VAN HOOFT
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 Julia van Hooft.
Julia van Hooft, moeder van twee hockeyende zoons Laurens en Tobias,
klinkt wat verbaasd als ik haar opbel om een afspraak te maken voor de
rubriek Vrijwilliger van de maand. “Moet ik daar in, ik doe helemaal niet zo
veel voor de club. Er zijn genoeg mensen die veel meer doen”, is haar
reactie. Met dat ‘niet veel’ blijkt het overigens wel mee te vallen, zoals
verderop is te lezen. Maar ik weet Julia te overtuigen met het argument, dat
in deze rubriek soms mensen aan bod komen die een opeenstapeling van activiteiten hebben, maar soms
ook mensen die maar één keer in het kwartaal in actie komen voor de club. Julia zit daar een beetje
tussenin. De in 1970 geboren Julia van Hooft is van huis uit géén hockeyster. Het duurt dan ook tot 2006
voor dat ze betrokken raakt bij GMHC, via haar oudste zoon Laurens (geboren in 2000). Maar daar is dan
inmiddels heel wat aan voorafgegaan.

Waar en wanneer ben je geboren?
Julia: “Op 6 juli 1970 in Duitsland. Mijn meisjesnaam is Hofmann. Ons gezin emigreerde naar Zuid Afrika
toen ik 1 jaar was.” Een paar jaar later keerde ze terug naar Duitsland en toen Julia 12 jaar was, verhuisde

het gezin Hofmann (Julia heeft twee jongere broers) naar Groningen, waar vader Hofmann een baan had aan
de Universiteit.

Hoe ging het verder met je leven?
“Na m’n middelbare school studeerde ik 1,5 jaar in Groningen Romaanse talen en culturen, met Frans als
hoofdvak. Dat was het toch niet, want ik wilde liever iets op medisch gebied. Daarvoor ging ik naar
Utrtecht en daar koos ik voor een paramedische studie: orthoptie. Dat is een studie in de oogzorg, waarbij
je je specialiseert in onder andere scheelzien, behandeling van een lui oog en problemen in de
samenwerking van de ogen. Daarin heb ik uiteindelijk ook werk gevonden.” Julia van Hooft werkt deels als
orthoptist in het Haga Ziekenhuis in Den Haag en deels bij Visio, een revalidatiecentrum voor slechtzienden
en blinden, ook in Den Haag.

Wanneer leerde je echtgenoot Paul kennen?
“Tijdens mijn studie in Utrecht leerde ik Paul kennen. Hij studeerde farmaceutische chemie, deed daarin
promotieonderzoek in Düsseldorf en ging voor zijn werk vervolgens naar Wenen. Wij trouwden
ondertussen en in die periode werden onze beide zoons geboren: Laurens in 2000 in Düsseldorf en Tobias
in 2003 in Wenen. In 2005 verhuisden we naar Gouda. Paul vond werk in Amsterdam; ik eerst in Utrecht
en later in Den Haag. Gouda lag mooi centraal. Bovendien groeide Paul op in Gouda, want zijn ouders
woonden in Haastrecht. Wij wonen nu nog steeds in Goverwelle en voor ons is dat behoorlijk honkvast.”
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Hoe kwam je bij de hockeyclub terecht?
Dat is voor Julia gegaan zoals bij veel ouders: via de kinderen. Laurens kwam bij GMHC bij de F’jes, Tobias
later ook. “Ik raakte daar al gauw betrokken bij. Niet als trainer of coach, want ik heb zelf nooit iets
gedaan aan hockey. Echtgenoot Paul ook niet. Maar ik wilde wel iets doen. Paul was al actief bij zijn
roeivereniging. Zo kwam ik bij GMHC terecht achter de wedstrijdtafel. Daar ben je gastvrouw voor
bezoekende clubs en scheidsrechters, mensen wat wegwijs maken. Dat is leuk werk en dat doe ik nu al zo’n
6 jaar.”
Vervolgens werd aan Julia gevraagd of zij iets wilde doen bij het regelen van opleidingen. “Dat was vooral
om Erwin van Loenen wat te ontlasten. Het ging om basisopleidingen voor coaches en trainers. Dat moest
gecoördineerd worden. Ik dacht: ik weet niks van de hockeysport zelf, maar regelen en coördineren kan ik
wel.”
Dat doet Julia van Hooft inmiddels zo’n drie jaar. Ze heeft daarover contact met de KNHB. Die biedt allerlei
cursussen en opleidingen aan. De basisopleiding voor coaches, maar ook de zogeheten HT1
trainersopleiding. Julia zorgt er voor dat die opleiding bij GMHC gegeven kan worden.

