
TERUGBLIK OP EEN WAT MAGER SEIZOEN
door Peter Dijkgraaf
Zoals gebruikelijk mikt onze vaste ‘verslaggever’ Peter Dijkgraaf terug op het seizoen 2015/2016. Het
werd een wat mager seizoen met uiteindelijk vier kampioenen. Die werden uitsluitend bij de jeugd
genoteerd. De seniorenteam behaalden toch wat teleurstellende resultaten met als triest dieptepunt de
degradatie van Heren 1 naar de derde klasse. De dames deden het aanzienlijk beter dan de heren, maar
hoge eindklasseringen werden niet behaald. De damesteams eindigden in de middenmoot, de
herenteams moesten met lagere klasseringen genoegen nemen. We beginnen deze terugblik met de
jeugd:

Schitterende reeks van Meisjes B1
Meisjes B1 heeft het kampioenschap in de eerste klas behaald door een schitterende reeks van negen
overwinningen in 2016. In het najaar werden slechts zes punten vergaard in vijf wedstrijden. De
trainer-coaches Roos Velberg en Marco van Pelt hebben van MB1 in de loop van de competitie een
hecht team gemaakt, dat ook lastige wedstrijden vaak in de slotfase nog wist te winnen.

In het afgelopen seizoen uiteraard veel aandacht voor Meisjes A1, dat via de voorcompetitie een plaats
bemachtigde in de Super A, de op een na hoogste afdeling van het land. Nooit eerder vertoond bij
GMHC. Jammer van die ene uitglijder in Heerenveen tegen het zwakke Quick Stick, maar verder heeft de
formatie van Dirk Doop ook alle topteams prima tegenstand gegeven.
Nog niet zo gek lang geleden waren we bij GMHC blij wanneer ons MA1 tweede werd in de eerste klas
en nu presteert Meisjes A2 dat na een uitstekend seizoen, waarin 33 punten werden verzameld, twee
minder dan kampioen Leonidas. MA3 werkte een matig seizoen af in de verrassend sterke tweede klas,
MA4 werd keurig vierde in een kleine poule en MA5 speelde niet altijd in de sterkste opstelling en werd
achtste.
Meisjes B2 kwam tot het respectabele aantal van 27 punten en werd derde in de toch wel sterke 2e klas.
MB3, dat even hoog speelde, had in april een dipje met drie nederlagen, maar werd ook nog derde met
25 punten. MB4 had maar één punt meer, maar werd daarmee wel kampioen. Dit leuke team maakte
het op de slotdag nog onnodig spannend. MB5 speelde wat wisselvallig, maar werd toch nog keurig
vijfde.
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Na twee nederlagen in april had trainer-coach Bart van Raalte niet meer gedacht met zijn Meisjes C1
nog kampioen te kunnen worden. Maar na de zege bij koploper HDM kwam het geloof terug en één
ronde voor het einde kwam GMHC op kop en won de titel op doelsaldo. MC2 speelde zeven keer gelijk
en dat kost punten. Het team bracht het toch nog tot de vierde plek met 22 punten. MC3 behaalde één
puntje meer en werd ook vierde en MC4 zakte naar de zesde plaats door drie nederlagen aan het slot
van de competitie. MC5 zat in een iets te sterke poule en werd achtste.

Van Meisjes D1, zesde met 18 punten, hadden we iets meer verwacht, maar het had ook erg goede
tegenstanders. MD2 speelde wisselvallig, maar kwam toch tot 21 punten en de vierde plaats. MD3 en
MD4 kwamen tot de zesde plek, met ieder 16 punten en MD5 schopte het heel knap tot 25 punten en de
derde plaats, mede doordat in het laatste duel kampioen Roomburg met 1-0 werd geklopt.
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Jongens A1 in een neerwaartse spiraal
Voor Jongens A1 zou het in de Subtopklasse een zwaar seizoen worden, maar zeker in het voorjaar
mochten de resultaten teleurstellend worden genoemd. In het najaar werden nog twee duels gewonnen
en werd ook goed tegenstand geboden aan sterke opponenten. Na de winterstop werden de nederlagen
helaas groter, hetgeen vooral was toe te schrijven aan een gebrek aan zelfvertrouwen en misschien ook
wel een beetje aan een mindere mentaliteit. JA2 werkte een prima seizoen af in de derde klas, verloor in
2016 alleen van kampioen De IJssel en eindigde keurig als tweede.

