Wie heeft de leukste teamactie?
door het Bestuur
Nog een paar competitiewedstrijden, en seizoen 2016-2017 zit er
weer op. Dat betekent niet dat de spelers achterover kunnen
leunen. Trainingen blijven belangrijk (afzeggen is geen optie!),
en de selectieperiode start eind deze maand al. Ook voor de
wedstrijden zelf wordt de volle inzet verwacht. De resultaten tot
nu toe laten zien dat er verschillende teams kampioen kunnen
worden. Zo ook het G-team. Zij kunnen zaterdag 13 mei op ons
eigen 1e veld al kampioen worden als ze Forescate treffen. Tot
nu toe heeft GMHC G1 alle wedstrijden al gewonnen. Kom ze ook
aanmoedigen om 10.45 uur!
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De jeugd heeft de toekomst, zeggen ze weleens. De uitslagen
laten zien dat dat ook het geval is, zonder anderen tekort te
doen. Bij de Jongste Jeugd wordt, gezien de resultaten, een
goede basis gelegd voor de toekomst van de club. Op de site en
Facebook was al te lezen dat 3 vs 3 hockey bij de junioren D
successen opgeleverd heeft.
Nieuwe leden zijn dus
belangrijk. Reden voor GMHC om
mee te doen aan de
Koningsspelen. Honderden
kinderen hebben op 21 april
kennis gemaakt met de
hockeysport. Voor de begeleiders
was het een hele uitdaging om
de kinderen het daadwerkelijke
doel van de stick bij te brengen.
De tijd was eigenlijk te kort,
maar met een flyer zijn de
kinderen attent gemaakt op de
gratis proeftrainingen.
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Gratis team-etentje
Tussen de selectieperiode en de trainingsweek voor de selectieteams in moeten de velden worden
gerenoveerd. Gaat het lukken? Financieel zijn we er bijna. Her en der zijn wat initiatieven ontplooid
voor extra geld om de renovatie daadwerkelijk te kunnen realiseren. We missen echter nog de
nodige teamacties. Vanuit het bestuur willen we dit stimuleren. Daarom krijgt het team dat het
meeste geld weet op te halen voor de veldrenovatie een gratis etentje op de club! Meld je team en
de actie aan bij Chris Boeijinga (bestuur.algemeen@gmhc.nl). Het team dat voor 18 juni 15.00 uur
gemiddeld per teamlid het meeste geld heeft opgehaald wint het etentje.

COLOFON
De 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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Weer een nieuwe Nieuwsbrief
En hier is alweer een nieuwe Nieuwsbrief. In deze editie weer een opwekkend woordje van het
bestuur, de rubrieken Vrijwilliger van de Maand en Team van de Maand, de vaste column van Hans van
Raalte, nieuws over de club en allerlei wetenswaardigheden.
Het is de bedoeling van de communicatiecommissie om deze Nieuwsbrief maandelijks uit te brengen,
steeds aan het begin van de maand. De redactie hanteert daarbij een deadline voor het inleveren van
kopij. Die uiterste inleverdatum ligt steeds op de eerste vrijdag van de maand. Eindredacteur Hans
van Raalte verzamelt dan alle bijdragen, bewerkt ze en stuurt ze door naar vormgever Karin
Hermelink, die al die teksten op een mooie manier opmaakt. Daarna zorgt Pieter ten Bosch per email
voor de verzending naar alle leden en speciale ontvangers.

Volgende deadline: vrijdag 16 juni om 12:00 uur
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

Belangrijke data Jongste Jeugd:
Door Aanstormend talent

Zaterdag 13 mei- competitie Jongste Jeugd inclusief Disney
Dinsdag 16 mei- geen training Jongste Jeugd ivm Goudse Avond 4-daagse
Woensdag 17 mei- trainingen Jongste Jeugd vervallen na 16.15 uur, ook de
keeperstraining voor de 2e jaars F
Vrijdag 19 mei--geen training Jongste Jeugd ivm intocht Goudse Avond 4-daagse
Zaterdag 20 mei- competitie Jongste Jeugd inclusief Disney

AGENDA
Mei 2017
op dinsdagen vanaf 19:45 Video analyses Dames 1
op vrijdagen vanaf 19:45 Video analyses Heren 1
26 mei
Klaverjas-avond

