Nieuwsbrief
KIEZEN

INHOUD

door het Bestuur
Alweer de eerste nieuwsbrief van 2017. Het bestuur wenst iedereen een
voorspoedig en sportief jaar toe. Een jaar waarin keuzes moeten worden
gemaakt. In maart voor de Tweede Kamer, maar ook al op 8 februari. Dan
vindt namelijk een extra Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats waarin
het bestuur de leden vraagt te kiezen voor de vervanging van de velden 1
en 2. In tegenstelling tot de Kamerverkiezingen, waar na maximaal 4 jaar
alweer een nieuwe keuze kan worden gemaakt, kiezen we tijdens de ALV
voor een veel langere doorlooptijd.
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De velden 1 en 2 zijn in beheer van SKG (Stichting Kunstgras
Groenhovenpark), een aparte stichting die aan GMHC is gelieerd, maar wel
onafhankelijk is. GMHC huurt de velden van SKG. Als hoofdhuurder ligt de
keuze voor het soort velden bij GMHC. SKG belast de kosten van
investering en onderhoud door in de huur.
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Keuzes maken heeft te maken met geld. Betere en mooiere velden kosten
geld. Veel geld. Voor de investering zal door SKG moeten worden geleend.
En die lening moet worden terugbetaald via de jaarlijkse huur. Simpel
gezegd: hoe duurder de velden, des te hoger de huurlasten. Aan de andere
kant: als SKG goedkoop kan lenen en de kosten weet terug te dringen,
kunnen we ook meer realiseren. Dat is waar het GMHC-bestuur samen
met SKG op inzet.

VRIJWILLIGER VAN DE MAAND 10
COLUMN

12

Gelukkig beschikt de club over enthousiaste leden die hebben meegedacht
over mogelijke besparingen om het soort velden te kunnen realiseren dat
de voorkeur heeft van leden en bestuur. De aangedragen oplossingen zijn
helaas niet voldoende om binnen een verantwoord huurbedrag te blijven.
Daarom doet het bestuur een dringend beroep op alle leden en sponsoren.
Zoals gezegd kan dat door de kosten omlaag te brengen. Dat kan op 4
manieren die op de volgende pagina nader beschreven zijn.

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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VERVOLG PAGINA 1
 Het lenen van geld aan SKG tegen een zeer aantrekkelijke rente. Zo hoeft SKG niet bij een bank
aan te kloppen waar de rente nóg hoger ligt (voor meer informatie: zie
http://gmhc.nl/site/default.asp?Option=99&NieuwsCategorie=3);
 Het sponsoren van de veldvervanging. Dat kan bijvoorbeeld nieuw hekwerk zijn of dugouts,
maar ook een deel van het veld zelf. Ook is er nog ruimte op het ‘Vrienden van het Clubhuis’-bord
om voor slechts € 150,- de betrokkenheid bij de club te laten zien.
 Hand- en spandiensten leveren door te helpen bij het gecoördineerd slopen van bijvoorbeeld de
veldhekken. Meld jezelf of als team aan bij het bestuur.
 Fundraising. Eigenlijk verwachten we van elk team een teamactie. Of dat nu de verkoop is van
cupcakes of een diner verzorgen voor sponsoren: alles helpt om de gewenste velden te
realiseren! Wil je je inzetten om deze en andere sponsoracties te bedenken en op te zetten? Laat
het ons dan weten. We hebben jullie heel hard nodig!
Het nieuwe jaar is begonnen. Een jaar waarin je moet kiezen. Niet alleen op de ALV, maar ook wat jíj
wilt doen voor de veldrenovatie.