Jongens B1 leek aan een ijzersterk seizoen te werken in de Subtopklasse, maar na het verlies in de
topper bij Berkel knapte er iets en werden de drie resterende duels ook verloren. Desondanks is de
derde plaats in de subtop een compliment waard. JB2 speelde wat wisselvallig, maar veroverde met 22
punten toch de vierde plaats. Na het succesvolle vorige jaar had JB3 nu iets te sterke tegenstanders en
behaalde slechts twee overwinningen.
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Jongens C1 werd overtuigend kampioen in de tweede klas (dat wel), maar had op het laatst slechts één
puntje voorsprong op Rotterdam, waarvan in de laatste wedstrijd met 1-5 werd verloren (in een
teestopstelling…). JC2 draaide een leuk seizoen in de tweede klas en mag tevreden zijn met de 23
punten op de vierde plek. JC3 werd zesde en kreeg veel treffers tegen ondanks het goede keeperswerk
van Olivier Borgers.

Jongens D1 heeft leuk meegedraaid in zijn poule. Alleen Ommoord en Ring Pass waren iets te sterk,
maar het spel werd steeds beter en een derde plaats met 23 punten is toch niet slecht. JD2 heeft het
onverwacht goed gedaan. Een tweede plaats met maar liefst 26 punten en nog een zege op kampioen
HDM.

Goudse Mixed Hockey Club – Nieuwsbrief juni– afsluiting seizoen 2015-2016
Pagina 16


Teleurstellend jaar voor Heren 1; goed resultaat voor Dames 1
De vreugde over de terugkeer naar de tweede klas was groot aan het begin van het seizoen bij Heren 1.
In de loop van de competitie werd het spel helaas eerder slechter dan beter, waarbij ook de dragende
spelers nogal tegenvielen. Dames 1 begon matig, moest een beetje wennen aan de andere speelwijze
onder nieuwe trainer-coach Eric Dijxhoorn, maar herstelde zich keurig in de loop van de competitie.

Heren 1 boekte in oktober twee overwinningen en twee gelijke spelen en stond met acht punten netjes
in de middenmoot. Van Purmerend en Weesp werd gewonnen en tegen Woerden en Haarlem
gelijkgespeeld, waarbij eigenlijk ook drie punten hadden moeten worden binnengehaald. Dat was
hoopgevend. Waar het precies misging – blessures en afzeggingen – is niet helemaal duidelijk, maar in
het vroege voorjaar werd er uitsluitend van Amstelveen gewonnen en regen de nederlagen met grote
cijfers zich aaneen. Volgend seizoen dus in de derde klasse. Een aantal sterkhouders vertrekt door
studie en andere redenen en nieuwe trainer-coach Dirk Doop zal na de degradatie rustig in de derde
klas moeten gaan bouwen aan een nieuw team.
Waar Heren 1 in oktober juist goed presteerde, liet Dames 1 het in die periode met vier nederlagen juist
afweten. Daarna kwam er een redelijk herstel en werden met regelmaat potjes gewonnen in deze sterke
eerste klas, zonder ooit tot het sprankelende spel van een seizoen eerder te komen. Met vijf
vertrekkende speelsters zal Eric Dijxhoorn er niet onderuit komen om de talentvolle A-meisjes in de
nieuwe selectie in te passen.
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Dames 2 draaide een leuk seizoen. Hoewel de formatie nooit een hecht team werd, kwam de ploeg toch
tot 37 punten en een fraaie vijfde plaats in de reserve tweede klas. Het team was al snel de eenzame
middenmoter met een royale achterstand op nummer vier en een nog grotere voorsprong op de
staartgroep. Hier vertrekken zeven speelsters, maar de geweldige talenten uit Meisjes A2 staan te
dringen om hun plaatsen in te nemen.

Voor Dames 3 geldt bijna een identiek verhaal. Met 28 uit 20 eindigt het team van Jet de Bruin op een
degelijke zesde plek in de reserve derde klas, ver achter de topvijf en ver voor nummer zeven en lager.
Deze formatie ‘dreigt’ volgend seizoen nog gezelliger en ook wel iets sterker te worden.
Heren 2 draaide ook best een leuk seizoen in de reserve derde klas en had met een beetje geluk hoog in
de middenmoot kunnen eindigen. Het werd nu een achtste plaats met 21 punten na veel doelpuntrijke
wedstrijden.