Spreekkamer
Spreekkamer
Clubhuis boven

Pagina 3

TEAM VAN DE MAAND:
Stichting Kunstgrasveld Groenhovenpark
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: Stichting
Kunstgrasveld Groenhovenpark
Namen leden SKG:
Jan Willem Eelkman Rooda, Pieter ten Bosch, Alfons Schrama, Karen Raap en Jaap Frankema (op
volgorde van duur lidmaatschap van het bestuur).
Taakverdeling:
Karen is voorzitter, Alfons is secretaris en Jan Willem is penningmeester. Pieter en Jaap zijn algemeen
lid van het bestuur. Alfons en Pieter zijn ook actief in de donderdagochtend klusploeg. Alfons en Jaap
hebben een centrale rol bij de uitvoering van het grootonderhoud van de velden en de contacten met
de aannemer.
Hoe is de SKG tot stand gekomen?
SKG is in 1989 door leden van GMHC opgericht voor de aanleg van het 1e kunstgrasveld. Met name
fiscale (belastingtechnische) redenen lagen daaraan ten grondslag. Volgens de belastingwetgeving kon
een zelfstandige stichting, zoals SKG, als ,,ondernemer” voor de wet omzetbelasting (BTW) worden
aangemerkt. Daardoor kon een aanzienlijk BTW voordeel behaald worden. Aan de ,,fiscale status”
waren voorwaarden verbonden, zoals een van GMHC onafhankelijk bestuur.
Wat doet de SKG?
SKG is eigenaar van veld 1 en 2 en zorgt voor het onderhoud van die velden met de onderhoudsploeg
die al eerder team van de maand was. De velden worden ook aan anderen verhuurd zoals aan
scholen, maar ook het nationale heren team van België heeft een keer onze velden gehuurd voor een
training tijdens de Champions Trophy in Rotterdam. Zeer recent heeft het damesteam van Oekraïne
nog op onze velden getraind.
Hoe is de verhouding tot GMHC?
SKG is een onafhankelijke stichting, maar de binding met GMHC is natuurlijk sterk omdat GMHC de
belangrijkste huurder is. De lijntjes met GMHC zijn kort. Bij de voorbereiding van het groot
onderhoud dat komende zomer gaat plaats vinden werken we samen met de gebruikersgroep van
GMHC. Bij de keuze van de nieuwe velden gaat het er natuurlijk om dat GMHC de huur kan
opbrengen, maar ook dat er velden komen te liggen waar de GMHC leden graag op willen spelen en
die aan hun sporttechnische wensen voldoen.
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Waarom verdient de SKG de titel Team van de maand?
De leden van SKG steken op dit moment veel extra tijd in GMHC, maar dat doen we met veel plezier!
We zijn druk bezig met de voorbereiding van het groot onderhoud van de velden 1 en 2, dat komende
zomer moet plaats vinden. Dat betekent veel overleg met GMHC en aannemers. Maar ook
SportpuntGouda en de gemeente betrekken we in onze plannen en werkzaamheden. Tegelijkertijd
met het grootonderhoud van de velden willen we ook verbeteringen doorvoeren zoals de loopruimte
achter veld 2 verbreden, zodat mensen elkaar beter kunnen passeren.
Zijn er andere bijzonderheden?
We zijn erg blij dat het gelukt is om geld te lenen van de leden. Daarmee hebben we de bank niet
nodig en dat bespaart ons weer geld dat we in de kwaliteit van de velden kunnen steken. (Ouders
van) leden tonen zo hun betrokkenheid en dat is bijzonder veel waard.
Heeft de SKG speciale wensen?
Wij kunnen nog mensen voor de
onderhoudsploeg op de donderdagochtend
gebruiken. Ouders van leden of actieve
grootouders van leden, die het leuk
vinden om wat voor de club te doen in
een gezellige groep, zijn van harte
welkom.
Wat vinden jullie van GMHC?
Alle leden van het bestuur zijn altijd
actief lid geweest van GMHC. Als spelend
lid maar ook als bestuurslid. Jaap en
Pieter zijn nog actief spelende leden in
respectievelijk Veteranen A en Veteranen
LA. Alfons is nog actief bij het begeleiden
van nieuwe scheidsrechters en fluit nog
regelmatig een wedstrijd.
Wij vinden GMHC een mooie vereniging en
dragen op deze manier graag ons steentje
bij.
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Jongens door naar landelijke finale
Op zaterdag 22 april vonden te Barendrecht de regionale voorrondes voor het nationaal kampioenschap 3 vs 3
plaats. Dat gebeurde onder toeziend oog van de handtekeningen uitdelende ambassadeur van het 3 vs 3
hockey, Jorrit Croon. Ook Gouda deed mee. Twee meisjes teams vanuit meisjes D1 (Kyra, Janine en Emilia;
en Tirza, Hanna en Paulien) en een jongensteam uit JD1 (Rinse, Jonas en Siep). Partijtjes 3 tegen 3 op een
veldje van 23x23, van 8 minuten per potje en scoren van af de middenlijn. Een ontzettend conditioneel en
tactisch spelletje. Even geen druk op de bal, en hij ligt erin. Even een mannetje vrijlaten, en hij ligt erin.
Er waren 40 teams zowel bij de meisjes als de jongens, afkomstig van ook veel ‘grote’ clubs uit de regio. Dat
alle Goudse deelnemers door de poule fase heen kwamen, is dan ook een topprestatie. Beide meisjes teams
strandden helaas in de eerste wedstrijd na de poulefase. Zo grepen zij net naast het ticket voor de landelijke
finale op 3 september. De jongens versloegen in de 16e finale wel hun tegenstanders van Cartouche en
bemachtigden een ticket voor de eindronde van het landskampioenschap op HCR. Dat wordt dus de hele
zomer lekker oefenen!
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VRIJWILLIGER VAN DE MAAND:
Marije 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 Marije Appels.