WEER EEN NIEUWE NIEUWSBRIEF
En hier is alweer een nieuwe Nieuwsbrief. De redactie wenst alle GMHC’ers een voorspoedig en sportief
2017, een jaar ook met veel nieuwsbrieven. In deze editie weer een opwekkend woordje van het
bestuur, de rubrieken Vrijwilliger van de Maand en Team van de Maand, de vaste column van Hans van
Raalte, nieuws over de club en allerlei wetenswaardigheden.
Het is de bedoeling van de communicatiecommissie om deze Nieuwsbrief maandelijks uit te brengen,
steeds aan het begin van de maand. De redactie hanteert daarbij een deadline voor het inleveren van
kopij. Die uiterste inleverdatum ligt steeds op de eerste vrijdag van de maand. Eindredacteur Hans van
Raalte verzamelt dan alle bijdragen, bewerkt ze en stuurt ze door naar vormgever Marijn Schenk, die al
die teksten op een mooie manier opmaakt. Daarna verzorgt Pieter ten Bosch per email voor de
verzending naar alle leden en speciale ontvangers.
Een dringend verzoek aan iedereen die een bijdrage wil leveren aan deze Nieuwsbrief: Houd je aan die
deadline van de eerste vrijdag van de maand. Volgende deadline: vrijdag 3 februari. 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
januari
13 januari
27 januari

Nieuwjaars- en vrijwilligersborrel
Klaverjasavond

Clubhuis boven
Clubhuis boven

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

Video analyses Dames 1
Video analyses Heren 1
ALV veldrenovatie
Klaverjasavond

Spreekkamer
Spreekkamer
Clubhuis boven
Clubhuis boven
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TEAM VAN DE MAAND: WEDSTRIJDSECRETARIAAT
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: het
Wedstrijdsecretariaat!
Sylvia Commandeur

Namen commissieleden:
Sylvia Commandeur - wedstrijdsecretaris senioren
Danielle Frenk - wedstrijdsecretaris Jongste Jeugd, junioren en G hockey
Nicolette Kral - wedstrijdsecretaris zaalhockey
Aukje Mantel - wedstrijdtafel

Taakverdeling:
Zoals je hierboven ziet heeft een ieder haar verantwoordelijkheid.
Waaruit bestaan jullie werkzaamheden en hoe veel tijd gaat daar in zitten?
Als wedstrijdsecretaris voor het veld krijg je van de bond de wedstrijden per
weekend aangeleverd en dan moet je per weekend alle teams die thuis spelen
op de velden indelen. In de zaal is dat anders geregeld want dan doet de
KNHB de indeling van de teams in de zalen.

Danielle Frenk

Voor de zaterdag, met de vele junioren teams, is dat passen en meten, en
kijken of breedtesport teams ook een keer op veld 1 kunnen spelen. Soms
moeten ook uit- en thuis wedstrijden omgewisseld worden omdat we op een
zaterdag teveel thuiswedstrijden toegewezen hebben gekregen. Het aantal
uren varieert heel erg en is ook afhankelijk van de verzoeken vanuit onze
eigen club of andere clubs.
Vanuit de bond is de richtlijn dat de communicatie tussen clubs via de
wedstrijdsecretarissen van beide clubs moet lopen, dus als er verzoeken zijn
loopt dat via de wedstrijdsecretaris. Verder lopen we de
wedstrijdformulieren nog na, als er bijzonderheden zijn (bijvoorbeeld de
opmerkingen op het formulier) dan kunnen wij door de bond worden
benaderd om uitleg te geven of onze kant van het verhaal te doen.

Nicolette Kral

Wat de wedstrijdtafel betreft, Aukje maakt de indeling voor de gastvrouwen
die de teams van de tegenpartij ontvangen en wegwijs maken binnen GMHC.
Piek periodes zijn aan het begin van de competitie, na de voorcompetitie en
dan in februari voor de rest van de competitie. En voor de
wedstrijdsecretaris zaalhockey natuurlijk voor en tijdens het

Aukje Mantel
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zaalhockeyseizoen.

