Nieuwsbrief
VELDRENOVATIE
door het Bestuur

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 8 februari is het besluit genomen om
de veldrenovatie te starten, waarbij een maximaal huurbedrag is vastgesteld: €
50.000 per jaar voor de velden 1 en 2. Binnen dit kader moeten in elk geval de
aanleg twee semi-watervelden worden gerealiseerd, waarvan zo mogelijk één met
een sporttechnische laag. Dat wordt een hele uitdaging, waar de werkgroep druk
mee bezig is om dit te realiseren. Als we als club de kosten omlaag weten te krijgen
door zelf veel te doen, en door met bijvoorbeeld teamacties geld in te zamelen, dalen
de kosten en daarmee ook de huur. De evenementencommissie wist tijdens de ALV
al te melden dat met de kaartverkoop voor het Guilty Pleasures-feest op 31 maart al
de eerste inkomsten voor de veldrenovatie binnen zijn gekomen. Vergeet dus niet
om ook kaartjes te kopen en de 31e mee te swingen! Door de veldrenovatie is het
deze zomer helaas niet mogelijk om de jaarlijkse Nationale Hockeykampen naar
Gouda te halen.
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Bestuursbezigheden

Soms vragen mensen zich af wat een bestuur nu eigenlijk doet. We komen wekelijks COLUMN
bij elkaar om de lopende zaken te bespreken en knopen door te hakken. Daarbij valt
te denken aan de stand van zaken rondom het regelen van trainers voor de nieuwe LIKE ONS OP FACEBOOK!
instroom; de keuze voor een schoonmaakbedrijf; financiële situatie; contracten met
trainers; verzekeringen; veldrenovatie, en de organisatie van de Koningsspelen.
Daarnaast zijn we als bestuur bezig met het opstellen van een beleidsplan voor de
komende seizoenen, waarin alle input vanuit de commissies wordt meegenomen,
zoals de positie van de G-hockey; materiaalkeuze; de rol van keepers, en het aantal
zaaltrainingen. Een flinke puzzel, want alles heeft uiteindelijk ook weer te maken
met de financiële mogelijkheden. Een echte uitdaging.
Maar het echte werk wordt natuurlijk gedaan door de talloze vrijwilligers: van
onderhoudsploeg tot lijncoördinator; van ledenadministratie tot commissielid. Wil
je ook iets betekenen voor de club? Laat het ons weten, en wacht niet tot je
benaderd wordt! Je krijgt er immers ook veel voor terug!
Vraag niet wat de club voor jou kan doen maar bedenk wat jij voor de club
kunt doen!
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De digitale nieuwsbrief van GMHC wordt
elke maand per e-mail naar alle
geregistreerde leden van de vereniging
verzonden. Redactie:
communicatiecommissie@gmhc.nl

Goudse Mixed Hockey Club – Nieuwsbrief maart – seizoen 2016-2017
Pagina 1

Nieuwsbrief
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 7 april 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
maart
op dinsdagen vanaf 19:45
op vrijdagen vanaf 19:45
8 maart
12 maart
15 maart
15 maart
18 maart
24 maart
28 maart
31 maart

Video analyses Dames 1
Video analyses Heren 1
Bestuursvergadering
Super Sunday + Huldiging zaalkampioenen
Spelleidersavond voor 3- en 6-tallen
Bestuursvergadering
D/E-feest
Klaverjasavond
Collecte Hartstichting
Guilty Pleasures

Spreekkamer
Spreekkamer
Spreekkamer
GMHC velden
Spreekkamer
Clubhuis boven
Clubhuis boven
Clubhuis boven
Spreekkamer
Clubhuis boven

april
op dinsdagen vanaf 19:45
op vrijdagen vanaf 19:45
8 april
18 april
21 april
28 april

Video analyses Dames 1
Video analyses Heren 1
B/C-feest
Sportdag Beversluisschool
Koningsspelen
Klaverjasavond

Spreekkamer
Spreekkamer
Clubhuis boven
GMHC velden
GMHC velden
Clubhuis boven
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WIE KAN DE NIEUWSBRIEF VORMGEVEN?
door Communicatiecommissie
Welke GMHC’er is handig op de PC en weet om te gaan met grafische vormgeving? Die zoeken wij
namelijk. Die ‘wij’ zijn de leden van de communicatiecommissie van GMHC. Een van onze activiteiten is
het uitbrengen van de maandelijkse Nieuwsbrief. Die wordt samengesteld door de redactie en
vormgegeven door Marijn Schenk. Binnenkort stopt Marijn daarmee. We zijn dus dringend op zoek
naar iemand die dat van het kan overnemen. Voor de opmaak maken we gebruik van Word, maar ook
Adobe inDesign kan worden gebruikt. Ook is het mogelijk om met een frisse, naar eigen inzicht
bedachte, opmaak te starten.
Voel je daar iets voor en wil je misschien zelfs wel meer doen op het gebied van de communicatie, meld
je dan aan bij de communicatiecommissie, in het bijzonder bij Marijn Schenk media@gmhc.nl of Hans
van Raalte hans.van.raalte@hetnet.nl

