



VAN DE REDACTIE



INHOUD

Aan het eind van het seizoen 2015/2016 brengt de redactie een extra
‘dikke’ nieuwsbrief uit. Met een keur aan leuke, lezenswaardige artikelen.
We blikken terug op een niet zo heel succesvol seizoen wat de prestaties
betreft. Slechts vier kampioenen, allemaal bij de jeugd. Degradatie voor
Heren 1 en magere resultaten voor alle herenteams; gelukkig deden de
dames het wat beter. Het staat allemaal te lezen in een terugblik op het
seizoen. Tegenover de wat tegenvallende prestaties op het veld staan
allerlei positieve zaken, zoals een fraaie actie van Jongens B1, een geslaagd
sponsorevenement, een leuke dag voor de jongste jeugd en niet te
vergeten de slotdag voor jeugd en senioren met diverse huldigingen. Jullie
lezen het allemaal in deze uitgebreide nieuwsbrief, opgemaakt met vele
foto’s. Verder ook weer een Vrijwilliger van de Maand en de maandelijkse
column. Zo’n nieuwsbrief mag dan misschien een wat verouderd medium
zijn, het geeft wel een mooi beeld van de club.
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HET SEIZOEN ZIT ER OP
door het Bestuur
Het seizoen zit er op, de laatste ALV is achter de rug. Twee bestuursleden
zijn vertrokken: Irene van de Leur heeft helaas afscheid genomen als
penningmeester en ondergetekende is gestopt in verband met een
aanstaande verhuizing. Gelukkig zijn er ook twee nieuwe bestuursleden
benoemd, Christiaan de Waal en Chris Boeijinga.
We kunnen terugkijken op een geslaagd seizoen met meerdere zaal- en
veldkampioenen. Wij hopen dat iedereen een leuk hockeyjaar achter de
rug heeft. Zoals elk jaar hebben we nieuwe leden mogen verwelkomen.
Hen wensen we veel plezier bij onze club. De leden die opgezegd hebben
wensen we succes in de toekomst.
(vervolg op pagina 2)
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(vervolg pagina 1)
Op de ALV is uitgebreid gesproken over de renovatie van de velden. De afgelopen maanden is er veel
uitgezocht en informatie vergaard. We hebben een stap genomen in het proces wat volgend jaar in de
zomer moet leiden tot twee nieuwe velden. Een groepje enthousiaste leden en de SKG (Stichting
Kunstgrasvelden Groenhovenpark) zijn daar al een tijdje druk mee bezig. Komend jaar zal in het teken
staan van het maken van definitieve keuzes, maar ook van het genereren van extra middelen om de
velden te betalen. Nu nog wat mensen vinden die dat willen oppakken. We hadden al bedacht dat we
veld 1 in vierkante meters konden verdelen en verkopen. Dat zijn toch heel wat vierkante meters bij
elkaar. Wie weet wat voor andere acties er nog bedacht kunnen worden? Het zou de spaarpot lekker
kunnen spekken en ook gebruikt kunnen worden voor aanvullende wensen als nieuwe dug-outs of een
scorebord. Het zou toch geweldig zijn als een paar mensen zich hier in zouden willen storten. De
vereniging zal blij met je zijn!
Voor mij als schrijver van deze stukjes (het voorwoord) en oud-bestuurslid rest mij de achterblijvende
bestuursleden, Marc, Peter, Chris en Chris, heel veel succes te wensen bij hun bestuurswerk en alle
leden een hele fijne vakantie en een geweldig volgend seizoen te wensen! Groeten, Janneke Sanders

AGENDA
Juli
vanaf 1 juli
11-15 juli
vanaf 15 juli

Bardiensten in te plannen
Nationale Sportkampen
Eerste bardiensten worden ingepland door Barcommissie

Augustus
vanaf 15 augustus
15-19 augustus
31 augustus

Eerste bardiensten draaien
Trainingsweek lijnteams
Cursus training geven 1

Clubhuis boven
GMHC velden
Spreekkamer

September
3 september
3 september
10 september
7 september
21 september
24 september
28 september