Veteranen A wist dat het zwaar zou worden in de reserve tweede klas, maar heeft zich uiteindelijk toch
vrij eennvoudig kunnen handhaven. De formatie met de meeste spelers (22) en met een perfect BBQgezelschap, sprokkelde 15 punten bijeen en mag best tevreden zijn.
De LA-Veteranen speelden te goed in de voorcompetitie en kwamen daardoor in een heel sterke poule
in de eerste klas. De combinatie van GMHC en Waddinxveeen kon gelukkig in het laatste duel het
puntentotaal nog verdubbelen naar zes.
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WANNEER IS EEN SEIZOEN SUCCESVOL?
door Christiaan de Waal
Veranderingen. Eén van de factoren die bepalen of je als team succesvol kan zijn, is het vermogen om
hiermee om te gaan. Heren 1 zag dit seizoen op allerlei vlakken veranderingen. Trouwe supporters zien
bijvoorbeeld dat de groep op de bijgevoegde teamfoto, op zijn zachtst gezegd niet helemáál meer in de
samenstelling is zoals deze aan het begin van het seizoen was. Of het nu kwam door een fysiek en
mentaal belastende buitenlandstage, een rare ruzie op de training, of een krankzinnige kwetsuur; het
seizoen zat weer vol dynamiek.

Elk team krijgt elk seizoen wel te maken met blessures. Zo ook Heren 1. Van enkels tot ellebogen,
ruggegraten tot ringvingers. Daar waar (vaak) hard gesport wordt, is het risico op een blessure altijd
aanwezig, zeker bij een sport als hockey. Voordeel (wel erg indirect) is dat we onze sponsor weer wat
klandizie toe kunnen schuiven: twee recente operaties naar aanleiding van een afgescheurde voorste
kruisband leveren toch weer twee mensen op die een traject van negen maanden ingaan.
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Hoe wordt dit opgevangen? Gelukkig blijven er altijd mensen die het leuk vinden om in Heren 1 te
spelen. Ja, dit zou geen vraag maar een gegeven moeten zijn, maar ook dat verandert. Voorlopig is het
hockeyniveau nog steeds het grootste pluspunt. Het blijft toch nog steeds het beste en snelste hockey
dat binnen GMHC gespeeld wordt. Langs deze weg willen we nogmaals alle invallers bedanken voor
hun inzet dit seizoen!
Ook het spelniveau veranderde dit seizoen. Natuurlijk was de manier waarop gepromoveerd werd in
2015 niet ideaal, maar dit belette ons niet de schouders eronder te zetten. Uiteindelijk is de tweede
klasse toch wat te sterk voor ons gebleken. Met het toch wel grote aantal spelers dat vertrekt, is dit
wellicht niet eens zo heel erg…