WEER EEN NIEUWE SPONSOR
door Sponsorcommissie
De Sponsorcommissie kon begin dit jaar met trots melden dat er een nieuwe sponsor binnen was
gehaald. Daarover hebben jullie al iets kunnen lezen op de website. Het is het Carrmelcollege (in Gouda
bekend van het Antoniuscollege) en daar zijn we zeer verheugd over. De directie van het Carmelcollege
heeft er specifiek voor gekozen om te sponsoren binnen de doelgroep. GMHC is één van de zes
sportverenigingen waar vanaf december een mooi reclamebord geplaatst is, wat de komende drie jaar
op deze plek blijft hangen. De inkomsten die voortkomen uit deze samenwerking zullen
gewoontegetrouw in z'n geheel ten goede komen aan de verdere ontwikkeling van ons technisch kader,
een optimale win-win situatie.
De Sponsorcommissie vraagt het volgende: Bent u ook geïnteresseerd in sponsoring op onze mooie
hockeyclub, neem dan contact met ons op, wellicht hangt uw reclamebord binnenkort ook langs één
van onze velden en werkt u aan uw naamsbekendheid.
Wilt u deel uitmaken van onze commissie? Dat kan natuurlijk ook en dit kunt u ons laten weten
doormiddel van het sturen van een mailtje naar dit e-mailadres. sponsoring@gmhc.nl

GEVONDEN VOORWERPEN
door Materiaalcommissie
Na een half seizoen ligt en hangt in het clubgebouw onder de trap, de plek waar we gevonden
voorwerpen verzamelen, van alles en nog wat: t-shirts, vesten, truien, jassen, broeken,
scheenbeschermers, paraplu's, enz. Controleer het eens in het clubhuis onder de trap. En hierbij dé tip:
markeer je spullen, dan kunnen we de rechtmatige eigenaar terugvinden. Het mailadres voor
verloren/gevonden spullen is: gevonden@gmhc.nl. Veel hockeyplezier weer buiten en hartelijke groet,
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GEZOCHT: MET HEEL VEEL SPOED: TWEE TRAINERS
door het Bestuur
Met heel veel spoed zoekt GMHC twee trainers.
trainer 1: woensdag middag 14:00-15:00. Instroom groep nieuwe leden.
trainer 2: Funky's, kinderen in de leeftijd groep van 5-7.
Per direct zoeken wij een trainer voor de instromers. De aspirant nieuwe leden kunnen eerst drie
trainingen volgen om dan lid te kunnen worden. Na deze drie trainingen kunnen de kinderen mee
trainen tot er een team beschikbaar is. Meestal zal dat tot de zomer zijn. Na de zomer worden ze
ingedeeld in een team en trainen ze bij een reguliere trainer.
Ben jij die enthousiaste persoon die deze groep wil begeleiden? het kost je een uur per week. Maar met
dit uur maak je heel veel kinderen blij.
Reactie svp naar bestuur.barzaken@gmhc.nl of naar bestuur.hockeyzaken@gmhc.nl
Per nieuwe seizoen zoeken we naar een trainer voor de Funky's. De beide trainers die het nu met veel
enthousiasme doen, willen stoppen. Graag zien wij deze groep begeleid worden door een spontane en
gezellige persoon die goed met jonge kinderen in de leeftijdsgroep van 5-7 om kunnen gaan. Je hebt
geen hockey ervaring nodig. De kinderen kunnen spelenderwijs kennismaken met hockey.
Ben jij die enthousiaste persoon die deze groep wil begeleiden? het kost je een uur per week. Maar met
dit uur maak je heel veel kinderen blij.
Reactie svp naar bestuur.barzaken@gmhc.nl of naar bestuur.hockeyzaken@gmhc.nl