Start competitie TOPklasse
2e hands kledingbeurs GMHC
Start competitie reguliere teams
Cursus – coachen 1
Cursus – training geven 2
Bitjes hapdag
Cursus – coachen 2

GMHC velden
Plein + Clubhuis
GMHC velden
Spreekkamer
Spreekkamer
Clubhuis boven
Spreekkamer

GEZOCHT: TRAINERS
door Technisch Kader
Het trainingsschema is gemaakt, veel teams hebben al een trainer toegewezen gekregen, maar er zijn
nog enkele gaten! Vind jij het leuk om komend seizoen een team onder je hoede te nemen? Jouw
ervaring(en) door te geven aan een jongere generatie? Dan is GMHC op zoek naar jou! Neem contact op
met Dirk Doop voor meer informatie en de mogelijkheden: dhldoop@gmail.com
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BARDIENSTEN INPLANNEN VOOR 2016/2017!
door Barcommissie
Afgelopen seizoen is er met succes een nieuwe werkvorm rondom het inplannen van bardiensten
geïntroduceerd. Goed om te vermelden is dat Dirk Doop en Marijn Schenk hebben aangegeven dat zij
ook in seizoen 2016-2017 zorg zullen dragen voor de planning van bardiensten. Hiervoor hebben ze
wel de hulp van een ieder nodig: dus plan vooral zelf in! Dit kan vanaf nu via mijn GMHC. De spelregels
zijn ongewijzigd: 2 bardiensten per lid, minimaal 16 jaar, bij het vervullen van een vrijwilligersfunctie
geld 1 vrijstelling. Wel willen wij met klem verzoeken om het te melden wanneer er een
vrijwilligersfunctie wordt bekleed, dit kan aan: barcommissie@gmhc.nl. Graag wil de barcommissie op
deze plek ook vragen naar versterking, zeker gezien dit voor Dirk en Marijn het laatste seizoen zal gaan
worden!
Ten slotte: vanaf 15 juli zullen de eerste bardiensten door ons worden ingepland, plan dus VOOR deze
datum zelf uw bardienst(en) in. Wie het eerst komt, wie de beste tijden heeft!

ABN AMRO BEDANKT ALLE HOCKEYERS
VOOR HUN INZET EN PRESTATIES
We hebben weer genoten van een mooi hockeyseizoen bij GMHC. Kinderen die hun hockeytalent
verbeterd hebben, goals hebben gemaakt, gewonnen hebben, van verlies geleerd hebben en vooral veel
blije gezichten rondom de velden. ABN AMRO is trots om hier als Partner van de Toekomst en
hoofdsponsor van GMHC een klein beetje bij geholpen te hebben. Wij kunnen niet wachten tot het
nieuwe seizoen!
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ALV KIEST NIEUWE BESTUURSLEDEN
door Secretaris
Op woensdag 22 juni heeft in bijna tropische temperaturen de Algemene ledenvergadering (ALV)
plaatsgevonden. Zo’n 25 leden en ouders van leden hebben een aantal zaken besproken en beslissingen
(overigens alle unaniem) genomen. Op de agenda stonden allereerst enkele bestuurswisselingen:
Janneke Sanders en Irene van de Leur zijn afgetreden als algemeen bestuurslid en penningmeester.
Hierbij bedanken wij hen nogmaals voor hun bijdrage aan de vereniging.
Christiaan de Waal en Chris Boeijinga zijn gekozen als bestuurslid hockeyzaken en algemeen
bestuurslid. Tevens is Peter van Adrichem benoemd voor een 2e termijn als bestuurslid accommodatie.
Direct na zijn toetreding heeft Christiaan de Waal als kersvers bestuurslid de hockeyzaken toegelicht,
waarna Irene de uitleg over de begroting en de contributie voor haar rekening heeft genomen. Er is een
begroot tekort waar het komende jaar aandacht aan besteed moet worden. De begroting en
contributie-aanpassingen zijn goedgekeurd, zoals voorgelegd door het bestuur.
Hierna heeft Karen Raap de uitkomsten van de werkgroep veldrenovatie toegelicht, waarna er ruimte
was voor discussie. Tijdens deze discussie is uitleg gegeven over de diverse opties met hun voor- en
nadelen. De start voor het project veldrenovatie is goedgekeurd, zoals voorgelegd door het bestuur.
Daarna is het meerjarig onderhoudsplan gepresenteerd en was het tijd voor de rondvraag. Tijdens deze
rondvraag werd verzocht 31 maart 2017 vrij te houden. De evenementencommissie organiseert dan
weer een feest. Een rondje van het bestuur sloot de ALV af. Het volledig verslag van de ALV wordt een
dezer dagen op de website geplaatst.