Hiermee omgaan, dát is de kunst. Soms ging dit goed, soms wat minder, maar de kunst is om tóch als
team te blijven presteren. Concreet bijvoorbeeld in de vorm van trainingsopkomst, maar ook in de
vorm van het organiseren van teamactiviteiten. Als een wedstrijd verloren wordt, kan beter getraind
worden. Als bijna alle wedstrijden verloren worden, is het ook de kunst om het moreel hoog te houden.
Een avondje bowlen, casino, of het spelen van een bingo met gevleugelde uistpraken van de trainer,
kunnen hierbij helpen.
Ook qua persoonlijk leven verandert er in een seizoen onvermijdelijk veel. Studies, familie, vrienden
(en vriendinnen), woonsituaties; allemaal dingen die weer hebben gezorgd voor een dynamisch
seizoen. Kleine uitloop van het seizoen is de bruiloft van onze keeper Marco met Roos, die in augustus
gepland staat (het gerucht gaat de ronde dat de hele club is uitgenodigd?). Natuurlijk zal ook Heren 1
hier vertegenwoordigd zijn, ongetwijfeld zal dit weer een mooie dag/avond worden. Het schijnt dat
Ramon en Pax, relatie-lengte-technisch, aan de beurt zijn voor het volgende GMHC-kroost…
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Komend seizoen
De teamsamenstelling verandert ook komend seizoen weer. Flink wat spelers hebben besloten volgend
seizoen elders te gaan hockeyen en ook de samenstelling van de staf verandert. Ook hier een
dankwoord voor betreffende spelers, trainer-coach en manager. Zonder spelers geen team, zonder staf
geen leiding. We willen met name Bas en Yvonne bedanken voor hun tijd en moeite. Yvonne heeft veel
werk uit handen kunnen nemen als manager en Bas heeft de afgelopen drie jaar het eerste onder zijn
hoede gehad. Beiden bedankt!
Inmiddels zijn de selecties weer afgerond. Er staat een nieuw team, met een nieuwe trainer-coach en
manager. Assistent Anco blijft nog een jaar en hier zijn we absoluut erg blij mee. Het seizoen kent dus
alweer flink wat veranderingen, nog voordat het officieel begonnen is. De kunst is om het te zien als een
uitdaging, te blijven bouwen en met elkaar er een mooi seizoen van te maken. Resultaten zijn niet het
hoofddoel, we betalen immers nog steeds om voor onze lol te mogen hockeyen bij GMHC. En dat
verandert voorlopig nog even niet…
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NIEUWS VAN: AANSTORMEND TALENT
door Hermine Verzijl namens Jongste Jeugd Commissie
Het hockeyseizoen is weer voorbij
De 1e jaars F ( 6/7 jaar) hebben deze periode hun eerste wedstrijdjes in de Disneycompetitie gespeeld.
Vorig seizoen 1 team met 13 kinderen, dit seizoen 4 teams, 37 kinderen en 8 ouders, die zich
enthousiast hebben aangemeld als coaches. Ouders hebben dit enthousiast ondersteund in de rol van
rij-ouder en spelbegeleiding; een spelleidersavond gevolgd met tips en trucs van Peter Dijkgraaf. Weer
veel leuke reacties van ouders en kinderen. De KNHB wil dit nog niet organiseren voor 6-jarigen, maar
dit is zo’n succes, dat we hier zeker met de andere deelnemende clubs uit het district mee door willen
gaan.
De zaalhockeycompetitie voor de 6-tallen werd afgelopen seizoen voor het eerst georganiseerd door de
KNHB. De komende Midwintercompetitie is er weer zaalhockey voor de 6-tallen; de start is alleen
eerder, begin december.

De Jongste Jeugd Dag is weer voorbij met 100 kinderen, coaches en ouders op de club, met Jongens E2
als thuisspelend team. Een leuke dag met wedstrijden, veel spelletjes plezier en een springkussen (zie
ook elders in deze Nieuwsbrief).
De teamindeling van de Jongste Jeugd ( 2e jaars F, E6 en E8) staat inmiddels op de website van GMHC. U
kunt daar vinden in welk team uw zoon of dochter volgend seizoen is ingedeeld. Er wordt ondertussen
hard gewerkt aan het trainingsschema voor volgend seizoen, zodat iedereen op tijd zijn andere
afspraken kan regelen.
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Seizoensopening
Op zaterdag 3 september is de jaarlijkse seizoensopening. Dus houdt deze dag alvast vrij. Op deze dag
worden voor alle Jongste Jeugd teams onderlinge wedstrijdjes geregeld. Informatie hierover volgt nog
Tegelijkertijd wordt er op de club een 2e hands beurs georganiseerd. Heeft u nog iets nodig voor uw
zoon of dochter, neem daar dan even een kijkje. De week erna, op zaterdag 10 september, start de
eerste ronde van de competitie.

Graag wil ik namens de Jongste Jeugd commissie alle coaches, teammanagers, trainers, hulptrainers en
anderen, die om de teams heen hun steentje hebben bijgedragen, bedanken voor hun inzet en
enthousiasme dit seizoen. De Jongste Jeugd commissie bestaat uit Hermine Verzijl, Peter Herbert, Jaap
Blokzijl, Daniella van Nieuwenborg en Danielle Frenk.
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Afwisselend slot F-jes
Voor de F-jes was er woensdag 15 juni bij GMHC een afwisselende slotdag. Alle kinderen in de F-leeftijd,
zowel 1e jaars als 2e jaars, hebben zich prima vermaakt met afwisselend wedstrijdjes spelen en
spelletjes, zoals een spel met een bekertje met water op de krul van je stick via een parcours naar de
overkant proberen te brengen en zoveel mogelijk water erin proberen te houden!