Wil jij trainer worden of weet je iemand die dat graag wil? neem dan snel contact met ons op.
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SUPER-SUNDAY: FLAGSHIPSUNDAY
door Evenementencommissie
In het eerste weekeinde van de veldcompetitie organiseert Heren 2 op zondag 12 maart de
Supersunday met als thema ‘Flagshipsunday’. Die middag zullen om 16.00 uur in het clubhuis ook de
drie zaalkampioenen gehuldigd worden.
Feest voor D en E jeugd met thema Beach
Op zaterdag 18 maart vindt het feest voor de D- en de E-jeugd plaats van 19.30 tot 21.00 uur. Het thema
is ‘Beach’ en de uitnodigingen zijn verstuurd naar de kids. Opgeven kan ovv naam en team via
evenementencommissie@gmhc.nl. Op 8 april vindt het feest voor de B- en C-jeugd plaats. Meer
informatie hierover volgt binnenkort via de mail.
Seniorenfeest Guilty Pleasures
De kaartverkoop gaat als een trein! Heb jij nog geen kaartjes gekocht voor het Guilty Pleasures
seniorenfeest
op
vrijdag
31
maart?
Doe
dat
dan
online
via
https://www.ticketkantoor.nl/shop/gmhcguiltypl of aan de bar in het clubhuis.
Dit jaar hebben we de geweldige Goudse
coverband ‘Big Deal’ die onze Guilty
Pleasures ten gehore gaat brengen en
natuurlijk ook een DJ voor de warming-up en
de cooling-down. Kaarten kosten €12,50 per
stuk, inclusief welkomstdrankje en hapjes.
Introducé(e)s zijn van harte welkom.
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 voor
een kaartje betalen. Al dit extra geld gaat direct naar de bekostiging van de velden!
Op het verzoek om hun Guilty Pleasures te delen met de commissie, gingen de dames van de
maandagavondtrimhockeygroep helemaal los. Hierbij een (kleine) greep uit de ingestuurde nummers:














Get out of my dreams – Billy Ocean
Gangnam Style – Psy
Get off – Prince
Virtual Insanity – Jamiroquai
Times are changing – Di-rect
Why – The Communards
Dreadlock holiday – 10cc
Jump – Kris Kross
Respectable – Mel & Kim
Can’t touch this – MC Hammer
Heaven must be missing an angel – Tavares
Tainted love – Soft Cell
Superfreak – Rick James
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ZAALHOCKEY ALWEER AFGELOPEN
Door Peter Dijkgraaf
Knap werk van Meisjes A1 in de zaal, ook Jongens B2 en Meisjes8E1 kampioen
Meisjes A1 heeft het verrassend goed gedaan in de zaal, zoals ook al op de site was vermeld. Met 29
punten uit 12 wedstrijden had het team van Bas Ligthart maar liefst acht punten voorsprong op
nummer twee. Jongens B2 werd ook kampioen in de zaal met één puntje minder dan MA1. Daar staat
tegenover dat een vijftal jeugdteams van GMHC op de laatste plaats is geëindigd.
Bij de jongens viel vooral de prestaties van JB1 tegen. De formatie van Bart Vermeij gaat in het veld
stevig aan de leiding in de eerste klas en haalde nu op het zelfde niveau 0 punten in 12 duels. Door de
laatste vijf wedstrijden te winnen klom Jongens A1 naar een fraaie derde plaats in de subtopklasse. Met
22 uit 12 werd JA2 ook keurig derde in zijn klasse.
Jongens C1 en Jongens D1 werden beide netjes derde in hun poule met respectievelijk 20 en 23 punten.
Bij de meidenteams werd MA2 heel mooi derde in de tweede klas met 22 punten en MA3 verzamelde
18 punten (vierde plaats). Meisjes B1 deed het naar behoren in de eerste klas met 18 uit 12, maar de
overige B-teams stelden een beetje teleur, met uitzondering van MB5, dat 22 punten vergaarde.
Meisjes C1 had het moeilijk in de eerste klas poule, maar kwam toch nog tot 12 punten. De overige Cformaties eindigden in het rechter rijtje, met uitzondering van MC4 (vierde). Meisjes D1 bracht het tot
de tweede plek in de tweede klas en dat gold ook voor MD3 in de vierde klas met respectievelijk 20 en
21 punten.
Van de E-teams wordt op de site geen stand bijgehouden, maar met enige trots kunnen we meedelen
dat het team M8E1 ook kampioen is geworden in de zaal!
De drie kampioensteams zijn uitgeroepen tot Teams van de Maand!

Dames 1 tankt vertrouwen in de zaal
Dames 1 heeft lekker gedraaid in de zaal met als resultaat een tweede plaats in een sterke tweede klas
poule met 23 punten uit 12 duels. Wellicht is er ook wat zelfvertrouwen getankt voor de zware klus in
de tweede helft van de veldcompetitie: Proberen van de laatste plaats af te komen in de eerste klas.
Heren 1 was in de zaal een degelijke middenmoter met 18 punten uit 12 wedstrijden. De spelers en de
vaste supporters waren wel blij, dat zij evenals de dames zo veel wedstrijden in de Mammoet konden
spelen, waar het enkele zaterdagavonden erg gezellig werd. Heren 2 deed het ook niet slecht, maar
verloor te veel wedstrijden met gering verschil en kwam uit op 7 punten uit 12 duels. Dames 2 noteerde
18 uit 12 en dat is niet slecht in de reserve tweede klas.
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TEAMS VAN DE MAAND: MA1, JB2 & M8E1
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
zijn dat drie teams, die allemaal zaalhockeykampioen zijn geworden: MA1, JB1 & M8E1

Naam team: MA1
Wie zitten in dit team?
Afke Daamen, Chiara van der Poel, Fleur Bos, Floor
Weijtens, Florine de Haan, Iris van de Wiel, Isa Rens,
Lotte Dijkstra, Mijke de Jong, Maite de Leij, Marjolein
van Loenen, Naomi Heijne den Bak, Noor Miedema,
Pien Peltenburg, Sophie Janssen, Xaunley Busse, Bas
Ligthart (trainer/coach), Pim Vlieger (assistent).