TEAMS VAN DE MAAND: MB4, MB1, MC1, JB1, JC1
door Communicatiecommissie
In de Nieuwsbrief kennen we de rubriek ‘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 team zijn, dat zich op een
andere manier verdienstelijk heeft gemaakt, bijvoorbeeld via één 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.
In deze laatste Nieuwsbrief van het seizoen 2015/2016 maken we er een bijzondere aflevering van. We
benoemen meerdere teams, namelijk vijf. Dat zijn vier (veld)kampioenen, te weten Meisjes B1, Meisjes
B4, Meisjes C1 en Jongens C1. Maar ook Jongens B1 verdient deze keer een onderscheiding vanwege
een wel heel bijzondere seizoensafsluiting waarbij de jongens zich inspanden voor een goed doel. Bij
het ‘ter perse’ gaan van deze nieuwsbrief bereikte ons het nieuws dat ook het Trimteam kampioen is
geworden. Een felicitatie waard. Helaas kwam dat nieuws te laat om deze kampioenen nog op te nemen
in de eregalerij. Dus, trimmers, jullie houden dat tegoed voor de eerstvolgende nieuwsbrief!
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Team: MB4
Wie zijn de teamleden?
(Op de foto v.l.n.r.) Tessa Beurze, Ciske van Alphen, Hannah Tamminga, Fleur van de Arend, Jelke Meij,
Lotte van der Neut, Suzanne Domela Nieuwenhuis, Selene Offringa, Odile de Jong, Isa Groeneboom,
Jasmijn Ansinger, Elise Steverink, Kiki Uiterlinde, Abbey Dijkgraaf

Wie zijn jullie trainers, coaches, begeleiders?
Marije de Graaff en Pieter Erdewijk.zijn onze trainers , Mireille Beurze en Monique Muller zijn onze
coaches
Wat vinden jullie bijzonder aan jullie prestatie?
We zijn kampioen geworden dit jaar. Vanaf ongeveer november stonden we eerste in de poule maar tot
op de laatste minuut was het spannend of we wel daadwerkelijk kampioen zouden worden. Uiteindelijk
hebben we HDM op doelsaldo verslagen. Dat hoorden we pas na onze laatste wedstrijd die we gelijk
hebben gespeeld. De poule was gelijkwaardig ingedeeld , zo hebben we tegen het team, dat laatste
stond, maar met 1-0 gewonnen.
Wat vinden jullie van GMHC?
We vinden GMHC een leuke club met leuke mensen, maar de manier waarop de teamindeling
plaatsvindt is niet altijd voor iedereen duidelijk.
Hebben jullie nog opmerkingen?
We willen onze trainers en coaches bedanken voor het leuke seizoen en onze overwinning.
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Team: MB1
Wie zijn de teamleden?
(op de foto v.l.n.r.):
Boven: Sam Bulk, Mijke de Jong, Roos Velberg (coach), Tessa Janse (assistent-coach), Shireen Hoondert,
Babette Kleine, Yente van Assen, Afke Damen, Lotte Stroeks.
Onder: Noor Miedema, Kiki Kuijf, Maaike Verboom, Brigitte Boer, Mette Hermans, Tess Okkerse,
Annabel de Heer, Isa Rens, Marco van Pelt (coach).