Wederom werd deze slotdag ondersteund door de trainers, hulptrainers, enthousiaste ouders als
spelleiders en ouders in het clubhuis voor de organisatie van het pannenkoeken eten. Dank hiervoor.
En grote dank aan onze chef-kok Thijs voor het bakken van pannenkoeken voor 80 kinderen!
Na het pannenkoeken eten was het tijd voor Bas en Daniella voor het uitreiken van de diploma’s en een
leuk aandenken voor de 2e jaars F- kinderen, die de F-lijn gaan verlaten en volgend seizoen in de E6
gaan spelen. Met een ijsje als toetje was dit een geslaagde afsluiting van het seizoen.
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FINANCIËLE TEGEMOETKOMING
door Financiële Commissie
Wist u dat de gemeente Gouda sommige leden tegemoet komt met een bijdrage aan de contributie?
Wanneer je met weinig inkomsten moet rondkomen, blijft er vaak weinig geld over voor sport,
recreatie en culturele activiteiten. De gemeente Gouda vindt het belangrijk dat alle Goudse inwoners lid
kunnen worden van sportverenigingen en komt sommigen daarom tegemoet met een Geld Terug
Regeling. Met deze regeling kunt u (een deel van) de contributie onder voorwaarden vergoed krijgen.
De Geld Terug Regeling is bedoeld voor:
 kinderen tot en met 17 jaar, van wie de ouders een laag inkomen hebben (jongste jeugd, Djunioren, C- junioren, B- junioren)
 personen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben of ouder zijn en een laag inkomen hebben
(veteranen LA, trimhockey)
 personen tussen 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd, die chronisch ziek of gehandicapt zijn
én een laag inkomen hebben (G-hockey)
Meer informatie vindt u hier

Website
http://www.gouda.nl/Inwoners/Werk_en_inkomen/Minimaregelingen/Geld_terug_regeling_reductieregeling

Folder
http://www.gouda.nl/dsresource?objectid=07029fa1-ff39-48e8-9610-e11b3679f34b&type=org

RECTIFICATIE VOOR JD2
door Communicatiecommissie
Even wat extra aandacht voor Jongens D2. Door een fout op de website werd een uitslag verkeerd
genoteerd en dit was juist op een ongelukkig moment. Er stond dat onze jongens met 4-0 hadden
verloren. Het tegendeel was waar en juist tegen de kampioen HDM was dit een knappe prestatie! Met
deze overwinning heeft GMHC voor vijf van de acht verliespunten voor HDM gezorgd en dus bleken
onze jongens een stugge tegenstander.
De laatste wedstrijd van het seizoen werd óók winnend afgesloten. De winterstop heeft JD2 goed
gedaan, want in het nieuwe jaar werden maar liefst zes van de zeven wedstrijden gewonnen. Met
gemiddeld meer dan vier doelpunten per wedstrijd, werd het publiek getrakteerd op het beste
doelsaldo uit de poule (+28). Het sterke samenspel werd vaak ook opgemerkt door de tegenstander en
goals kwamen vaak ‘uit het boekje’. Ultiem voorbeeld was de goal op de laatste wedstrijddag, waarbij
Loek van Nieuwenborg zelfs de verre paal gebruikte, om een assist te geven op Floris Munters.
Excuus voor het foutje en nogmaals onze complimenten voor het mooie seizoen en de knappe
teamprestaties: ga zo door mannen!
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GEZOCHT: LIJNCOÖRDINATOREN
door 11tal-commissie
De 11tal-commissie wordt gevormd door de Lijncoördinatoren en voorzitter. De lijncoördinator is
verantwoordelijk en aanspreekpunt voor de teams in zijn / haar (leeftijds)lijn. De Lijncoördinator is
verantwoordelijk voor de teamindeling van de jeugd- en de seniorenteams. Voor de selectieteams
werkt de Lijncoördinator samen met de trainer/coach van het selectieteam. Voor de samenstelling van
de breedtesportteams maakt de Lijncoördinator gebruik van de input coaches en eigen waarneming.
Om de ontwikkeling van (jeugd)spelers te monitoren volgt de Lijncoördinator de spelers van die lijn,
heeft overleg met coaches en maakt gebruik van een spelervolgsysteem. Deze monitoring doet de
Lijncoördinator gedurende het seizoen en gebruikt deze informatie voor de teamindeling voor het
volgende seizoen.
De Elftalcommissie vergadert vier tot vijf keer per jaar en bespreekt het te volgen GMHC-beleidsplan en
de spelers / teams van de jeugd- en seniorenlijnen. Eén of twee keer per jaar is er een coachavond
waarbij de Lijncoördinator na de presentatie (door voorzitter) aanwezig en aanspreekbaar is voor
coaches.