Taakverdeling
Naast dat Marjolein onze aanvoerder is, zeggen we
vooral altijd: ‘1 team, 1 taak’

Wat doet jullie team?
Winnen. Dat is wat we vooral doen. We hebben tot nu toe, op één wedstrijd na, ongeslagen gehockeyd. Daar
zijn we als team heel trots op. We spelen de wedstrijden steeds weer met veel plezier en kunnen elkaar
steeds beter vinden op de zaalvloer. Nu focussen we ons vol op de veldwedstrijden en gaan we voor het
kampioenschap waar we nog kans op maken!

Waarom verdient jullie team de titel Team van de Maand?
We zijn zaalkampioen geworden!

Zijn er andere bijzonderheden?
Wij willen als team graag even een shoutout geven aan ons topspitsje Lotte. Ze lag er helaas aan het begin
van het seizoen uit door een blessure en zal de komende tijd niet kunnen sporten. We missen je
aanwezigheid en lange benen en hopen dat je snel weer op het veld staat. Daarnaast hebben we sinds het
zaalseizoen (eindelijk) ook een keeper. Xaunley, superfijn dat je ons team versterkt.

Hebben jullie speciale wensen?
Veldkampioen worden!

Wat vinden jullie van GMHC?
De meesten van ons lopen al jaren op de club rond. We zijn met hockey op GMHC opgegroeid en genieten er
met volle teugen van. Ondanks dat sommigen van ons de club na dit seizoen gaan verlaten, zullen de
meesten blijven spelen en genieten van de komende jaren op GMHC. Het blijft altijd supergezellig, vooral de
zomerse zondagen mét ‘super Sunday’.
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Naam van het team: Jongens B2
Wie zitten in dit team?
Bovenste rij v.l.n.r.: Kane Klein, Victor van den Bos, Timon Heuvink, Floris van den Tweel (keeper), Thijs
Goedknegt, Julius van den Tweel (trainer & coach).
Onderste rij v.l.n.r.: Daan Mantel, Sietse van der Wolf, Daniel List, Bastiaan Kosse en Daan Sprangers.
Op de foto ontbreken: Floris van Haaster, Pieter Bokhoven, Quinten Fisser en Pieter van Erdewijk (trainer).

Wat doet Jongens B2?
Hockeyen en winnen, we zijn al zaalkampioen. Het gaat dus goed met het team.

Waarom verdient JB2 de titel Team van de Maand?
We zijn zaalkampioen geworden en staan eerste in de veldcompetitie. Ons doel is om op deze manier verder
te gaan.

Zijn er andere bijzonderheden?
Nee.

Hebben jullie speciale wensen?
Wij willen graag een trainingspak als we veldkampioen worden.

Wat vinden jullie van GMHC?
Het is een fijne vereniging en het is er gezellig. We vinden het wel vervelend dat we op veld 4 trainen op
dinsdag.
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Naam team: M8E1
Wie zitten in dit team?
Boven: Noor Bangert, Charlotte van Duffelen, Emma Eek,
Marilene Meijerink
Onder: Sietske Marinusse, Philo Oudendijk, Jasmijn in ’t
Veld, Madelon Kleijn, Amy Terwijn, Maaske Anker, Lynn
van Niekerk (en laten we onze mascotte Tijgertje niet
vergeten!)
Onze coaches zijn Robbert Oudendijk en Elzeline in ’t Veld.
Natuurlijk horen Bas Ligthart en zijn vaste hulpjes Mijke en
Afke ook bij ons.

Taakverdeling
Iedereen doet alles, van aanvallen tot keepen (behalve Tijgertje, die zit altijd naast het doel). We hebben wel
allemaal verschillende karakters: de harde werkers, de lopers, de krachpatsers, de sociale speelsters, de
scoorders, de technische speelsters… oftewel een zeer compleet team!

Wat doet jullie team?
Daar klinkt een eenduidig: “Hockeyen!!” Tja, maar hoe dan? “Teamwork, scoren, sterk staan, overspelen,
goed meedoen aan de training…nou…, winnen, leuke yell (kom maar een keer luisteren), maar vooral het
heel gezellig met elkaar hebben!”

Waarom verdient jullie team de titel Team van de Maand?
Dat lijkt ons duidelijk: we zijn zaalkampioen! Maar de meiden hebben nog meer in huis: “We zijn
professioneel, we luisteren goed naar de coaches, we winnen bijna altijd omdat we zo ons best doen en we
spelen goed samen.”