Wie zijn de trainer/coach/begeleider?
Roos Velberg en Marco van Pelt.
In welke klasse speelde MB1?
1e Klasse
Wat is er zo bijzonder aan jullie prestatie?
Dit seizoen zijn we van de 6e plek naar de 1e plek geklommen. Maar in de eerste helft van de competitie
ging niet alles volgens plan: verliezen, vechten, tranen en blessures. We gingen de winterstop in met 9
punten achterstand op de nummer 1.
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Na de zaal waren we van plan te knallen en te laten zien dat we toch kampioen konden worden.
We gingen met heel veel strijd de tweede helft van het seizoen in.
De eerste wedstrijd werd gewonnen en er kwam steeds meer hoop. Het resultaat hiervan was dat we
achter elkaar overtuigend bleven winnen. Hier hebben we hard voor getraind. Ook onze keepster Tess
Okkerse heeft vaak gezorgd voor winst.
Ons team staat bekend om van een achterstand een gewonnen wedstrijd te maken. Zo hielden we het
lekker spannend voor Marco en Roos (onze lieftallige coaches).
Marco maakte aan het begin van het seizoen een belofte: als we kampioen zouden worden, zouden we
allemaal een taart krijgen (dat verwachtte hij natuurlijk nooit).

Zijn er nog andere bijzondere dingen te melden?
We zijn heel trots op wat we hebben bereikt en we hebben een heel mooi seizoen gehad. Heel veel dank
aan onze supporters en coaches, we hebben samen gevochten tot het einde en nieuwe vriendschappen
gemaakt.
PS: Roos en Marco gaan 16 augustus trouwen!

Wat vinden jullie van GMHC?
Het mooi bij GMHC is dat bij thuiswedstrijden ouders en andere supporters de wedstrijd vanaf de
tribune konden volgen. Dat was leuk. We hopen dat we op GMHC, met deze leuke sfeer, nog een paar
jaartjes kunnen hockeyen.
Ten slotte…
Voor de winterstop was ons team niet echt een succes
Want we eindigden op nummer zes
Ons team Gouda MB1
Eindigde uiteindelijk op nummer één
Spannend maakten we het soms
Maar de tweede helft verbeterden we ons
Dus we gingen even strijden
Waardoor we wonnen van Leiden
En later ook van Craeyenhout
Waardoor Gouda MB1 nummer 1 behoudt
Dit was ons verhaal,
Groetjes van ons allemaal
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Team: MC1
Wie zijn de teamleden?
(Op de foto v.l.n.r.):
Laura Odijk, Therese van der Pouw (teammanager), Mirthe de Vos, Lise Duijvestijn, Suzanne Hofstede,
Luan Weldam, Jasmijn Verkaaik, Beau van Tol, Megan Fikenscher, Femke Laoh, Bart van Raalte
(trainer/coach), Felice Hoeve, Jet Miedema, Maud Weijtens, Cato Bijlard, Jasmijn van der Pouw