Waarom verdient het wedstrijdsecretariaat de titel Team van de maand?
Vele leden hebben geen idee hoeveel tijd er in zit om die indeling te maken en alle contacten met de
bond en andere clubs te onderhouden. De kans is zelfs groot dat men niet eens weet dat dat stukje door
vrijwilligers van de club wordt gedaan, en dat het elk weekend weer soepel verloopt.
Zijn er andere bijzonderheden?
Bij de Jongste Jeugd commissie is de wedstrijdsecretaris ook onderdeel van de commissie. Danielle doet
voor de JJ ook de inschrijvingen van de teams bij de bond. Voor de JJ is dat 4 keer per jaar omdat er na
elke periode weer een herindeling plaatsvindt op basis van de prestaties van de teams in de
voorgaande periode.
Heeft het wedstrijdsecretariaat speciale wensen?
Dit team is volledig bezet, maar er zijn nog vele vacatures voor andere vrijwilligers functies binnen
GMHC. Dus geef je op als vrijwilliger. Maar wil je je niet vastpinnen op een ‘vaste’ functie, wellicht kan je
je dan wel af en toe inzetten om een toernooi of een feest te regelen of een andere leuke dag op de club
waar alle leden wat aan hebben.
Wat vinden jullie van GMHC?
GMHC is een superleuke club en daarom leuk om daar die vele uren als vrijwilliger in te stoppen.
Hebben jullie hier nog iets aan toe te voegen?
Zeker voor de zaterdag kijken we halsreikend uit naar de nieuwe velden die voor komende zomer staan
gepland, zodat alle teams weer op goede velden, met indien nodig goed licht, kunnen spelen.

SENIORENFEEST: GUILTY PLEASURES
door Evenementencommissie
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

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.
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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.
1 x 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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NHC De Zestigplussers
Nederlandse Hockey Club De Zestigplussers. Ooit van gehoord? Hockeyers-opleeftijd die maar van geen ophouden weten. Ze spelen niet alleen bij hun eigen
club (in L-teams), ze doen ook nog eens op landelijk niveau mee. En sommigen
gaan nog door tot ze geselecteerd zijn in een vertegenwoordigend elftal. Dan
spelen ze in Oranje-Oud echte interlandwedstrijden en doen mee aan Europese
en Wereld Kampioenschappen. Maar het belangrijkste zijn toch de onderlinge
wedstrijden, die ze het hele jaar door op verschillende velden spelen. Deze NHC De Zestigplussers kan
wel wat nieuw bloed gebruiken. Vandaar dat ze de boer op gaan om nieuwe leden te werven. Wellicht
zijn er GMHC’ers die belangstelling hebben. Eén van ons, Simon Baretta van Veteranen L, is al jaren een
enthousiast deelnemer.
Ze stuurden onderstaande informatie: Informatie over deze unieke hockeyclub zonder eigen velden
en/of clubhuis, al ruim 25 jaar bijzonder lid van de KNHB.

Wie kunnen lid worden van de Zestigplussers?
Goede en minder goede hockeyers vanaf het kalenderjaar dat je 60 wordt.
Moet ik om lid te worden mijn lidmaatschap bij mijn huidige hockeyvereniging beëindigen?
Nee. Wij zijn geen concurrent van bestaande hockeyverenigingen. Veel leden zijn naast lid van De
Zestigplussers ook nog zondagcompetitiespelend lid van een andere hockeyvereniging.
Wat heeft de Zestigplussers te bieden?
Drie hockeyactiviteiten: (1) de OLW, (2) met selectieteam deelnemen aan EK- en WK (60+,65+, 70+
,75+) en (3) met ad-hoc-team deelnemen aan binnen- en buitenlandse toernooien.
(1) Wat is een OLW?
Een OLW (OnderLingeWedstrijden) is een dag waarop De Zestigplussers bij steeds een andere
hockeyvereniging onderlinge wedstrijden houden. De wedstrijden worden gefloten door (ex)bondsscheidsrechters die ook lid van de Zestigplussers zijn.
Hoe vaak wordt er gespeeld en waar?
Vanaf september tot juli één keer in de 2-3 weken, op een dinsdag of donderdag. Er is geen winterstop,
alleen bij afgelasting van de velden gaat de OLW niet door. De uitgekozen hockeyverenigingen liggen
hoofdzakelijk in het middendeel van Nederland.
De wedstrijden beginnen om 11:30 en eindigen ca. 15:30 uur. Je speelt 3 wedstrijden van 30 minuten,
onderbroken met pauzes van een half uur. Daarna volgt "de derde helft" met bitterballen.