Zijn er andere bijzonderheden?
We zijn altijd vrolijk, hebben humor en nooit ruzie. Misschien komt dat ook omdat maar liefst 4 meisjes bij
elkaar in de klas zitten. Maar eigenlijk kan iedereen het prima met elkaar vinden. En wat natuurlijk opvalt,
zijn onze groene/witte jasjes.

Hebben jullie speciale wensen?
Eeehh…een zwembad bij de club? Oh, moet het met hockey te maken hebben? Dat we ooit Olympisch
kampioen worden en dan op TV komen!” Ook hebben de meiden nog een speciale wens voor hun trainer:
“Dat Bas altijd onze trainer blijft. Maar dan mag hij niet zeggen dat als we niet goed opletten, hij ons in de
sloot gooit!

Wat vinden jullie van GMHC?
Cool, leuk, gezellig, goede club, mooi clubhuis, mooie clubkleuren, goede trainingen en fijne velden (dus laat
die renovatie maar zitten!). Deze meiden blijven voorlopig nog wel bij GMHC!
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NIEUWS VAN: AANSTORMEND TALENT
door Jongste Jeugd commissie
Het zaalseizoen is weer voorbij voor de E6 en E8tallen. Technisch een heel ander spelletje in de zaal
met die balken dan trainen en spelen op het veld. Jammer, dat de 2e jaars F-jes vanwege het weer niet
veel wedstrijden hebben kunnen spelen op het veld in de Midwintercompetitie.
Op zaterdag 18 februari troffen we het gelukkig wel met het weer en hebben alle Jongste Jeugd teams
onderlinge wedstrijdjes kunnen spelen om alvast weer te wennen om op het veld te spelen in pplaats
van in de zaal. Ons nieuwe Meisjes F4 heeft ook voor het eerst onderling gespeeld. Veel succes meiden
straks! Na de voorjaarsvakantie, in de week van 6 maart, zijn de trainingen weer van start gegaan
volgens het normale trainingsschema op het veld. Het trainingsschema is nog steeds te vinden op de
website van GMHC, onder schema's. Op zaterdag 11 maart start de competitie weer.

DISNEYCOMPETITIE
Na de voorjaarsvakantie gaan onze jongste hockey talenten van 6 jaar weer meedoen met de
Disneycompetitie, georganiseerd door een aantal clubs uit het district Zuid-Holland. Verdeeld over acht
zaterdagen in het voorjaar spelen de teams wedstrijdjes tegen elkaar. Er doen 10 clubs mee dit jaar:
Waddinxveen, Pijnacker, Zoetermeer, Reeuwijk, Rijswijk, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, Ypenburg, Ring
Pass en Gouda met in totaal 47 teams. Gouda doet dit jaar mee met 2 teams, 1 meisjesteam Tinkerbell
en 1 mixedteam Dalmatiers.
Houd zaterdag 11 maart vrij, verzamelen 10.30 uur, aanvang 11.00 uur, dan gaan we onderlinge
wedstrijdjes spelen. Jullie competitie start op zaterdag 18 maart. Verdere informatie over de
teamindeling volgt zo spoedig mogelijk.

SPELLEIDERSAVOND WOENSDAG 15 MAART A.S.
Op woensdag 15 maart wordt een spelleidersavond georganiseerd, speciaal voor de ouders van onze
Jongste Jeugd leden, met name voor het spelen in 3-tallen (Disney competitie en Meisjes F4) en 6-tallen
(Meisjes F1,2,3, en Jongens F1,2) In de Jongste Jeugd (van Disney tot 8-tallen) worden alle wedstrijden
door de ouders begeleid. Peter Dijkgraaf, lid van de scheidsrechtercommissie, zal uitleg geven over de
spelregels van het 3-tal en 6-tal hockey, het een en ander toelichten en jullie vragen beantwoorden.
De avond is in twee delen verdeeld:
 19.30 tot 20.30 uur 3-tallen en Meisjes F4
 20.45 tot 21.45 uur 6-tallen voor Meisjes F1,2,3 en Jongens F1,2

Belangrijke data Jongste Jeugd
 Zaterdag 11 maart start competitie 8-tallen, 6-tallen, Meisjes F1,2,3 en Jongens F1,2
 Zaterdag 11 maart oefenwedstrijdjes Disney competitie, verzamelen 10.30, aanvang 11.00 uur
 Woensdag 15 maart spelleidersavond 3-tallen en 6-tallen.
 Zaterdag 18 maart start Disneycompetitie en vervolg Jongste Jeugd competitie
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VRIJWILLIGER VAN DE MAAND:
CHRIS BOEIJINGA
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 Chris Boeijinga.