Profiel
- Goede communicatieve eigenschappen
- Goede organisator
- Hockeytechnische achtergrond (voorkeur maar geen vereiste)
- Beschikbare tijd ca. 2 uur per week met een piek in mei/juni tijdens teamsamenstelling
Taken
- Indelen hockeyteams (junioren en senioren)
- Aanstellen teammanagers en coaches breedtesportteams
- Opgave speelsterkte teams voorcompetitie (en event. verzoek na herindeling)
- Inventarisatie eventuele (leeftijds)dispensatie voor spelers
- Inventarisatie (2x per seizoen) spelersvolgsysteem (STICKformulier)
- Overleg met ledenadministratie instroom nieuwe leden
- Aanspreekpunt voor coaches, spelers en eventueel ouders binnen hun lijn
- Signaleren en oplossen van problemen binnen de lijn.
Organogram
Elftalcommissie GMHC
Voorzitter
Lijncoördinator Dames
Lijncoördinator Heren
Lijncoördinator MA
Lijncoördinator JA
Lijncoördinator MB
Lijncoördinator JB
Lijncoördinator MC
Lijncoördinator JC
Lijncoördinator MD
Lijncoördinator JD
Lijncoördinator Trimhockey
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GESLAAGD SPONSOREVENEMENT
door Sponsorcommissie
Het is donderdag 2 juni en een groot gedeelte van de sponsoren van onze hockeyvereniging verzamelt
zich op het kantoor van de ABN AMRO aan de Vredebest. Naast sponsoren zijn ook afvaardigingen van
het bestuur, Dames 1 en Heren 1 aanwezig.
Voor de sponsoren, die wij graag willen laten zien dat we blij zijn met hun betrokkenheid en financiele
bijdrage, is een leerzaam, levendig en gezellig programma samengesteld. We starten op het kantoor van
de ABN AMRO met een inspirerende presentatie van tophockeyer Jeroen Herzberger. Ruim een uur
vertelt Jeroen over het behalen van je doelstellingen en dat het bereiken van succes voor 90% bepaald
wordt door mentaliteit en intuïtie.
Na de presentatie staat de stadsgids van het Goudse Gidsen Gilde op de groep te wachten voor een
interessante rondleiding door Gouda. Nieuwe steegjes worden ontdekt en historische kennis
opgebouwd. Als afsluiting worden we welkom ontvangen bij wijnkoperij Van de Velde & Halewijn waar
we worden getrakteerd op heerlijke wijn en een hapje. Ondertussen leren we de werkwijze van het
bottelen van wijnen kennen. Kortom, een zeer geslaagde middag waarbij in een ontspannen sfeer
sponsoren en hockeyverening met elkaar hebben kennisgemaakt.
Rest ons alle leden en sponsoren van GMHC een mooie zomer toe te wensen en dan zien we elkaar weer
in het nieuwe seizoen.
PS: de commerciële vrienden van GMHC hebben ook een LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/comm-vrienden-gmhc-goudse-mixed-hockey-club-2913b588
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VRIJWILLIGER VAN DE MAAND:
SASKIA APPELS
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 Saskia Appels.
We hebben er een paar op onze club. Van die typische hockey’dieren’.
Die het hockey met de paplepel ingegoten hebben gekregen. Saskia
Appels is zo iemand. Toen ze nog nauwelijks kon lopen, was dat op het
hockeyveld. Haar ouders bedreven die sport (“Mijn vader op een hoog
niveau, hij heeft het tot het Nederlands B-elftal geschopt – dat bestond
toen nog”) en dus gingen Saskia en haar beide broers ook hockeyen.

Had je nog tijd voor andere sporten?
“Nee, eigenlijk niet. Ik zat op m’n 14e jaar in Dames 1 bij de Arnhemse Hockeyclub (overgangsklasse) en
ook in vertegenwoordigende jeugdteams. Ik was bijna de hele week met hockey bezig. Trainingen kreeg
ik vooral van mijn vader.” En laat ze nou aanlopen tegen een man, die uit net zo’n hockeyfamilie kwam,
Guus Appels, afkomstig uit Tilburg. Is het dan vreemd dat de familie Appels één van GMHC’s grootste
gezinnen is? Met vijf spelende leden: Guus, Saskia, Lieke, Bas en Marije. (Er was nog eens zo’n grote
familie, die van ondergetekende – ook met 5 spelende leden , nu nog maar met 2…).
Waar ben je opgegroeid?
“Ik ben in 1962 geboren in Den Haag; ik heb twee broers. We zijn enkele keren verhuisd, naar Breda,
Tiel en Doetinchem. Daar zat ik op de middelbare school. En in Tiel is het hockeyen begonnen, bij de
Kromhouters. Later kwam ik dus bij de Arnhemse Hockeyclub in Dames 1.”
Na de middelbare school ging Saskia naar de Nederlandse Politie Academie. “Mijn hart heeft altijd bij de
politie gelegen. Ik werd uiteindelijk officier bij de Rijkspolitie.Tijdens die opleiding ontmoette ik Guus.
Dat was in 1982. Vier jaar later verhuisden we naar Gouda. Ik werkte inmiddels in Leiderdorp en Guus
in Dordrecht. Dus kozen we om praktische redenen voor Gouda als woonplaats.” Dat Saskia en Guus
daar geen spijt van hebben, blijkt wel uit het feit dat ze nog steeds met veel plezier in Gouda wonen,
ondanks enkele switchen in de carrières. En dat zij zich onmiddellijk aanmeldden bij hockeyclub GMHC
was ook heel logisch.