Speel je tijdens de OLW elke keer met het zelfde team?
Nee, uit de groep die zegt te willen spelen stelt de OLW-coördinator voor iedere OLW andere teams
samen. Er spelen meestal ca. 18 teams.
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Hoe zit het met speelsterkte en je plaats in het elftal?
De teams worden zoveel mogelijk op basis van sterkte van de spelers ingedeeld. Omdat leeftijd een
sterke invloed heeft op de fysieke mogelijkheden van spelers is er een vrijwillige tweedeling in teams
met spelers onder en boven 68 jaar.
Moet ik elke OLW meedoen?
Nee, de zgn. belcoördinator neemt per telefoon/email ongeveer 1 week vóór elke OLW contact op met
de vraag of je deelneemt aan de komende OLW. Je kunt je vrij voelen om af te zeggen.
Hoe weet ik in welk team ik zit en wat het speelschema is?
Op de dag voorafgaand aan een OLW kun je op de website de opstellingen en het speelschema zien. De
bijbehorende links worden je ook per email toegestuurd en je krijgt te horen of je in het witte of rode
60+ shirt moet spelen.
(2) Wat zijn EK- en WK-selectieteams?
Er zijn door de WGMA (World Grand Masters Association) georganiseerde hockey-EK's en -WK's in de
leeftijdscategorieën 60+, 65+, 70+ en 75+. NHC De Zestigplussers levert hiervoor de Nederlandse
ploegen. De Elftalcommissie zorgt voor de samenstelling van selectieteams en het (pittige)
voorbereidingsprogramma hiervan. De kosten zijn in principe voor de deelnemers.
Ons 60A team is in 2016 in Newcastle NSW Australië wereldkampioen Grand Masters geworden.

(3) Wat zijn Adhoc-teams?
De Zestigplussers krijgen uitnodigingen voor deelname aan (meerdaagse) binnen- en buitenlandse
toernooien. Als er voldoende belangstelling is wordt een team samengesteld en ingeschreven.
Inmiddels is er een groep toernooien waar steevast aan wordt deelgenomen. De kosten zijn voor de
deelnemers.
Wat kost een lidmaatschap?
Een jaarlidmaatschap kost 75 euro. Bij inschrijving koopt een lid een set officiële wedstrijdkleding rode
en witte polo, zwarte broek, oranje kousen en naambandjes aangemaakt (kosten: 80 euro).
Waar kan ik nog meer informatie vinden over De Zestigplussers?
Website: http://www.dezestigplussers.nl
Op YouTube o.a. het volgende filmpje: https://youtu.be/g1NlBZEG9Y4.
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GRIEP EN SPORTEN: VERSTAND GEBRUIKEN
door Robert Smithuis
Het is weer de tijd van de griep. Wat moet je doen met sporten? Met griep moet je gewoon je verstand
gebruiken. Als je spierpijn en koorts (soms wel tot 40 graden) hebt, moet je het rustig aan doen en
paracetamol gebruiken om de symptomen te bestrijden. Een gewone griep duurt meestal niet langer
dan 3-5 dagen. Zijn er complicaties zoals heftige benauwdheid, ernstige ziekte dan is het verstandig om
je huisarts te raadplegen.
Als je koorts hebt (of ziek bent in het algemeen) is het niet verstandig om te sporten. Door de koorts is
het lichaam al harder aan het werken en als er dan nog een sportprestatie bijkomt is dat te veel. Je legt
als het ware de zweep over een vermoeid paard. Sporten met koorts (griep) is onverstandig en wil ik
dan ook heel duidelijk afraden.
Wanneer kan je dan weer sporten? Als algemene stelregel mag je nemen dat je het aantal dagen dat je
koorts hebt gehad keer twee moet doen voordat je weer wat gaat sporten. Bijvoorbeeld: heb je 4 dagen
koorts gehad, ga dan pas na 8 dagen weer sporten. Het lichaam moet de kans krijgen goed te herstellen.
In periodes van verkoudheid en griep zijn er regeltjes waarmee je verspreiding kan voorkomen, het zijn
normale hygiënische maatregelen maar voor de duidelijkheid noem ik ze toch:
Houd je hand of zakdoek voor je mond als je niest of hoest
Was regelmatig je handen met water en zeep
Raak zo min mogelijk je mond, neus of ogen aan
Gebruik papieren zakdoeken of tissues bij hoesten, niezen of snuiten en gebruik ze eenmalig.
Gooi ze daarna in de vuilnisbak
 Drink tijdens het sporten uit een eigen meegebrachte drinkbidon of gebruik je eigen bidon