Velen bij GMHC denken dat hij op korte termijn wel eens de
volgende voorzitter van de club kan worden. Dat hij daar zeer
geschikt voor is. Zelf blijft Chris Boeijinga daar redelijk
bescheiden onder.
“Ik wijs die gedachte niet af, maar ik denk dat het op dit
moment belangrijker is voor de club om een goede
penningmeester te vinden. Van de twee vacatures binnen het
bestuur is een penningmeester op dit moment harder nodig. We
maken een moeilijke financiële periode door. Dan is het
belangrijk dat we daar eerst orde op zaken stellen. GMHC doet
het al zeker vijf jaar zonder voorzitter, daar kan nog wel een
jaartje bij. Maar op zich sta ik er niet afwijzend tegenover.”

Wat is leuker: besturen of coachen?
“Ik denk dat ik van meer waarde voor de club kan zijn als bestuurslid dan als coach. Ik heb dat laatste een
paar jaar gedaan, als coach van het team van onze zoon Casper. Dat was leuk, maar ik heb geen enkele
hockey-ervaring, dat kunnen anderen beter. In de bestuurlijke sfeer kan ik volgens mij van meer waarde
zijn voor de club.”
Chris trad in juni vorig jaar toe tot het bestuur. Hij kreeg de portefeuille algemeen bestuur en ging zich
dan ook met algemene zaken bemoeien. Ook wierp hij zich op als auteur van het bestuurlijke
voorwoord in de maandelijkse nieuwsbrief. “Ik bemoei me het liefste met de grote lijnen binnen de club.”

Waar komt die bestuurlijke belangstelling vandaan?
Dat heeft alles te maken met de studie die Chris volgde en het werk dat hij doet. Hij studeerde
bestuurskunde in Rotterdam, werkte eerst als adviseur van twee Rotterdamse wethouders en is nu
werkzaam bij een organisatie voor arbeidsmarktbeleid voor de zorg en welzijn in het gebied
RijnGouwe.
Daar ging een periode van verschillende verhuizingen aan vooraf. Chris is in 1970 geboren in het Ikazia
Ziekenhuis in Rotterdam. Als jongste van een gezin met vier kinderen bracht hij z’n peuterjaren door in
Ridderkerk. In 1974 verhuisde het gezin naar Berkel en Rodenrijs. “Daar schaatste ik op slootjes in het
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gebied, waar nu de hockeyvelden liggen.” Vervolgens streek het gezin neer in Tjalleberd, een gehucht
bij Heerenveen. Chris ging in Leeuwarden naar het gymnasium. In 1985 werd Dordrecht z’n nieuwe
woonplaats; vier jaar later begon hij in Rotterdam zijn studie bestuurskunde. Hij verhuisde toen ook
naar Rotterdam. In die periode leerde Chris zijn vrouw Corinne kennen, met wie hij in het jaar 2000
trouwde. Een jaar later werd Gouda hun nieuwe woonplaats en daar wonen ze nog steeds aan de Van
Swietenstraat. Met twee kinderen: zoon Casper (nu JC2) en dochter Nynke (nu M8E2).

Hoe raakte je bij GMHC betrokken?
Chris: “Zoals zovelen: via de kinderen. Ik heb zelf nooit hockey gespeeld, wel tennis geprobeerd. Ik heb één
blind oog, dus dat lukte niet zo best. Onze zoon Casper ging in 2011 hockeyen. Ik ging mee om te kijken en
in 2013 werd ik gevraagd om te coachen. Dat heb ik een jaar gedaan; in 2014 ook bij dochter Nynke.
Corinne zocht het meer in de organisatie; zij zit met anderen aan de wedstrijdtafel.”
Na twee jaar coachen trok de bestuurlijke kant hem toch steeds meer. “Anderen hebben veel meer
verstand van coachen en begeleiden, dus heb ik dat aan die anderen overgelaten.”

Wat moet er bestuurlijk gebeuren bij GMHC?
“Wat mij opviel, was dat ik nogal wat gemopper hoorde langs de lijn. Van ouders die niet tevreden waren
over bepaalde zaken bij de club. Maar heel weinig van die ouders gingen daar dan ook iets aan doen. Ze
lieten het bij gemopper. Dat wilde ik anders doen. Als er zaken niet goed lopen bij de club moet je proberen
het te verbeteren. Gezamenlijk. Peter van Adrichem (bestuurslid accommodatie) vroeg me of ik wat voor
een bestuursfunctie voelde. Dat heb ik even afgehouden, maar in juni ben ik toch in het bestuur gekomen.”
Pas tóen kwam Chris erachter wat er allemaal voor komt kijken om een club goed te leiden. “Er zijn heel
veel verschillende zaken die spelen. Neem de ledenwerving. Het is hard nodig dat het ledental weer gaat
groeien. Maar een ledenwerfcommissie ontbreekt bij de club. Dat heb ik aangekaart. Gelukkig heeft de
communicatiecommissie dit opgepikt en gaat er nu toch wat gebeuren.”

