Nieuwsbrief
WE MOGEN (EN KUNNEN) WEER!
door het Bestuur
Seizoen 2016-2017 is van start gegaan. Zo halverwege augustus is de club
weer tot leven gekomen en de trainingsweek betekende voor velen weer
het eerste contact met bal en stick, zo na een welverdiende
zomervakantie. Op 3 september is het seizoen officieel geopend met
onder andere de jaarlijkse tweedehands markt.
Dit seizoen is ook het seizoen waarin we gaan uitkijken naar de
veldrenovatie. Een groep vrijwilligers is al lange tijd bezig om dit in goede
banen te leiden. Vrijwilligers die, net als vele anderen met elkaar ervoor
zorgen dat onze club kan blijven draaien. Toch kunnen we op veel plekken
nog vrijwilligers gebruiken. Denk aan versterking in de financiële
commissie. Na dit seizoen hebben we ook hier weer vervangers nodig
voor mensen die de afgelopen jaren hun steen hebben bijgedragen. We
zoeken een penningmeester, een voorzitter en natuurlijk ook nog
versterking voor diverse andere commissies. Verderop in deze
Nieuwsbrief lezen jullie daar meer over.
Door vrijwilligers kunnen onze leden hun hobby blijven uitoefenen.
Iedereen doet het tenslotte tóch gewoon voornamelijk voor de lol (hoewel
dit op het veld soms wel eens anders lijkt). We kunnen trots zijn op onze
groep vrijwilligers, maar zou er tussen ál die (ouders van) leden niet één
iemand zijn op deze hockeyclub die verstand heeft van geld?
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WEER EEN NIEUWE NIEUWSBRIEF
door Communicatiecommissie
Het nieuwe seizoen is nog maar net van start gegaan en daar is alweer de eerste Nieuwsbrief van dit
seizoen. Met daarin een opwekkend woordje van het bestuur, de rubrieken Vrijwilliger van de Maand
en Team van de Maand, de vaste column van Hans van Raalte, nieuws over de club en allerlei
wetenswaardigheden. Onze excuses voor de late verzending, dit komt door een technisch probleem bij
het opmaken van de nieuwsbrief.
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.
Teksten en
foto’s
kunnen
worden
opgestuurd
naar
hans.van.raalte@hetnet.nl
of
communicatiecommissie@gmail.com Foto’s graag als losse bijlage (.jpg of .jpeg) in de mail meesturen.

AGENDA
september
op dinsdagen vanaf 19:45
op vrijdagen vanaf 19:45
21 september
21 september
22 september
24 september
26 september

Video analyses Dames 1
Video analyses Heren 1
Training geven 2
Coachvergadering Jeugd
Spelregelcafé
Bitjes Hapdag
Scheidsrechterscursus

Spreekkamer
Spreekkamer
Spreekkamer & veld 4
Spreekkamer
Clubhuis boven
Clubhuis boven
Spreekkamer

oktober
op dinsdagen vanaf 19:45
op vrijdagen vanaf 19:45
3 oktober
7 oktober
10 oktober
13 oktober
26 oktober

Video analyses Dames 1
Video analyses Heren 1
Scheidsrechterscursus
Deadline insturen stukken Nieuwsbrief oktober
Verschijnen Nieuwsbrief oktober
Vergadering Jongste Jeugd commissie
Bestuursvergadering

Spreekkamer
Spreekkamer
Spreekkamer
n.v.t.
n.v.t.
Spreekkamer
Spreekkamer
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DANK VAN: SASKIA APPELS
De afgelopen twee jaar ben ik met veel plezier teammanager van Dames 1
geweest. Ik doe nu een stapje terug en ben als ‘gewone’ ouder weer te zien langs de
lijn bij Dames 1. Erik van Erk blijft teammanager van Dames 1. Hij is dus het
aanspreekpunt voor Dames 1. Zijn emailadres is erikvanerk@planet.nl
Ik heb alle afspraken, zoals we die de afgelopen twee jaar hebben gemaakt, aan
hem overgedragen. Mochten er nog vragen zijn, laat het weten. Ik ben er gewoon
nog en draag graag mijn steentje bij aan dit mooie team. Dames 1 is een team
waar we trots op mogen zijn! Hartelijke groet, Saskia

GEZOCHT: VERSTERKING COMMUNICATIECOMMISSIE
door Communicatiecommissie
Dit is de eerste Nieuwsbrief van GMHC in dit nieuwe seizoen. De communicatiecommissie is van plan
om ook dit seizoen elke maand weer een Nieuwsbrief uit te brengen. Met daarin berichten van het
bestuur, de rubrieken Vrijwilliger van de Maand en Team van de Maand, nieuws over de Jongste Jeugd
Commissie, een column en allerlei nieuws over de club.
Het uitbrengen van de Nieuwsbrief is een van de activiteiten van de communicatiecommissie. Andere
zaken waar deze commissie zich mee bezig houdt: het bijhouden van de website, verzorgen van de
berichtendienst op de schermen in het clubhuis (narrowcasting), regelen van de interne communicatie
binnen de club (LISA, sociale media), het onderhouden van de externe contacten met lokale media en
het verslag doen van clubactiviteiten.
Deze communicatiecommissie kan wel wat versterking gebruiken. We zoeken mensen die het leuk
vinden om met alle mogelijke communicatiemiddelen voor de club bezig te zijn. Daarbij denken we
vooral aan jongeren die de commissie kunnen versterken.
Wie iets voelt voor de communicatiecommissie kan zich aanmelden bij secretaris Marc van Iersel
(secretaris@gmhc.nl) of bij Hans van Raalte (hans.van.raalte@hetnet.nl).