Zijn jullie meteen actief geworden bij GMHC?
Saskia: “Ja, want we wilden graag meehelpen bij de opbouw van de club. Die bestond nog niet zo lang
(vanaf 1979), dus er was veel werk te doen. Guus en ik kwamen meteen in de eerste teams en we
gingen ook meteen aan de slag. Guus wat meer op het bestuurlijke vlak en bij de arbitrage, ik meer als
jeugdtrainer en coach. Maar ik heb ook een tijdje de ledenadministratie gedaan en ik zat in de TC. Guus
coachte enkele teams.”
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Wat gingen jullie kinderen doen?
De vraag stellen is de vraag beantwoorden: De drie kinderen gingen inderdaad hockeyen. De geboorte
van de oudste dochter Lieke (in 1992) was voor Saskia het moment om afscheid te nemen van Dames 1.
Ze ging daarna spelen bij de Dames Veterinnen. Na Lieke volgde de geboorte van Bas (1994) en Marije
(1995). Saskia ging zich bezighouden met de Jongste Jeugd en ze trainde en coachte de teams van haar
kinderen. In 2004 was er nog een korte comeback van Saskia in Dames 1. Dat deed aan het slot van de
competitie een beroep op enkele talentvolle meisjes uit C1, onder wie dochter Lieke die toen 12 jaar
was. “Dat we even samen in Dames 1 speelden was natuurlijk fantastisch!”
Wat waren jullie ambities?
“Ik heb altijd het uiterste uit mezelf proberen te halen. Guus was ook zo. En dat hebben wij ook
overgebracht op onze kinderen. Misschien dat ze het daarom alle drie tot de eerste teams hebben
geschopt.” Dat alles eruit willen halen, heeft Saskia ook op haar werk geprojecteerd. Bij de politie
bekleedde zij tot 1998 diverse functies en werd zij uiteindelijk plaatsvervangend districtschef in Alphen
aan den Rijn. “Maar toen wilde ik wat anders proberen. Ik wilde graag in het onderwijs. Zo werd ik tien
jaar lang plaatsvervangend rector van het St. Antoniuscollege (nu Carmel College).”
In 2008 keerde Saskia terug bij de politie. Ze werd eerst hoofd HRM bij het Korps Haaglanden,
inmiddels heeft ze daar een functie binnen de directie. “Ik ben belast met het zoeken van de juiste
onderwijsvormen voor de politie voor hun functioneren op straat.” Guus werkt inmiddels bij het
ministerie van Veiligheid en Justitie. Saskia heeft het nog steeds naar haar zin in haar huidige werk.
“Maar als ik ooit een kans krijg, lijkt een functie in de zorg me erg interessant.”

