Nieuwsbrief
GEEN GEVAAR OP ONS KUNSTGRAS
door het Bestuur
Het is volop in het nieuws: rubbergranulaat dat op kunstgrasvelden ligt.
Ter geruststelling: de velden van GMHC zijn ingestrooid met zand zonder
toevoeging van rubberkorreltjes. Wel zijn de velden toe aan ‘groot
onderhoud’. Stichting Kunstgras Groenhovenpark (SKG: de eigenaar van
velden 1 en 2) is in samenspraak met GMHC druk bezig om dit jaar nieuwe
velden te realiseren. Daar is echter wel veel geld voor nodig. SKG heeft een
manier gevonden die voordelig is voor zowel de club als de eigen
portemonnee. Verderop in deze nieuwsbrief staat meer te lezen over dit
initiatief. Het bestuur ondersteunt deze actie van harte.
Over acties gesproken: Dames 1 en Heren 1 zijn creatief als het gaat om
acties. Het verkopen van ballen, bidons en oliebollen was al langer
bekend. Daar komen nu ideeën bij zoals een Oktoberfeest en Kerstgala.
Die leveren, naast de activiteiten van de evenementencommissie, een
goede bijdrage aan het clubgevoel.
Ook in de barcommissie borrelt het van de ideeën: naast de bitterballen
straks ook kaas en worst, en komkommer en snoeptomaatjes. Ik kijk nu al
uit naar de broodjes filet americain. De bar is een belangrijk onderdeel
van het clubgevoel. Het bestuur wil dan ook uitbreiden met een
bestuurslid barzaken. Suki van den Heuvel Rijnders ziet dit wel zitten, en
is nu aspirant bestuurslid (vanzelfsprekend is de formele besluitvorming
hierover aan de ALV). Naast de bar is er ook de keuken. Iedereen kent
Thijs, maar weet iedereen dat Thijs ook lekker kookt? Ideaal als je (kind)
rond etenstijd moet trainen. Probeer het een keer. Voor het geld hoef je
het zeker niet te laten!
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VERVOLG PAGINA 1
Gelijk ook maar twee oproepen: wil je wat betekenen voor de club, maar vraag je je af hoe? Laat het ons
weten, en we kijken naar de mogelijkheden. Verschillende commissies kunnen wel wat versterking
gebruiken, en zelfs de functie van voorzitter is nog niet ingevuld. De tweede oproep is om een foto te
uploaden bij profiel. Dat helpt niet alleen de nieuwe leden om te weten wie wie eigenlijk is.
We halen nog maar eens een oude slogan uit de kast:
Vraag niet wat de club voor jou kan doen, maar vraag wat jij voor de club kunt doen.

AGENDA
oktober
op dinsdagen vanaf 19:45
op vrijdagen vanaf 19:45
13 oktober
22 oktober
24 oktober
25 oktober
26 oktober
28 oktober
29 oktober

Video analyses Dames 1
Video analyses Heren 1
Vergadering Jongste Jeugd commissie
Scheidsrechterscursus coaches en ouders
Zaalhockey voorlichting beginnende coaches
Scheidsrechterscursus
Bestuursvergadering
Klaverjasavond
Halloween C-jeugd

Spreekkamer
Spreekkamer
Spreekkamer
Spreekkamer
Spreekkamer
Spreekkamer
Spreekkamer
Spreekkamer
Clubhuis boven

november
op dinsdagen vanaf 19:45
op vrijdagen vanaf 19:45
8 november
15 november
22 november
23 november
25 november

Video analyses Dames 1
Video analyses Heren 1
Scheidsrechterscursus
Scheidsrechterscursus
Scheidsrechterscursus Examen
Pietentraining F-jes
Klaverjasavond

Spreekkamer
Spreekkamer
Spreekkamer
Spreekkamer
Spreekkamer
Clubhuis & Velden
Clubhuis boven
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WEER EEN NIEUWE NIEUWSBRIEF
door Communicatiecommissie
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 de vormgever, 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: 4 november.
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