Zijn er voldoende vrijwilligers?
“Er zijn gelukkig veel vrijwilligers bij de club, maar het is nooit voldoende. Dus zullen wij als bestuur actie
daarop moeten ondernemen. Verder vind ik dat leden en ouders van leden wel wat meer het clubgevoel
mogen uitstralen. Een beetje meer betrokkenheid kan geen kwaad. Niet alleen betrokkenheid bij je eigen
team of commissie, maar ook bij anderen. Aan het bestuur de taak om de mensen daarin te motiveren.”
Wat zijn jouw wensen voor de club?
“Ervoor zorgen dat iedereen bij de club aan z’n trekken komt. Niet alleen de topteams, ook de lagere
teams. Het is nog geen geoliede machine bij de club. Daar is volgens mij nog een slag te winnen. Ervoor
zorgen dat ieder team een goede trainer heeft en dat iedereen op goede velden kan spelen. Verder vind ik
dat het bestuur wel wat meer zichtbaar kan zijn. We zijn nu vaak bezig met het blussen van brandjes. Het
is goed als we meer naar buiten zouden treden, dat we zichtbaar maken waar we mee bezig zijn. Als ik
daarbij kan helpen als voorzitter, zal ik die verantwoordelijkheid zeker niet uit de weg gaan. Al zou mijn
voorkeur uitgaan naar een voorzitter met hockey-ervaring, dus iemand die zelf hockeyt of dat heeft
gedaan.”
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SUCCES VOOR OUDE BEKENDE: RICO DORAN
door Hans van Raalte
Een oude bekende van GMHC is zeer succesvol geweest in de afgelopen zaalhockeycompetitie. Het is
Rico Doran, oud speler van Heren 1. Met zijn huidige club USHC (Utrechtse Studenten Hockey Club) is
hij kampioen geworden in de zaal in de Topklasse en promoveerde hij met dat team naar de
Hoofdklasse! Daar mogen we best trots op zijn als GMHC, want tenslotte hebben ‘wij’ hem opgeleid…
Rico: “Ja, ik heb leren hockeyen bij GMHC. Daar heb ik maar liefst 14 jaar gespeeld. Vorig jaar heb ik
afscheid genomen. Ik heb dat gedaan om een stap hogerop te gaan. Dat werd USHC.”
In de veldcompetitie speelt USHC 1e klasse, in de zaal was dat dus Topklasse. En met succes. “Vorig jaar
lukte het net niet om te promoveren, maar dit jaar wel. Na een bloedstollende laatste en beslissende pot
tegen Groningen H1 (waar we moesten winnen met 3 doelpunten verschil) wonnen we met 4-1 van de
Groningers”, vertelt Rico enthousiast.
Ook op het veld gaat het goed met de nieuwe club van Rico. “We staan samen met Ede op een gedeelde 1e
plek van de 1e klasse. Waar wij het nog niet uitspreken, is ons doel stiekem toch om de play-offs te halen.”
Rico heeft het naar z’n zin bij USHC. “Het is een club waar voornamelijk studenten hockeyen. Hierdoor is
het altijd gezellig en druk op de club. In Heren 1 spelen ook wat ouderen, die al een vaste baan hebben.
Maar dit drukt de pret voor hun (en ons) totaal niet. Het is een heel gezellig team wat daarnaast heel
serieus kan zijn.”
Rico Doran bewaart goede herinneringen aan zijn tijd in Gouda. “Ik ben bij GMHC weggegaan om een
stap hoger op te gaan. Ik heb lang getwijfeld om bij GMHC weg te gaan, mede omdat ik er al zo lang had
gespeeld en het altijd erg naar mij zin heb gehad. Toch heb ik besloten om te vertrekken.”
Dat laatste is dus niet zo gek geweest. Maar hij is GMHC zeker niet vergeten. “Ik denk zeker nog terug
aan GMHC. In de eerste seizoenshelft ben ik een aantal zaterdagen komen kijken bij de jeugd.
Voornamelijk bij JB1 en JA1. In deze teams spelen nog jongens die ik vorig jaar en het jaar daarvoor
training heb gegeven. Ik zal altijd nog langskomen op GMHC om te buurten.