Hoe moet het in de toekomst gaan met GMHC?
De ambities die zij voor zichzelf heeft, zou Saskia wel wat meer willen terugzien bij de club. “Het is goed
dat er volop ruimte is voor de recreatiesport. Maar tegelijkertijd zou de club wat meer moeten willen
voor de topsport. Daarin kan de club duidelijker keuzes maken, ook op financieel gebied. Dan denk ik
aan het aantrekken van professionele trainers van buiten de club die onze eigen trainers kunnen
opleiden. GMHC is nu een gezellige streekclub, maar we moeten oppassen dat we niet te ver afzakken.
We hebben veel potentie, alleen moeten we proberen om onze jonge senioren wat meer te bieden.”
Ben je nog betrokken bij je eigen kinderen?
“Ja beslist. Ik ben manager van Dames 1, waar beide dochters spelen. En samen met Marije train ik
Meisjes D1. Bas is een paar jaar geleden vertrokken bij GMHC. Hij kreeg een mooie kans bij Rotterdam
en nu zit hij inmiddels in de basis bij SCHC. Jammer dat ze zijn gedegradeerd, maar Bas blijft daar wel
spelen. Wij gaan vaak kijken. Guus heeft wat minder tijd, omdat hij bondsscheidsrechter is. Lieke en
Marije blijven voorlopig in Dames 1, maar wat ze gaan doen als ze klaar zijn met hun studie\weten ze
nog niet. Lieke studeert net als Bas in Rotterdam en Marije in Nieuwegein. We zien het wel. Guus en ik
blijven zeker betrokken bij GMHC. Guus speelt nu bij de Veteranen en ik train op vrijdag een groep
trimmers. Daar speel ik ook actief mee. Ik sta toch het liefste op het veld.”
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COLUMN: FAMILIEDAG
door Hans van Raalte
Op deze plaats heb ik het al eerder betoogd: GMHC is een club met (te) weinig tradities. We hebben er
een paar, zoals kinderdisco’s, Super Sundays, de Jongste Jeugddag en het Sinterklaasfeest (zolang dat
nog mág…). Dat is weinig voor een hockeyclub. Maar ja, wat wil je ook bij een club waar je in het
clubhuis absoluut niet kunt zien dat je met een hockeyclub te maken hebt. Geen hockeysticks of
legguards aan de muur, geen teamfoto’s, geen prijzenkast met bekers, niks van dat alles na de kaalslag
die het toenmalige bestuur enkele jaren geleden heeft gepleegd.
En nu dreigt helaas de bekendste traditie ook nog eens verloren te gaan: de Familiedag. Voor het eerst
in vele, vele jaren is er géén Familiedag gehouden. Vorig jaar stopten Anja en Erwin van Loenen met de
organisatie, die zij samen met de Evenementencommissie hadden verzorgd. Hun hoop, dat dit wel door
andere GMHC’ers zou worden opgepakt, is ijdele hoop gebleken. En dat na al die succesjaren met
deelname van twintig tot dertig teams en zeer drukbezochte barbecues.
Eerder al ging een geweldige traditie als het Kerstgala verloren. Nu dreigt dat dus ook te gebeuren met
de Familiedag. Wat is dat toch met GMHC? Zijn er nou geen mensen te vinden die zoiets leuks als de
Familiedag willen organiseren? Ik hoor het jullie al zeggen: doe het lekker zelf. Dat kan ik pareren met
de opmerking, dat ik in de jaren tachtig en negentig samen met Jos Louwers en andere vrijwilligers zo’n
tien jaar lang die organisatie op me heb genomen. Wat mij betreft zijn nu, ook na Anja en Erwin,
anderen aan de beurt. Jongeren vooral. Eén jaar zonder de Familiedag zou nog kunnen, maar nóg een
seizoen zonder, dan is het afgelopen met deze traditie vrees ik. Wie pakt deze handschoen op?
Gelukkig staat hier iets tegenover. De slotdag van het hockeyseizoen was dit keer een geweldig
evenement. Sinds een paar jaar is het traditie om op die dag de (veld)kampioenen te huldigen. Met als
afsluiting een barbecue. Ook een mooie traditie, georganiseerd door de Evenementencommissie. Die
kreeg dit jaar ondersteuning van Veteranen A. Een zeer goed initiatief van deze heren. Heel mooi dat dit
zo’n succes is geworden. Voor de huldiging (van MB1, MB4, MC1 en JC1) bestond grote belangstelling
van hockeyers, ouders, broertjes en zusjes en opa’s en oma’s. Geweldig was het dat een kleine 200
mensen deelnamen aan de barbecue. Het was een lust om de heren veteranen te zien werken aan de
barbecues en reuzekoekepannen. Laat dit dan uitgroeien tot een mooie traditie bij GMHC. Een uitdaging
voor de Veteranen?
De slotdag was op een zondag, van oudsher de dag voor senioren. Maar nu was er sprake van een
samensmelting van zaterdag– en zondagklanten. Dat kan heel belangrijk zijn om onze jeugd (en de
ouders) te laten zien dat onze hockeyclub niet alleen op zaterdag leeft, maar dat er ook een leven is na
de juniorentijd. Want ons seniorenhockey kan zo’n impuls zeker wel gebruiken.
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