Een gezond 2017 gewenst
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NIEUWS VAN: AANSTORMEND TALENT
door Jongste Jeugd commissie
Allereerst wil ik jullie allemaal een Gelukkig Nieuwjaar wensen namens de Jongste Jeugdcommissie van
GMHC!
Terwijl ik dit stukje schrijf, zie ik vanuit ons appartement een ontzettende sneeuwdump plaatsvinden.
Ik hoop niet dat dit richting Nederland komt. Tegelijkertijd een goede reden om jullie erop attent te
maken, dat er tijdens deze periode veldtrainingen afgelast kunnen worden. Houdt op woensdag de
website van GMHC in de gaten. Mocht er afgelast worden, dan zal er vanaf 12.30 uur een bericht op de
website staan.
In december is er al naar alle ouders van onze jongste jeugd leden een mail gestuurd ivm een aangepast
schema voor januari en februari. Hieronder nogmaals vermeld:
De veldtrainingen voor de Jongste Jeugd (alle F kinderen, E6 en E8) starten weer in de week van
9 januari a.s. ( eerste schoolweek).
In verband met de zaaltrainingen de komende periode (9 januari- tot de voorjaarsvakantie) zijn er de
volgende wijzigingen in het schema:

De veldtrainingen op maandag, dinsdag en vrijdag vervallen.
 De veldtrainingen op woensdag gaan door volgens onderstaand schema: ( 1e training woensdag
11 januari)
 12.55 - 13.50 uur Jongens F1 en F2
 14.00 - 15.00 uur F 1e jaars groep
 14.00 - 15.00 uur J8E2
 15.15 - 16.15 uur MF1, MF2, MF3 en meisjes uit de 2e jaars F groep (instromers)
 15.15 - 16.15 uur M8E3 en ME5
 16.30 - 17.30 uur M8E1 en ME4
 17.45 - 18.45 uur J8E1 en JE3 ( verplaatst naar woensdag)
Meisjes E6,E7, E8 en M8E2 worden door de trainer van hun team geïnformeerd over de
trainingsdag/tijd in de midwinterperiode.
LET OP: In de week, dat er voor de bovenstaande teams zaaltraining op het schema staat en dit op
dezelfde dag/tijd is als de veldtraining, vervalt de veldtraining!
Na de voorjaarsvakantie wordt er weer getraind volgens het normale schema!