Dat Marije Appels zou gaan hockeyen stond eigenlijk al vrij snel na haar geboorte vast. Ze kon nog amper
lopen of ze had al een stickje in haar hand om bij GMHC met broertje Bas en zusje Lieke een balletje te slaan.
Ze kreeg het hockeyen met de paplepel ingegoten. Want pappa Guus en mamma Saskia speelden immers óók
bij GMHC, waarmee de familie Appels tot één van de grotere hockeyfamilies behoorde op de club.
Waren zij ook jouw voorbeeld om vrijwilligerswerk te gaan doen?
“Ja, mijn ouders waren allebei heel actief bij de club. Ik heb dat dus niet van een vreemde. En ik moet zeggen:
het is erg leuk om je voor de club in te zetten.”
Pappa en Mamma Appels waren ook een voorbeeld voor hun kinderen om fanatiek met hun sport bezig te
zijn. Beide ouders speelden jarenlang in Heren 1 en Dames 1. Bovendien waren Saskia en Guus op meer
fronten actief bij de club, ondermeer in bestuursfuncties, als trainer en coach en als scheidsrechter. Niet zo
vreemd dus dat alle kinderen óók het eerste elftal haalden en allemaal op zeer jeugdige leeftijd. De oudste van
de drie, Lieke, maakte haar debuut op 14-jarige leeftijd toen ze nog in de C-jeugd speelde. Mamma Saskia,
die inmiddels niet meer in Dames 1 speelde maar bij de Veterinnen, werd nog één keer gevraagd om in te
vallen in Dames 1. “Zij regelde toen dat er een paar meisjes uit B en C meededen, óók Lieke. Dat was
natuurlijk erg leuk, moeder en dochter in Dames 1.”
Marije en Bas waren iets ouder toen zij debuteerden in het eerste. “Ik was 17. Ook nog heel jong natuurlijk. Ik
kwam dus bij Lieke in het team en dat was wel heel apart. Een jaar later werd mijn moeder manager van
Dames 1. Dat had ook wel iets.”
Waar en wanneer ben je geboren?
“In juli 1995 in Gouda. Ook Lieke en Bas zijn in Gouda geboren, Lieke in 1992 en Bas in 1994. Wij hebben
alle drie op het Antoniuscollege gezeten. Daar was mijn moeder toen locatiedirecteur, dus ook op school
hadden we met haar te maken.”
Marije volgde de havo en ging vervolgens in Nieuwegein fysiotherapie studeren. Deze maanden hoopt ze die
studie af te ronden. Marije doet praktijkervaring op bij FysioVisiq, waar ze via de hockeyclub mee in contact
kwam.
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Hoe lang hockey je al?
“Vanaf mijn 6e jaar. Ik heb de hele jeugd doorlopen totdat ik dus op mijn 17e in Dames 1 kwam. Ik
zat steeds een paar jaar achter Lieke. Tot aan Dames 1. Daar speelde ik een paar jaar. Aan het begin
van dit seizoen gingen Lieke en ik allebei naar HC Rotterdam. Daar heeft Bas ook gespeeld, maar hij
speelt nu bij SCHC. Lieke en ik zijn allebei door Rotterdam benaderd. Ik vond het wel moeilijk om
weg te gaan bij GMHC. Maar aan de andere kant was dat ook wel een mooie kans om een stapje
hogerop te gaan, naar de Overgangsklasse. Daar handhaven Lieke en ik ons goed.”