“Dat betekent vooral wat werk aan het eind van een hockeyseizoen en aan het begin van het nieuwe
seizoen. Ik benader leden voor die opleiding zodra ik weet wie gaat coachen en trainen. Voor onze trainers
vindt de club het volgen van een HT1 opleiding min of meer verplicht. Inmiddels heb ik al ruim 40 leden
kunnen feliciteren met het behalen van hun HT1-certificaat. Voor de coachopleiding is het voldoende als
mensen de hele cursus van twee avonden bijwonen.”
Ook als trainers een stapje hoger willen, de HT2, kan dat via de club. “Dat is wel een zwaardere opleiding.
Met als probleem, dat die meestal elders in het land wordt gegeven. Ik wil met de KNHB proberen te
regelen, dat die opleiding een keer bij GMHC gegeven kan worden. Dat zou de drempel om mee te doen een
stuk verlagen. We hebben een paar trainers bij de club met het HT2-certificaat.”

Hoe lang wil je dit blijven doen?
Julia: “Voorlopig wil ik hier nog wel even mee doorgaan. Het is erg leuk om te doen. Ik vind het ook heel
belangrijk dat mensen vrijwilligerswerk doen voor de club, óók ouders. Anders kan een club niet draaien.
Zo lang Laurens en Tobias bij GMHC spelen, wil ik zeker doorgaan. Bij Laurens is de vonk ook
overgeslagen; vorig jaar gaf hij training aan Jongens C3 en dit jaar aan Jongens C2. Ik heb het erg naar
m’n zin bij GMHC. Trouwens, Laurens en Tobias ook. De club is gezellig en het is mooi om te zien dat een
betrekkelijk kleine club als GMHC de zaken toch goed voor elkaar heeft.”
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JA1 DOET ERVARING OP IN DE TOPKLASSE
door Peter Dijkgraaf
De laatste jaren waren we bij de jeugd verwend met veel teams in topklasse en Meisjes A1 zelfs in de
super A competitie. Dat is nu een beetje minder en moeten we heel blij zijn met Jongens A1 in de
topklasse en Meisjes B1 in de subtopklasse. Vooral Jongens A1 doet veel ervaring op tegen de sterke
tegenstanders.
Het is lastig uit te maken wat beter is voor een ploeg: Jongens A1 plaatste zich voor de topklasse en
verliest tot nu toe alles, of Meisjes A1 dat in de eerste klas bleef en bijna alles wint. Zeker is, dat Jongens
A1 bijna alle wedstrijden met klein verschil verliest, dat de spelers veel ervaring opdoen en dat de
punten in het voorjaar zeker zullen komen. Het bewijs voor de vooruitgang is het optreden van een
handvol A-spelers in het eerste herenteam, waarin zij zeker niet uit de toon vallen.
Meisjes A1 draait lekker in de eerste klas en gaat stevig aan de leiding, er van uitgaande, dat het
inhaalduel tegen Derby ook wordt gewonnen. Meisjes A2 redde het in de voorcompetitie niet in de
eerste klas en draait in de tweede klasse ook nog niet geweldig. MA3 en MA4 zijn redelijke
middenmoters.
Jongens A2 had een beetje gehoopt op promotie naar de tweede klas na de voorcompetitie met daarin
slechts één verloren partij. De competitieleider besliste anders en dus gaan de mannen van
teammanager Arno Gosselink nu maar op voor de titel. Voorlopig liggen zij met 15 uit 5 helemaal op
koers. Op de eerste zaterdag in maart bij de hervatting van de veldcompetitie komt de laatst
overgebleven concurrent Forcial op bezoek.
Meisjes B1 bereikte via de voorcompetitie de subtopklasse en moet daarin flink aan de bak. Na het
sterke duel tegen Roomburg (2-1 winst in slotfase) volgden toch weer twee nederlagen. MB2 dwong in
de duels voor de herfstvakantie promotie naar de tweede klas af, maar heeft het daarin toch lastig. Na
drie gelijke spelen volgden twee nederlagen. MB3 is een goede middenmoter, maar MB4, MB5 en in
mindere mate MB6 stellen een beetje teleur.
Jongens B1 zag de sterke teams uit de eerste klas vertrekken en maakt daar maximaal gebruik van. Na
de winst op Cartouche, de nummer drie, de laatste zaterdag, gaat de soms wat wisselvallig spelende
ploeg van Bart van der Meij met 13 uit 5 stevig aan de leiding. JB2 redde het niet in de voorcompetitie,
daalde af naar de derde klasse, maar staat daarin nu bovenaan via steeds beter spel. JB3 speelt ook in
de derde klas, maar heeft pas één puntje verzameld.
Het naar de eerste klas gepromoveerde Meisjes C1 begon zwak in de hogere afdeling, maar heeft
inmiddels twee overwinningen genoteerd. MC2 begon goed, maar zakt wat af en het gepromoveerde
MC3, MC4 en MC5 spelen een bescheiden rol. Jongens C1 ging de omgekeerde weg, van eerste naar
tweede klas en begon daarin niet zo sterk, maar heeft nu uitzicht op de tweede plaats. JC2 wacht nog op
het eerste puntje.
Meisjes D1 pakte op de laatste zaterdag de eerste winst en als de meisjes fysiek wat sterker worden,
komen er ook meer punten. MD2 veroverde het eerste puntje en de overige D-teams bij de meiden zijn
typische middenmoters. Jongens D1 heeft het moeilijk in de eerste klas en wacht nog op het eerste
puntje, maar JD2 is na de herindeling goed op dreef en boekte al de derde winstpartij.
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MAGERE JAREN VOOR DAMES 1 & HEREN 1
door Peter Dijkgraaf
Na een aantal vette jaren bij Dames 1 en Heren 1, mag je nu spreken van magere jaren van de