Midwintercompetitie voor MF1, MF2, MF3, JF1 en JF2
Op zaterdag 14 januari a.s. start de MWC voor deze teams. Zij spelen op 14, 21, 28 januari, 4 en 11
februari buiten op het veld. Alle teams spelen drie zaterdagen tegelijkertijd thuis,
Tijdens deze thuiswedstrijden is de bar geopend. Er is nog ruimte om bardienst in te plannen via
de website. Zie op de website onder schema's/ barrooster.
Op woensdag is er ook nog ruimte om bardienst in te plannen.
Tot ziens bij de trainingen en langs de lijn!!
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VRIJWILLIGER VAN DE MAAND:
GERARD MIEDEMA
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 Gerard
Miedema.
Wanneer ben je echt met hockey in aanraking gekomen?
“Dat was toch al toen ik een jaar of tien was, in mijn geboortestad
Leeuwarden. Via een vriendje. Die zat op hockey, ik voetbalde en deed
aan kaatsen en schaatsen. Maar zo af en toe ging ik met dat vriendje
mee. Maar voetbal had duidelijk mijn voorkeur.”
Gerard Miedema is in 1964 geboren in een gezin met een jongere en een oudere zus. Na de middelbare
school in Leeuwarden ging hij in Enschede studeren. “Chemische Technologie aan de TU. Daar heb ik ook
mijn vrouw Nicole ontmoet. Zij komt uit Limburg.”

Hoe ben je in Gouda terecht gekomen?
Gerard: “Ik kreeg een baan in Den Haag, bij een ingenieursbureau. Eerst hebben we een tijdje in Den Haag
gewoond.We zochten een huis in Gouda. Ik kende Gouda een beetje uit de tijd dat ik een afstudeeropdracht
had bij het toenmalige Unichema (nu Croda). Nicole en ik vonden Gouda allebei erg leuk. Na een paar jaar
kochten we een huis aan de Joubertstraat en daar wonen we nog steeds. In 1999 kreeg ik een baan bij
Unichema. Heerlijk om zo dicht bij je werk te wonen. Lekker op de fiets, vrijwel geen reistijd.”
Wanneer kwam de hockeyclub in beeld?
“Dat was toen onze oudste dochter Noor (geboren in 2000) ging hockeyen. Later ging ook de twee jaar
jongere dochter Jet hockeyen.” Vanaf dat moment was Gerard gegrepen door de hockeysport. “Ik ben
begonnen met het coachen van Noor haar team. Toen Jet lid werd ben ik samen met Corvin Jansen training
gaan geven en coachen.”
Moeder Nicole beperkte zich tot bardiensten en aanmoedigen langs de lijn bij de beide dochters. Vader Gerard
ging meer doen. Hij nam plaats in de Elftalcommissie en werd lijncoördinator in de meisjeslijn. Ondertussen was
hij zelf gaan hockeyen. Eerst bij de trimmers en sinds een paar jaar bij de Veteranen. “Door zelf te spelen, ben ik
pas goed gaan merken hoe leuk dat hockeyen is. Heerlijk dat ik nu op wat latere leeftijd wekelijks het veld
op kan.”.

Wat doet een lijncoördinator?
“Die houdt zich bezig met de indeling van de breedtesportteams. De trainers en coaches stellen de
selectieteams samen. De lijncoördinator bekijkt in samenspraak met die coaches en trainers of meisjes in
aanmerking komen voor een selectieteam.” Om dat goed te kunnen beoordelen, bezoekt Gerard Miedema
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als lijncoördinator met regelmaat wedstrijden. “Dat doe ik zo’n beetje elke twee weken. Daarnaast ben ik
ook aanwezig op avonden met coaches en begeleiders.”