Doe je nog wat bij GMHC?
“Ja, ik was inmiddels aan het coachen gegaan, bij Meisjes D2. Lieke en mijn moeder deden samen
Meisjes D1. Lieke is daar vier jaar geleden mee gestopt en vanaf dat moment heb ik Meisjes D1
overgenomen. Ik denk niet dat ik dat volgend seizoen kan blijven doen. Dat wordt lastig als ik
eenmaal een baan heb. Ik woon nu nog thuis, maar ik zal wel gaan wonen waar ik m’n werk krijg.”
Marije is ook scheidsrechter en ze begeleidt ook nieuwe scheidsrechters. “Dat wil ik wel blijven doen.
Iets minder intensief door mijn vertrek naar Rotterdam. Maar als de scheidsrechterscommissie in
nood zit, wil ik wel bijspringen.”
Hoe kijk je terug naar GMHC?
“Het is een ontzettend gezellige club, echt een familieclub. Ik heb er een heerlijke tijd gehad. Het
heeft mij veel vrienden opgeleverd. Ik kom er nog graag, want ik voel me er helemaal thuis. Daarom
zal ik zeker langs blijven komen.”
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Column door Hans van Raalte
Rokjesdag (en)

O wat heerlijk, dat mooie weer! Misschien soms nog wel een beetje te koud,
bijvoorbeeld om tochtjes te fietsen (…), maar het wordt steeds aantrekkelijker om
tijdens de weekeinden een plekje in te nemen op die gezellige tribune van GMHC.
Want beleven we daar niet wekelijks een rokjesdag. Ooit heeft Volkskrant-columnist
Martin Bril dit fenomeen als volgt omschreven: Rokjesdag is die ene dag in het
voorjaar dat alle vrouwen als bij toverslag ineens een rok dragen, met daaronder blote
benen.
Wat boffen wij dan toch bij GMHC, want wij (vooral de mannen dan) genieten
wekelijks van rokjesdag. Is het niet heerlijk om vanaf die veelgeprezen tribune al dat
moois gade te slaan. Kijk ze genieten al die mannen. Inderdaad, mannen, vaak op al
wat gevorderde leeftijd, zittend in die luie stoelen op de bovenste rij. ‘Ouwe
snoeperds’, hoor ik sommigen denken. Nee, levensgenieters, zou ik zeggen. Het heeft
toch ook iets onschuldigs, zoals ze daar op die bovenste rij zitten, zich voordoend als
kenners. Ze komen echt voor het hockeyspel…
Die rokjesdagen beginnen bij onze club natuurlijk al veel eerder. Want dat is nou
eenmaal het voorrecht van leden van hockeyclubs. Waar vrouwen al jaren duidelijk in
de meerderheid zijn. Hoe vaak zien mannen dat niet als een nadeel, die overmacht
van vrouwen. Mannen worden niet graag overvleugeld door vrouwen. Ik zie dat
bijvoorbeeld met enige regelmaat als ik een wedstrijd fluit van de trimhockeyers. Die
spelen met gemengde teams. Nou gemengd… meestal wordt nèt voldaan aan het
minimaal vereiste aantal vrouwen. En wat zie je weleens bij die mannen? Die vertonen
soms een behoorlijk haantjesgedrag. De mannen in het team bepalen over het
algemeen het spelbeeld, met frisse tegenzin wordt af en toe een bal overgespeeld
naar de dames, maar liever niet. En met iets ingehouden kracht een bal slaan? Denk
het maar niet. (Dit geldt natuurlijk vooral voor de tegenstanders). Datzelfde
haantjesgedrag zie je soms ook op Familiedagen. Volwassen mannen die de bal
afpikken van vrouwen, ja zelfs van kleine kinderen…
Maar soms vinden mannen het dus helemaal niet erg, dat overschot aan vrouwen op en
rond onze velden. Elk nadeel heb z’n voordeel.
De zonnige zondagen zullen elkaar nu wel in hoog tempo opvolgen. Onze terrastribune zal z’n dienst wel weer gaan bewijzen. Regelmatig horen we bezoekers van
andere clubs met enige jaloezie over die tribune praten. Dat zouden ze ook wel willen
hebben bij hun club. En als GMHC’ers dan ook nog met kussentjes komen aandragen.
Wat een succes ook, die kussentjes.
Maar die tribune biedt veel meer. Het is voor vele teams een verzamelplaats vóór de
wedstrijd. En het vormt vaak de plek waar teams nà de wedstrijd hun drankje
drinken. En vergeet het terras niet. Daar is het ook heerlijk toeven. Niet alleen op
wedstrijddagen, maar ook bij feesten ’s avonds. Neem het Guilty Pleasure feest van
een paar weken geleden. Binnen was het stampvol en voor sommige feestgangers met
iets te veel muzikaal geweld. Toen bood het terras een welkom toevluchtsoord voor
mensen die ook wel even wilden praten. Vaak ook biedt het terras ruimte om te
barbecuen.Kortom, we mogen als GMHC blij zijn met zo’n terras-tribune.
Ons klimaat maakt, dat we helaas maar een paar maanden per jaar van dat mooie
weer kunnen genieten.
Was het maar wat vaker rokjesdagweer.
Was hockey maar een zomersport.
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