Wie zijn de trainer/coach/begeleider?
Bart van Raalte (trainer/coach) en Therese van der Pouw (teammanager)
Wat vinden jullie zo bijzonder aan jullie prestatie?
We stonden het hele jaar tweede en we hebben gestreden voor de eerste plek. Op 16 april 2016
stonden wij 8 punten en 14 goals achter op de C2 van HDM. Quote van een HDM-speelster toen wij
wonnen en nog maar 5 punten in hoefden te halen: "Ahhh we staan toch nog lekker 5 punten voor."
Maar wij zijn blijven vechten. Uiteindelijk slaat karma toe. Wij hebben een topteam met onze meiden,
en een toptrainer. Het was een erg leuk jaar. We zijn gewoon een hele hechte groep (#slijm), we hebben
namelijk allemaal één overeenkomst: we zijn allemaal gestoord, vooral Mouth. Voor de C1-speelster;
voel je niet aangesproken. Ohja en we kunnen natuurlijk allemaal leuk hockeyen.
Wat vinden jullie van GMHC?
Het is een hele gezellige club, het is niet groot, waardoor je veel mensen kent. Verder zitten er ook
mooie jongens op de club, waardoor je je wel vermaakt op zaterdagochtend.
Opmerkingen
Verder willen we nog zeggen dat we vinden dat Bart moet stoppen met roken, want dat is slecht.
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Team: JC1
Wie zijn de teamleden?
(Op de foto v.l.n.r.)
Boven: Jeske van Boxel (coach), Quinten Fisser, Ole Jansen, Finn Kleine, Douwe van der Linde, Daan
Guchelaar, Hidde Frenk, Esther van Dijk (coach)
Onder: Kane Klein, Sam de Zeeuw, Rafke van der Laan, Joost Laoh, Guillaume de Werd, Ies
Timmerarends, Tom Böhmer, Tobias van Hooft, Milan van der Aa.

Wie zijn jullie trainers/coaches?
Esther van Dijk en Jeske van Boxel, spelen beiden in Dames 1 van Gouda.
Wat vinden jullie bijzonder aan jullie prestatie?
De voorcompetitie ging helaas wat minder goed dan we hadden verwacht. In de tweede klasse hebben
wij geprobeerd het niveau hoog te houden in ons eigen team, ook op de trainingen. Zelf het spel maken
in de wedstrijden en dit op hoog tempo. Dit is ook redelijk gelukt, we zijn namelijk ongeslagen
kampioen geworden. Daarnaast hebben we een enorm hoog doelsaldo kunnen behalen, namelijk 123
doelpunten voor. De laatste wedstrijd hebben wij verloren, dit kwam doordat wij in een feestopstelling
hebben gespeeld. Onze spits stond op keep en onze keeper stond in de spits. Zo werd er veel van
plaatsen gewisseld. Dit leidde tot een leuke wedstrijd! Wij hebben een leuk seizoen gehad!
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Wat vinden jullie van GMHC?
Een hele gezellige hockeyclub met veel actieve leden en aardige mensen. In de selectie teams zijn er
serieuze en leerzame trainingen, waardoor het niveau hoog blijft op de club!
Zijn er andere bijzonderheden?
Misschien ook leuk om een topscorers lijst erin te zetten, bijna iedereen heeft gescoord, op Joost en
Douwe na.
Daan Guchelaar 25; Tom Böhmer 21; Guillaume de Werd & Hidde Frenk beiden 17; Rafke van der Laan
12; Finn Kleine 9; Milan van de Aa 8; Quinten Fisser 7; Ies Timmerarends en Sam de Zeeuw beiden 2;
Kane Klein, Ole Jansen en Tobias van Hooft allen 1.

Over Esther en Jeske:
Esther van Dijk en Jeske van Boxel waren onze trainers en coaches dit jaar. Zij spelen beiden in Dames 1
van Gouda. Wij als JC1 hebben een heel leuk jaar gehad met het team. Jeske en Esther bedachten altijd
erg leerzame, maar ook leuke trainingen. De trainingen waren ook erg afwisselend. We deden ook veel
spelletjes tijdens de trainingen. Iedereen uit het team kon goed overweg met zowel Jeske als Esther.
Jeske was altijd degene die wat strenger was en die graag zag dat de trainingen serieus waren. Zodat we
ons eigen niveau tijdens de trainingen toch hoog hielden. Met Esther konden wij altijd wat meer dollen,
maar zij was zeker ook streng op de momenten dat dat nodig was. Samen waren zij een hele goede
combinatie.
Sfeer in het team
De sfeer in het team was erg goed. We deden zowel binnen als buiten de hockey dingen met elkaar.
Ondanks dat we in de 2e klasse kwamen, hebben we een leuk jaar gehad. We hadden onderling ook een
wedstrijd wie de meeste doelpunten kon maken. Dat was altijd erg leuk, nadat de wedstrijd was
geweest gaf Jeske een update wie er het meeste doelpunten had gemaakt. Daarnaast kwamen we wat
vaker kijken naar Dames 1 en naar andere teams. We zijn kampioen geworden en dat maakte de sfeer
nog beter. We hebben een top seizoen gehad!
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Team: JB1
Wie zijn de spelers van het team?
(Op de foto v.l.n.r.)
Staand: Trainer-coach Rico Doran, Bart Laoh, Bob van Doorn, Lars Oerlemans, Laurens van Hooft,
Yannick Schimmel, Luuk Stoevelaar, Willem van Essen, Jens van der Meij.
Zittend: Pieter Bokhoven, Luka Heerkens, Ralph van Steenwijk, Matthijs Koenst, Marius van den Heuvel,
Li Qing van Dasselaar, Freek van Wissen