Rico in 2009 (GMHC JB1 – Klein Zwitserland JB1)

Rico in 2016 (GMHC H1 – Forescate)
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COLUMN: INBURGEREN
door Hans van Raalte
 Wie was de eerste voorzitter van GMHC?
 Hoe heette het papieren clubkrantje van GMHC?
 Hoe vaak is Heren 1 kampioen geweest?
Jullie weten het antwoord op deze vragen niet? Dan wordt het tijd om in te burgeren. Om meer te weten
te komen over de club waar je bij speelt. Dat is toch niet zo gek? Dat je iets afweet van de club. Iets van
de historie. Inburgeren moeten nieuwkomers, die nieuw in Nederland zijn. Waarom kunnen we van
nieuw binnengekomen leden niet verlangen dat ze iets van de club afweten.
Jullie vinden deze vragen te moeilijk voor nieuwkomers? Zouden de huidige leden het antwoord wel
weten? Zal mij benieuwen. Maar misschien moeten we het nieuwe leden iets gemakkelijker maken. Bij
de inburgeringscursus voor nieuwe Nederlanders zitten tenslotte ook wel eens simpele vragen. Wat
dachten jullie van deze, gehaald uit een proeftoets. Het is een vraag bij een foto van de Nederlandse
vlag, onze driekleur. ‘Welke kleur heeft de Nederlandse vlag? Rood-wit-blauw of oranje?’ Ja werkelijk,
dat is een vraag. Alsof je nieuwe leden van GMHC een foto voorlegt van ons clubtenue met daarbij de
vraag: ‘Wat zijn de clubkleuren van GMHC? Blauw-wit-groen of grijs-rood?’
Overigens zou ik het helemaal niet zo onlogisch vinden als wij nieuw binnenkomende leden (of ouders
in geval van jeugdleden) enkele vragen zouden stellen over de club. Niet van die stupide vragen als
hiervoor, maar vragen om die nieuwe leden wat wegwijs te maken in de club. Het is toch niet zo gek om
nieuwkomers erop te wijzen wat bepaalde gewoontes zijn bij GMHC. Bijvoorbeeld dat van ze verwacht
wordt dat ze vrijwilligerswerk doen bij de club. Bardiensten, rijbeurten, of misschien iets actiever
begeleiden van teams, trainingen geven of misschien zelfs wel iets actiefs in commissies of zelfs het
bestuur. Gelukkig kan GMHC een beroep doen op een groot aantal ouders voor allerlei
vrijwilligersklussen; de spelende leden blijven daar eigenlijk wel een klein beetje bij achter.
Wat volgens mij ook heel nuttig kan zijn, is nieuwkomers te wijzen op sociale ‘spelregels’ bij het hockey.
Waar ik mij over verbaas is, dat na afloop van een wedstrijd vrijwel nooit meer gezamenlijk een drankje
wordt gedronken. Heel vaak is het ieder voor zich. Dat is vooral bij seniorenteams, maar ik zie dat toch
vaak ook bij de jeugdteams, met name de wat oudere jeugd. Bij de kleintjes wordt gelukkig nog wel
samen een glaasje limonade gedronken. Maar waarom vervaagt die goede gewoonte naarmate de
hockeyers ouder worden? Omdat ze daarin niet zijn ‘opgevoed’. En dat komt vaak doordat coaches
(ouders) niet zelf uit het hockey afkomstig zijn. Uit het verleden van de club weet ik, dat er avonden
werden georganiseerd om nieuwkomers op deze punten te wijzen. Een beetje inburgeren zou hier wel
op z’n plaats zijn.
Ik weet uit ervaring hoe leuk het kan zijn om na afloop van je wedstrijd samen met de tegenstanders
een drankje te drinken. Zo was ik ooit in Rotterdam lid van een bierelftal. Na de wedstrijd stapelden de
kratten bier zich al snel hoog op. Tot grote vreugde ook van de tegenstanders, die vrolijk met ons mee
konden drinken. Ik zie jullie denken: Deed jij daar aan mee Hans? Jawel, in die tijd dronk ik ook een
biertje na de wedstrijd. Maar geloof me, ook een flesje cassis drinken met de tegenstander kan heel
gezellig zijn.
Onze politici hebben op dit moment de mond vol over normen en waarden. Kunnen wij er bij GMHC
niet voor zorgen dat deze normen en waarden weer een beetje in ere worden hersteld?
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Gouda kende jaren geleden eigen stadsregels (een soort Tien Geboden). Zou het wat zijn om tien
clubregels in te voeren en die dan op een A4-tje onder de leden verspreiden en ophangen in het
clubhuis. Laat ik met mijn clubregels een soort schot voor de boeg geven, wellicht kan het bestuur ze
overnemen:

De 10 Clubregels van GMHC (in willekeurige volgorde)
 We gedragen ons sportief op en rond het veld
 We zijn goede gastheren/vrouwen voor onze tegenstanders
 De scheidsrechter heeft altijd gelijk, ook als hij dat niet heeft
 We ruimen onze rommel zelf op
 We doen iets voor de club
 Tijdens wedstrijden dragen we ons officiële clubtenue
 We zijn zuinig op (keepers)spullen van de club
 We wijzen clubleden en ouders op rechten en plichten
 We doen zo veel mogelijk mee aan gezamenlijke clubactiviteiten
 We houden ons aan de 10 Clubregels

LIKE ONS OP FACEBOOK!
Ga naar www.facebook.com/goudsemhc en blijf direct op de hoogte!
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