standaardteams van GMHC. Voor een grote provinciale club als de onze zijn die golfbewegingen heel
normaal, maar het is wel spijtig dat Dames 1 onderaan staat in de eerste klas en Heren 1 zich
waarschijnlijk met moeite gaat handhaven in de derde klas.
Beide teams hebben te maken gehad met het vertrek van sterkhouders en dat is niet op te vangen. Bij
Dames 1 vertrok bijna de complete defensie naar clubs in de overgangsklasse en het is niet eerlijk om
trainer-coach Eric Dijxhoorn af te rekenen op de slechte prestaties in dit seizoen. De opbouw van
achteruit is stukken minder en dan komen de spitsen ook weinig in een goede positie. Trouwens onze
dames hebben in veel wedstrijden goed partij gegeven om vervolgens toch met lege handen achter te
blijven.
Het is ook jammer, dat zo weinig A-meiden, die vorig jaar nog in de Super A-competitie speelden (een
na hoogste landelijk) zich in Dames 1 hebben kunnen spelen. Dat verschil is kennelijk toch vrij groot,
maar het gevolg is wel, dat we nu over een goed (en gezellig) Dames 2 beschikken en dat is ook wel
eens anders geweest.
Heren 1 raakte ook een handvol ervaren spelers kwijt en Dirk Doop kreeg als nieuwe trainer-coach de
vrije hand met jonge spelers een bijna nieuw team op te bouwen in de derde klas. Dat is aardig gelukt,
er wordt bij vlagen heel leuk gespeeld, maar dat komt nog niet tot uiting in het aantal behaalde punten.
Gelukkig werd er in de laatste ronde van de eerste competitiehelft van Scoop Delft gewonnen, waardoor
het puntentotaal kon worden opgevoerd tot tien: twee zeges en vier gelijke spelen. Het team zelf heeft
alle vertrouwen in de rest van het seizoen.
Zoals gezegd draait Dames 2 uitstekend mee in de sterke reserve tweede klas en staat daarin op een
fraaie derde plaats met 24 punten uit 11 duels. Dames 3 deed het nog beter, maar door twee
verliespartijen in de laatste drie duels is het uitzicht op de titel een beetje verdwenen, maar staat het
team van Jet de Bruin nog steeds tweede in de rangschikking.
Heren 2 is een bonte verzameling spelers, die zeer afwisselend voor de dag komt. In maart zijn er nog
wel wat puntjes nodig voorhandhaving in de reserve derde klas.
Veteranen A wist dat het lastig zou worden in de tweede klas, maar heeft al drie zeges genoteerd,
waarbij die op HCRB en die is extra lekker. Het verlies tegen aanstaande kampioen Schiedam (0-14)
was een uitglijdertje. Veteranen LA, dat al een poosje een combinatieteam vormt met Waddinxveen,
begon sterk aan de competitie, maar is een beetje afgezakt naar de onderkant van de middenmoot,
mede als gevolg van het gebrek aan wisselspelers.
Het is nu een aardig moment om te constateren, dat we de afgelopen zomer zeker twintig A-meiden zijn
kwijtgeraakt. Qua leeftijd mochten zij naar de senioren, maar de een na de ander haakte af , vooral op
grond van studie, maar ook als gevolg van wereldreizen en persoonlijke argumenten. Als we van GMHC
ook op zondag een gezellige club willen maken, moeten we er van alles aan doen om die jongedames en
ook jongeheren binnenboord te houden. Een derde herenteam en een vierde damesteam, dat zou de
gezelligheid zeker bevorderen.
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COLUMN: KUNSTGRASACTIES
door Hans van Raalte
GMHC is toe aan nieuwe kunstgrasmatten. De Stichting Kunstgras Gouda (SKG) houdt ons goed op de
hoogte van de ontwikkelingen. Via de website en de nieuwsbrief, via voorlichtingsbijeenkomsten en
door de leden op de tribune en in het clubhuis gewoon aan te spreken. Er is geld nodig en dat betekent
dat er weer geput moet worden uit de clubkas en uit de portemonnee van de leden en ouders van leden.
De portemonnee trekken lijkt de eenvoudigste manier: we kunnen geld lenen aan de club. Dezer dagen
deed de SKG weer een oproep aan de leden en ouders van leden om geld uit te lenen. Gunstig voor de
club en gunstig voor jezelf vanwege het belastingvoordeel.
Allemaal prima, maar wel een beetje fantasieloos. Is dit nu niet bij uitstek de gelegenheid om de leden
(en ouders) uit te dagen om tot iets meer actie over te gaan. Landelijk zijn er bij talloze hockeyclubs
voorbeelden te over waar leden via allerlei acties flinke bedragen bijeen hebben gebracht. En bij GMHC?
Ja, Dames 1 komt af en toe in actie, met de verkoop van oliebollen en het geven van clinics. Maar dat is
vooral voor Dames 1, om trainingskampen te financieren. Hoewel: De dames organiseren binnenkort
een pyamaparty voor de jonkies. En af en toe waren er acties van jeugdteams.
Maar waar ik nu vooral op doel zijn grote, clubbrede acties om geld in te zamelen voor zoiets als nieuwe
kunstgrasvelden. Zoals we die kenden aan het eind van de jaren tachtig, begin negentig. Legendarisch
zijn de twee grote sponsorlopen die GMHC destijds organiseerde. Ik had het genoegen om daaraan te
kunnen meewerken. Oudere GMHC’ers zullen zich vooral de eerste keer herinneren: in 1987 op de
atletiekbaan bij de buren. En ook jeugdleden van toen, die nu nog actief zijn bij GMHC, zal die
sponsorloop zeker zijn bij gebleven.