Wie zijn de trainers/coaches/begeleiders?
Rico Doran
Wat is er bijzonder aan jullie prestatie?
Na het behalen van de eervolle 3e plaats in de sub-topklasse heeft Jongens B1 afgelopen woensdag 8
juni het seizoen op een wel heel bijzondere wijze afgesloten. Hockeyclub Pollux in Vlaardingen
organiseerde in samenwerking met het team van Gedreven4suc6 aan het eind van het seizoen een
benefietdag. Evenals vorig jaar stond deze dag in het teken van de Daniel den Hoed Stichting. Maakte
Jongens B1 vorig jaar al indruk een forse bijdrage, dit keer heeft het huidige B1 GMHC definitief op de
kaart gezet! Met een TOTO spel rond de benefietwedstrijd tegen Pollux B1 hebben de mannen het
superbedrag van €1305 verzameld. Shirtsponsor WLT liquid & gas loading technology heeft dit bedrag
vervolgens verdubbeld waardoor er met 2 cheques in totaal €2610 aan Pollux kon worden
overhandigd. Op de benefietdag is een totaalbedrag van ruim 6600 europgehaald. Daar had ons Jongens
B1 dus wel een heel groot aandeel in. Iedereen bij Pollux was zeer onder de indruk van ons initiatief. Op
Facebook en Twitter zijn hierover diverse berichten geplaatst. Ook de Vlaardingse media besteedden er
aandacht aan. En tijdens de slotdag bij GMHC werden de jongens nog eens extra in het zonnetje gezet.
Jongens B1, ouders, broers, zussen, opa’s, oma’s en alle andere TOTO spelers; fantastische actie en
reuze bedankt!
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VETERANEN ZOEKEN VERSTERKING
door de Veteranen
Ben jij boven de 35, man en kan je een aardig balletje slaan? Heren Veteranen, spelend in de 2 e klasse,
zoekt versterking. Je kunt donderdagavond een keer bij de training aansluiten of contact opnemen met
Gerard Boks. De foto laat zien hoe goed de veteranen in actie kunnen komen.

OOK TRIMMERS ZIJN OP ZOEK
door de Trimmers
Op GMHC spelen we hockey in alle leeftijdscategorieën, van jong tot oud, voor iedereen wat wils. Zo
bestaat er voor senioren vanaf een jaar of 30 het trimhockey. Zowel op de maandagavond als op de
vrijdagochtend bieden we dit aan. Trimhockey is vooral hockey met een knipoog naar sociaal hockey, je
speelt in de mix van mannen en vrouwen en dat maakt het voor veel spelers extra aangenaam. Op beide
dagen is er altijd een gekwalificeerde trainer aanwezig en na de training is er een mogelijkheid om
gezellig samen wat te drinken en even bij te kletsen. Ben jij ook geïnteresseerd, neem dan contact op
met Stefan Lindaart (zie LISA), hij is coördinator van de trimmers. Ben je geen lid van GMHC dan kun je
jouw aanmelding mailen naar info@gmhc.nl. Graag tot op de training, wij gaan je hartelijk
verwelkomen.
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