SPONSOREN
door Sponsorcommissie
Beste leden, ouders en verzorgers van leden,
Op verschillende manieren proberen we als GMHC extra inkomsten te genereren voor onze mooie
vereniging, we willen beter worden op verschillende vlakken maar vooral op sportief gebied. Wat veel
mensen misschien niet weten is dat alle inkomsten vanuit sponsoring direct ten goede komen aan de
technische en tactische ontwikkeling van onze spelers en daar draait het toch om binnen een
hockeyvereniging.
GMHC heeft gelukkig een mooie club van sponsoren, stuk voor stuk bedrijven en eigenaren van
bedrijven die onze vereniging een warm hart toe dragen en via deze weg willen we maar weer eens
benadrukken dat we onze sponsoren zeer dankbaar zijn want mede dankzij hun steun kunnen we als
club net dat beetje meer ontwikkelen.
Ben je geïnteresseerd om ook te sponsoren of wil je ons team komen assisteren bij het werven van
nieuwe sponsoren, zoek dan even contact met ons, dit kan doormiddel van het sturen van een kort
mailtje naar sponsoring@gmhc.nl, wij nemen dan z.s.m. contact met jou op om alle mogelijkheden met
elkaar te bespreken!
Als service naar onze leden bieden we sinds kort een vergelijkingssite van Komparu op onze GMHC
website aan. Ben je bijvoorbeeld toe aan een nieuwe zorgverzekering, een nieuwe energieverstrekker
of ben je van plan om een nieuwe autoverzekering af te sluiten, kijk dan even naar de banner van
Komparu die links op de GMHC website staat.
Wanneer je via de vergelijker een product afsluit ontvangt Komparu een eenmalige vergoeding van de
aanbieder van het product. Door als lid of ouder/verzorger van een lid gebruik te maken van deze
vergelijkingspagina wordt het grootste gedeelte van deze vergoeding aan GMHC uitbetaald!
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GEZOCHT: VERSTERKING COMMUNICATIECOMMISSIE
door Communicatiecommissie
En hier is alweer de volgende Nieuwsbrief. De communicatiecommissie is van plan om ook dit seizoen
elke maand weer een Nieuwsbrief uit te brengen. Met daarin berichten van het bestuur, de rubrieken
Vrijwilliger van de Maand en Team van de Maand, nieuws over de Jongste Jeugd Commissie, een
column en allerlei nieuws over de club.
Het uitbrengen van de Nieuwsbrief is een van de activiteiten van de communicatiecommissie. Andere
zaken waar deze commissie zich mee bezig houdt: het bijhouden van de website, verzorgen van de
berichtendienst op de schermen in het clubhuis (narrow casting), regelen van de interne communicatie
binnen de club (LISA, sociale media), het onderhouden van de externe contacten met lokale media en
het verslag doen van clubactiviteiten.
Deze communicatiecommissie kan wel wat versterking gebruiken. We zoeken mensen die het leuk
vinden om met alle mogelijke communicatiemiddelen voor de club bezig te zijn. Daarbij denken we
vooral aan jongeren die de commissie kunnen versterken.
Wie iets voelt voor de communicatiecommissie kan zich aanmelden bij secretaris Marc van Iersel
(secretaris@gmhc.nl) of bij Hans van Raalte (hans.van.raalte@hetnet.nl)