1987, sponsorloop bij GMHC. Bart passeert alweer de finishlijn
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Zij hadden zich laten sponsoren door ouders, grootouders en buren voor een vast bedrag per gelopen
rondje. In de overtuiging dat die kinderen misschien drie of vier rondjes zouden lopen. Maar wat
gebeurde? Al die rennende kinderen waren niet te stuiten en liepen tien, twintig of nog meer rondjes.
Mijn eigen zoon Bart (toen 6 jaar) moesten we na 25 rondjes van de baan halen omdat het niet meer
verantwoord was om hem door te laten lopen. Hij liep enkele honderden guldens bijeen. En zo waren er
vele jeugdleden. Er werd een bedrag bijeen gelopen van ruim 20.000 gulden! Vele ouders werkten mee
door aan de finishlijn elastiekjes uit te delen om de rondjes te tellen. Ook seniorleden liepen mee. Dat
alles werd gadegeslagen vanuit de dubbeldeksbus van de Goudsche Courant. De club telde toen
ongeveer 300 leden (zo’n 50 jeugdleden).
Er waren nog meer acties. Met als hoogtepunt een veiling in gebouw Kunstmin, dat stond op de plaats
waar nu de schouwburg staat. Ook dat bracht enkele duizenden guldens op.
Maar wat die sponsorloop en die veiling vooral teweeg brachten was een groot gevoel van
saamhorigheid. Iedereen vond het geweldig om met elkaar iets te doen voor de club. Het resultaat? Het
kunstgras kwàm er, mede dankzij deze acties.
Vijf jaar later was er nóg een sponsorloop. Met een iets minder resultaat maar weer deed ‘de hele club’
mee. Het leverde weer enkele duizenden guldens op, die deze keer vooral werden benut voor allerlei
voorzieningen voor de jeugd.
Een dergelijke eendrachtige actie is er daarna eigenlijk niet meer geweest bij GMHC. Begrijp me goed:
er gebeurt voldoende bij de club. Clinics, feesten, jeugdkampen, er zit voldoende leven in de club. Maar
zou het niet mooi zijn als we nog een keer met een gezamenlijke actie van de hele club geld bijeen
zouden brengen voor verbetering van onze velden? Een sponsorloop, met nu meer dan 800 leden? Ik
zou er wel weer zin in hebben. Of trekt u liever zomaar de portemonnee?
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