Hoe lang ga je hier mee door?
“Nog wel even. Zeker zolang Noor en Jet bij GMHC spelen. Dat hangt natuurlijk af van de studie die zij gaan
volgen. Maar als ik zou stoppen als lijncoördinator blijft er nog genoeg over om voor de club te doen. Ik
fluit wedstrijden, ook in de zaal en ik draai natuurlijk mee in de bardiensten. Er is altijd wel wat bij de club
te doen. Ik vind het heel belangrijk om vrijwilligerswerk te doen. Het is ook erg leuk, je krijgt er veel voor
terug van al die kinderen. Zo neem je ook goed deel aan het clubleven. GMHC is een gezellige club, waar
naast het prestatiehockey ook ruimte is voor het recreatieve.”
Heb je nog wensen?
Gerard denkt even na. “Ja, er zouden informatieavonden moeten komen voor mensen die nieuw zijn bij de
club. Vooral ouders. Om ze wat wegwijs te maken. Er zijn wel bijeenkomsten om mensen te vragen of ze
coach willen worden, maar volgens mij is er ook wel behoefte aan wat algemene informatie en de sociale
aspecten van een club. Volgens mij werd dat vroeger wel gedaan, maar is dat een beetje verdwenen. Dat
mag wat mij betreft wel terugkeren.”
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COLUMN: WEG MET DIE SAAIE WINTERSTOP
door Hans van Raalte
We genieten momenteel volop van de rust van de winterstop. Hoewel? Dat is natuurlijk ook maar
betrekkelijk. Want voor de teams die meedoen aan het zaalhockey, is er natuurlijk geen sprake van een
winterstop. En dat zijn toch de meeste teams bij GMHC, zeker bij de jeugd. Alleen de bikkels van de
jongste jeugd en de trimmers gaan straks al weer snel door op het veld. Ook voor de leden van de
zaalhockeycommissie is de rust maar betrekkelijk, net als voor coaches, begeleiders en scheidsrechters.
Rust is er wel voor de barcommissie. Immers, het veldhockey ligt drie maanden stil.
Dit laatste betekent dat ook het clubleven al die tijd stil ligt. Persoonlijk vind ik dat zeer te betreuren. Ik
weet niet hoe anderen daar over denken, maar ik vind die wintermaanden maar saai, voor zover het
hockey betreft. Zaalhockey is best aardig, maar geef mij maar de aloude wintercompetitie. Kijken naar
zaalhockey is lastig. De wedstrijden zijn soms in verre uithoeken op vaak onmogelijke tijden.
Maar als doorspelen op de velden er niet in zit, zijn er nog wel andere alternatieven om het ook tijdens
de winterstop gezellig te maken in ons clubhuis. Wat te denken van een clubborrel? Bijvoorbeeld op de
vrijdagavond. Of enkele niet-hockey activiteiten, zoals een tafeltenniscompetitie of spelletjesmiddagen
met kaarten, schaken, dammen of stratego. Kan ook op zaterdagen. Oubollig? Misschien. Maar het
clubleven drie maanden stilleggen, kan nooit goed zijn voor de club. Er is geen enkele andere sport die
in de winter zo lang stil ligt.

Bedrijfshockey
De KNHB zoekt momenteel naar mogelijkheden om het bedrijfshockey anders op te zetten. Dat
bedrijfshockey is bij GMHC nooit van de grond gekomen. Dat komt enerzijds, doordat dit bij sommige
hockeyclubs al zo’n gevestigde activiteit is, dat je daar als vereniging vrijwel niet tussen komt.
Anderzijds zijn er in de Goudse regio misschien te weinig bedrijven waar ze een hockeyteam op de been
kunnen brengen. Bovendien is er op de maandagavonden bij GMHC geen ruimte op de velden om een
bedrijfscompetitie op te zetten.
Maar dat zou wat mij betreft ook anders kunnen. Waarom geen korte bedrijfscompetitie tijdens de
winterstop? Op een paar avonden, of misschien wel op een paar zaterdagen. In de vorm van een minicompetitie of een klein toernooitje. Contacten tussen GMHC en het lokale of regionale bedrijfsleven
kunnen gunstig zijn. Wie weet leiden die tot aanmelding van nieuwe leden of boren we meer
sponsormogelijkheden aan. Bovendien kan het extra barinkomsten opleveren.
In de vorige nieuwsbrief werd in het voorwoord van het bestuur met enige verbazing vastgesteld, dat
GMHC geen ledenwerfcommissie heeft. Daar zou ik mijn verbazing aan willen toevoegen: wat gek dat
het bedrijfshockey bij GMHC nooit van de grond is gekomen. Als we deze beide zaken combineren,
moet daar misschien toch wel iets uit kunnen voortvloeien?
Weg met die saaie winterstop!
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