HELP DE SCHOONMAKERS EEN HANDJE
door Accommodatiecommissie
Zo nu en dan willen we u vertellen wat er zoal gebeurt en gebeurd is op
onze accommodatie. We hebben een nieuwe alarminstallatie moeten laten
installeren vanwege eisen van de verzekering. Ons oude alarmsysteem kon
daar niet meer aan voldoen. De aanschaf van de nieuwe installatie is mede
mogelijk gemaakt door Quatro Systems. Van die gelegenheid is tevens
gebruik gemaakt om over te gaan naar een nieuwe internetprovider en een
andere telefooninrichting. Al met al zullen we ongeveer € 1100,-- besparen
per jaar op deze posten samen.
Elk weekeinde tijdens de competitieperiode wordt het clubhuis
schoongemaakt. Dit gebeurt door Asha Bandhoe meestal in de nacht van
vrijdag op zaterdag, zaterdag op zondag en van zondag op maandag, een
enkele keer op maandagochtend. Asha krijgt daarbij vaak hulp van haar
vader en moeder. Deze mensen doen hun uiterste best om ons clubhuis
weer toonbaar en schoon te maken. En dat is echt heel veel werk! Zoals
kleedkamers, bestuurskamer, toiletten en alle vloeren.
We kunnen daarbij als GMHC’ers best wel een handje helpen. Hoe? Door zelf afval in de prullenbakken
te doen. En mors je iets, vraag even een dweil achter de bar… Laat je een handdoekje in een urinoir
vallen? Pak je met een nieuw handdoekje het er toch weer uit… Stamp je schoenen schoon als je van het
veld af komt en nog eens voordat je binnen stapt. Peuken doen we in een afvalbak.
Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend. Maar helaas gebeurt dit lang niet altijd. Dat kan dus anders. Laten
we met elkaar onze accommodatie schoon en mooi houden. Dan hebben Asha en haar ouders het
minder zwaar.
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GELD UITLENEN VOOR HET KUNSTGRAS
door besturen GMHC & SKG
Leden en ouders van jeugdleden kunnen geld lenen aan de Stichting Kunstgrasveld Groenhovenpark
voor de vervanging van de toplaag van de velden 1 en 2. Op deze manier kan iedereen meewerken aan
de verbetering van de velden van GMHC. Hoe dat kan, lezen jullie verderop in dit artikel. Voor het
beheer van de velden is destijds de SKG opgericht, met een duidelijke link naar GMHC. Dat is om
financiële redenen gedaan. Het bestuur van de stichting is gevormd vanuit GMHC, maar wel
onafhankelijk.
Twee nieuwe velden na de zomer van 2017
We spelen met z’n allen al jaren met veel plezier op
kunstgrasvelden. In 1989 is het eerste kunstgrasveld
aangelegd en in 1999 het tweede. In 2003 is er voor het
eerste veld een semi-waterveld gekomen. De velden 1 en 2
zijn aangelegd en worden onderhouden door de Stichting
Kunstgrasveld Groenhovenpark (SKG). De velden 3 en
oefenveld zijn van de gemeente.
De toplaag van veld 1 en 2 is aan vervanging toe; na uitstel in de zomer van 2015 is afgelopen voorjaar
een commissie aan het werk gegaan om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een nieuwe
toplaag voor de beide velden. In die commissie zaten zowel bestuursleden van GMHC en SKG als een
aantal enthousiaste leden. In de ALV van juni 2016 is besloten tot aanleg van twee nieuwe semi-water
toplagen, waarbij nog een paar zaken open zijn. Dan gaat het met name over de ondergrond van het
eerste veld en de verlichting op het 2e veld. De kosten van een en ander moeten zodanig zijn, dat de
huur voor GMHC binnen de grenzen blijft die tijdens de ALV zijn aangegeven.

Financiering
SKG heeft een gezonde financiële positie, die er op neer komt dat we één veld ‘uit eigen zak’ kunnen
betalen. Voor een tweede veld zal er geld geleend moeten worden, naar schatting zal dat ± € 250.000
zijn. Het bestuur van de Stichting Kunstgras wil graag de (ouders van) leden en belangstellenden de
kans geven hiertoe geld uit te lenen aan SKG, tegen een rente die hoger ligt dan wat een spaarrekening
opbrengt. We denken hierbij aan bedragen vanaf € 5.000 per persoon, maar hogere bedragen zijn zeker
mogelijk. Aflossing zal lineair zijn in 10 jaar, dus jaarlijks 10%. De rente die aan u vergoed zal worden –
uiteraard over het nog uitstaande saldo- zal liggen tussen de 2,5% bij een lening van € 5.000 en 3 % bij
een lening van €30.000.
Heeft u belangstelling – en de gelegenheid - om op deze manier een bijdrage te leveren aan de nieuwe
velden, aan GMHC en aan uw eigen portemonnee, dan kunt u dit kenbaar maken aan de
penningmeester van SKG, Jan Willem Eelkman Rooda, door hem een mail te sturen: jwerooda@rooda.nl.
In de loop van de komende maanden zullen we een en ander nader toe gaan lichten, via de site, een
prospectus en een informatieavond.
U kunt regelmatig iets gaan lezen over het groot onderhoud van de velden, de richting die we op gaan
en de voortgang. We houden u op de hoogte.
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TEAM VAN DE MAAND: G-TEAM
door Hans van Raalte
In de Nieuwsbrief kennen we sinds enige tijd de rubriek: het team van de maand. 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:
het G-team.
Namen teamleden:
Jeichina Stolk, Roberto Meurs, Milan Baas,
Steven Hollander, Boris Versteeg, Jonas Meijer,
Stephan Rop, Tessa van Boxel, Anouk Kolkman,
Wessel Slootjes, Myrthe van den Berg, Ilco van
Veen en Bart van den Berg
Wie zijn jullie trainers/coaches?
Robert, Jan-Willem, Michiel, Karlijn en Dounia
Wat is het bijzondere aan jullie team?
Wat ons team zo bijzonder maakt is dat wij een mix zijn van alles! In ons team vind je mensen van alle
leeftijden, mannen en vrouwen, jongens en meisjes. We hebben hele fanatieke spelers die echt voor de
winst gaan en andere spelers die het vooral leuk vinden om met elkaar te hockeyen. En ondanks al die
verschillen zijn wij een (h)echt team dat heel veel plezier met elkaar beleeft, vooral op de training maar
ook daarnaast. Zo zijn we onlangs met zijn allen naar het jubileumconcert van de Jostiband geweest
(met dank aan apotheek Heerkens).
Wat is er zo leuk aan GMHC?
Wij vinden het geweldig dat GMHC het G-hockey is gestart. We vinden het een gezellige club en vooral
de teametentjes vinden wij fantastisch. Vooral als ook onze ouders, broers/zussen en begeleiders
mogen aanschuiven. Dank je wel Thijs!
Heel belangrijk!
G-hockey heeft alleen bestaansrecht met de hulp van een hoop vrijwilligers omdat onze spelers veel
begeleiding nodig hebben. Ervaren en enthousiaste spelers die het leuk vinden om ons het hockey bij te
brengen. Wij staan te springen om nieuwe trainers te verwelkomen die ons willen helpen. Kom gerust
eens kijken bij onze eerstvolgende thuiswedstrijd op 19 november of bij een van onze trainingsavonden
(woensdag van 18.00 – 19.00 uur) als je benieuwd bent hoe dat gaat en je er wellicht wat voor voelt om
ons te komen versterken…
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DRINGEND HANDIGE HANDJES NODIG
door Accommodatiecommissie
Ook de Accommodatiecommissie zit te springen om ‘handige handjes’. Er ligt nog een aantal klussen
met smart te wachten om uitgevoerd te worden. We noemen de meest dringende:
 Een schakelaar voor de terrasverlichting moet verplaatst worden naar het schakelaarspaneel bij
keukendeur achter de bar
 Schakelkastje voor sproeiinstallatie moet worden verplaatst
 Schakelkastje voor barruimte luchtbehandelingsunit moet worden verplaatst
 Stroomvoorziening onder de kassa kan beter. Die zit nu onder wateraansluiting. Is eigenlijk niet
zo veilig….
 Stroomgroepverdeling moet worden uitgezocht. Op welke groep zit wat?
 Bij het verwijderen van het oude alarmsysteem zijn wat plekken vrij gekomen die weer netjes
met verf en plamuur bijgewerkt moeten worden.
 Deurnaald van bierhok moet beter kunnen functioneren. Zo ook een van de sloten.
 Stroomvoorziening in keepout moet eens worden ‘doorgelicht’
 Lamp boven keepoutingang is stuk
 Whiteborden ophangen in kleedkamers (Wie zoekt op Marktplaats?)
 Het zou leuk zijn als er een kast komt (wie zoekt even op Marktplaats?) in de bestuurskamer
waarin de TV komt en waaraan een whitebord en of flipover kunnen hangen.
 Naast beamerscherm in de barruimte moeten speakers komen om presentaties van geluid te
kunnen voorzien
 Er moet verf worden gekocht voor de heren van de donderdagochtend klusploeg. Zij willen de
terrastafels en banken opknappen.
 Een kastdeurtje wil weer graag op zijn plekje terug worden gemonteerd
 De vluchtwegverlichting boven de trap doet het niet
 Een mooi gordijn voor het raam van de bestuurskamer zal de akoestiek een stuk verbeteren.
En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Wie komt de accommodatiecommissie helpen? Je kunt je per
klus opgeven. (Overzichtelijk toch!). Als iedereen één klus doet, zijn we ’zo’ klaar…
Meld je aan bij bestuur@accommodatie.nl
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Gebruik de
LISA APP!!

Handig:
ook voor
teammanagers!!
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VRIJWILLIGER VAN DE MAAND:
HIER HAD JOUW NAAM KUNNEN STAAN
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. Dat zijn er heel wat bij
GMHC. Maar helaas is er ook een legertje van leden, die géén vrijwilligerswerk doen.
Hoe ben je zo bij GMHC betrokken geraakt?
“Ach, je weet hoe dat gaat. Mijn kinderen gingen hockeyen en dan ga je ze natuurlijk wel eens brengen
en halen. Tussendoor kan ik dan mooi de stad in om dingen voor mezelf te doen. Het is wel mooi dat die
kinderen dan een paar uurtjes onder de pannen zijn. Dat vind ik wel mooi van de club, er zijn altijd wel
gekken te vinden die training geven of coachen. Dat scheelt mij heel wat tijd. En tijd is kostbaar, hè?”
Waar en wanneer ben je geboren?
“In de Randstad. Ik behoor tot de groep dertigers en veertigers, die bezig zijn met hun carrière. Nee, wij
kunnen er dan niet zoiets bij hebben als jeugd begeleiden, laat staan dat we tijd hebben om zelf te
hockeyen. Ja, we gaan wel kijken naar de wedstrijden van onze kinderen als het zo uitkomt. Wat mij dan
wel opvalt is, dat je ziet dat er een hoop dingen fout gaan bij de club.”
Noem eens zaken die fout gaan?
“Nou, het zijn vaak dezelfde mensen die bepalen wat er gebeurt bij een club. Er is altijd een groep
vrijwilligers die alles willen regelen. Daar kom je als niet-vrijwilliger bijna niet tussen. Niet dat ik zou
willen, maar stel dat… En als ik dan tóch bezig ben met kritiek: Ik ben het lang niet altijd eens met de
selectieprocedure. Mijn zoon kwam niet in aanmerking voor B1 en daar was ik het absoluut niet mee
eens. Wel de zoon van de penningmeester, belachelijk.”
Ideetje om zelf in de technische staf te gaan zitten?
“Ben je gek. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ik zou het wel kunnen, maar dat kost me zeker twee
avonden in de week.”
Voel je dan niet een soort morele verplichting om iets voor de club te doen?
“Absoluut niet. Mijn zoon is lid van de club, ik toch niet. Bardiensten draaien? Te gek voor woorden dat
dit min of meer verplicht is. Gelukkig kan ik dat meestal wel afkopen. Helaas kan dat niet met
rijbeurten. Daar vraag ik mijn vrouw voor. Kan ze ook weer eens achter het stuur kruipen.
Doordeweeks krijgt ze daarvoor niet de kans.”
Vind je dit ook gelden voor spelende leden?
“Nee, ik vind dat die het veel meer als een morele verplichting moeten voelen om iets voor de club te
doen. Maar ik heb wel begrepen, dat bij de wat oudere senioren de bereidheid om iets te doen niet zo
erg groot is. Vooral de dertigers en veertigers laten het een beetje afweten. Hé, wat grappig. Dat is
dezelfde leeftijdsgroep als waar ik toe behoor. Maar ja, dat ligt toch iets anders, vind ik. Zij spelen
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wekelijks hun wedstrijdje, ik niet. Oke, ze zijn verplicht om te fluiten en bardiensten te draaien. Maar ik
heb begrepen dat er toch een tekort aan kader is. Ik zie voortdurend oproepjes op de website en in de
nieuwsbrief om versterking voor allerlei commissies. Het wordt kennelijk steeds lastiger om mensen te
vinden. Terwijl er toch al jaren vele tientallen mensen zijn die wel vrijwilligerswerk doen. Leden, maar
ook veel ouders. Daar mag de club wel heel erg blij mee zijn. Jammer dat er dan toch enkele vacatures
zijn. Je zou toch mogen verwachten, dat dit bij een club met meer dan 800 leden geen probleem is. Gek
toch dat het al jaren niet lukt om een voorzitter te vinden.”

Iets voor jou?
“Hè, wat? Nou, waarom eigenlijk niet. Je kan er zelfs wethouder mee worden.”

GMHC SCHENKT KEEPERSSPULLEN
VOOR AFRIKAANS HOCKEY
door Materiaalcommissies
Onze club heeft overjarige keepersspullen
geschonken
aan
de
Afrikaanse
hockeybond om trainingen te geven in
Burkina Faso. Die trainingen worden
gegeven door de uit België afkomstige
trainer Gabriel Tuscher. Hij is in dienst
getreden van de Afrikaanse hockeybond.
Ook schonk GMHC oude doelnetten. Ook
andere clubs doen dit, zoals HC Alphen.
De keepersspullen werden aan Tuscher
overhandigd door Winnie Fontaine (zie
foto), die daarmee haar laatste daad
verrichtte als voorzitter van de
materiaalcommissie.
“Ik heb na 6 jaar het voorzitterschap kunnen overdragen aan Ad Degenkamp. Dit vrijwilligerswerk heb
ik al die jaren met veel plezier gedaan.”
Winnie Fontaine heeft haar sporen wel verdiend in die 6 jaar. Zij dankt de andere betrokkenen voor de
prettige samenwerking in een mooie periode als vrijwilliger. De materiaalcommissie heeft een geheel
nieuwe samenstelling gekregen.






Ad Degenkamp
Lisette Herbert
Karen van Gent
Ruth Landmeter
Gaike de Gaaij

A en B lijn
Senioren en G lijn en beheer trainingsmaterialen
C en D lijn
E en F lijn en beheer keeperskluizen en beheer Keepersclub
beheer trainingsmerialen

Alle leden van de materiaalcommissie zijn te bereiken via materiaal@gmhc.nl
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COLUMN: OPSTELLING
door Hans van Raalte
Dank zij de fraaie tribune voor het clubhuis mogen de wedstrijden bij GMHC zich verheugen in een
toenemend aantal toeschouwers, zowel op de zaterdagen bij de jeugd als op de zondagen bij de
senioren. Natuurlijk gaat het niet om honderden toeschouwers maar enkele tientallen belangstellenden
nemen toch vaak wel de moeite om plaats te nemen op de tribune. Zeker als het zonnetje lekker schijnt.
En wat dat betreft zijn we de eerste weken van het nieuwe seizoen wel verwend.
In dit verhaaltje wil ik het vooral hebben over de wedstrijden op zondagen en dan met name die van
onze beide eerste elftallen. Voor ouders, vrienden en bekenden is het meestal wel duidelijk wie er
spelen. Maar er zitten ook heel wat minder ingewijden op de tribune. Die zie je dan soms met een
vragende blik kijken, zo van ‘Weet jij wie die nummer 10 is?’
Laat ik het bij mezelf houden. Ik loop al heel wat jaartjes mee bij de club (vanaf de oprichting) en tot nu
toe wist ik toch wel aardig wie in Dames 1 en Heren 1 speelden. Maar ik raak een beetje de draad kwijt
met al die nieuwelingen. Dan kijk ik soms hulpeloos in de richting van zoon Bart om te vragen wie die
nummer 10 is. En ik merk dat ik niet de enige ben. Ik verkeer in goed (?) gezelschap van een rijtje
andere grijsaards op de bovenste rij van de tribune, door de jeugd liefkozend met ‘de Muppet-show’
aangeduid.
Zou het niet aardig zijn als voor deze oudgedienden, maar ongetwijfeld ook voor anderen, een
programmablaadje zou worden gemaakt en telkens voor de wedstrijd uitgedeeld met daarin de namen
en rugnummers (!) van de spelers van D1 en H1. Een simpel, geprint A4-tje met de opstelling. Of iets
gelikter: met een fotootje erbij. D1 en H1 hebben sinds een paar jaar een teammanager. Zou het niet een
mooie taak zijn voor die teammanagers om voor zo’n programmablaadje te zorgen. Als service aan de
toeschouwers.
Een tip: Doe het niet zoals de Rotterdamse voetbalclub Sparta. Ja, ik durf nu weer met trots te bekennen
dat ik al sinds m’n jeugd een Spartapiet ben, nu Sparta weer terug is in de Eredivisie. Sparta geeft al
jaren bij thuiswedstrijden een programmablaadje uit. Met onder andere de opstellingen van beide
clubs. Helaas staan er achter de namen van de Spartanen geen rugnummers, omdat Sparta altijd in de
traditionele opstelling speelt met de rugnummers 1 tot en met 11. Alleen is tevoren niet bekend wie op
welke plaats speelt, omdat de trainer dit pas op de speeldag bekend maakt, te laat voor het
programmablaadje. En dus weet ik vaak niet wie wie is, zeker niet met al die spelers die vaak maar één
seizoen bij hun club blijven.
Zó zouden de teammanagers van D1 en H1 het niet moeten doen. Maar bij hockey gaat dat toch al
anders dan bij voetbal. Een team bestaat bij hockey immers altijd uit 16 spelers, met vaste
rugnummers.
Ik ben benieuwd of de teammanagers deze uitdaging willen oppikken.
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