GEZOCHT: VERSTERKING VOOR DE WEDSTRIJDTAFEL
door Wedstrijdsecretariaat
Zet je je graag in voor GMHC, maar wil je eens wat anders dan bardienst doen? Meld je dan aan voor de
wedstrijdtafel. Iedere zaterdag wordt de wedstrijdtafel bemand door vrijwilligers, die de uitspelende
clubs ontvangen en wegwijs maken, vragen van coaches, scheidsrechters en anderen over de
wedstrijdplanning beantwoorden en fluitjes, ballen en scheidsrechtersjassen uitlenen.
Omdat een aantal kinderen gestopt is met hockey en hun ouder daarom niet verder gaat met de
wedstrijdtafel, zijn we op zoek naar versterking. Gemiddeld zit iedere vrijwilliger 4 keer per jaar 2.5
uur achter de wedstrijdtafel, maar hoe meer mensen meedraaien des te minder is de belasting per
vrijwilliger. Mocht je je willen aanmelden of meer informatie willen, neem dan contact op met Aukje
Mantel (a.k.mantel@uu.nl of 06-15859343).
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LANGE CORNER: WIJZEN NAAR DE 23-METERLIJN
door Peter Dijkgraaf
Er zijn in dit Olympische jaar geen wijzigingen
doorgevoerd in de spelregels. Het enige, geringe
verschil zit hem in het aangeven van de lange corner.
Wanneer de bal, het laatst aangeraakt door een
verdediger, over de achterlijn gaat, wijst de
scheidsrechter eerst naar de hoekvlag. Daarna wijs je
met de zelfde arm, gestrekt en horizontaal, naar de
plaats waar de lange corner moet worden genomen op
de 23-meterlijn, recht tegenover het punt waar de bal
over de achterlijn is gegaan.
Het betreft een aanvallende vrije slag binnen het 23metergebied en dus zijn alle regels van toepassing: de
spelers van beide partijen op vijf meter en de bal moet
vijf meter worden verplaatst, dan wel is aangeraakt
door een speler van de verdedigende partij, voordat hij
in de cirkel mag worden gespeeld.
Nog wat tips bij het fluiten:
 Het is heel nuttig om voor de wedstrijd met de
collega-scheidsrechter wat afspraken te maken.
De beoordeling van het stoppen van de bal
binnen/buiten de cirkel kan uitsluitend
geschieden door de cirkelscheidsrechter.
 Bij seniorwedstrijden mogen spelers met de
stick boven hun hoofd de bal spelen dan wel
tegenhouden, mits dit niet gevaarlijk is. Bij alle
juniorwedstrijden blijft de regel van kracht dat
de bal niet boven schouderhoogte mag worden
gespeeld, met uitzondering van het verdedigen
van een schot op doel.
 Als je een kaart geeft als scheidsrechter, doe dat
dan rustig en voorkom dat je in discussie gaat
met de speler.
 Bij het verdedigen van een strafcorner of een
strafbal moet de vliegende keep een helm op,
maar mag hij geen andere keepersuitrusting
aandoen, zelfs geen handschoenen.

Goudse Mixed Hockey Club – Nieuwsbrief september – seizoen 2016-2017
Pagina 4

Nieuwsbrief
TEAM VAN DE MAAND: TRIMTEAM
In de Nieuwsbrief kennen we de rubriek: het team van de maand. Elke maand zetten we een team in het
zonnetje, dat zich op een speciale manier heeft onderscheiden. Dat kan een elftal zijn, dat in de competitie
een bijzondere prestatie heeft verricht, maar het kan ook een elftal zijn dat zich op een andere manier
verdienstelijk heeft gemaakt, bijvoorbeeld via een of andere actie of door zich in te zetten voor de club.
Maar niet alleen hockeyende teams komen voor deze maandelijkse titel in aanmerking. Ook teams als
commissies, bestuur of actieve groepjes kunnen meedingen naar deze onderscheiding. Vandaag: Het
Trimteam. Daarmee komen we een belofte na, want voor de laatste Nieuwsbrief van vorig seizoen
behaalde het trimteam net te laat het kampioenschap om nog te worden opgenomen in deze rubriek.
Daarom starten we daar nu mee: het Trimteam

Naam team: Trimteam GMHC

Namen teamleden seizoen 2015-2016 v.l.n.r.:
Achter: Simon van Ipenburg, Jack Alders, Hans Burghoorn, Marco Campen, Oscar Gillieron, Toita Henry,
Marieke van Kampen, Onno van Sandick, Joeri Bertels, Reinke Chavannes.
Miden: Roel Beelen, Stefan Lindaart, Franka van Raalte
Liggend: Tijn Gommans
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Spelend teamlid in seizoen 2015-2016 maar niet op de foto: Bryan Wolffenbuttel, Sabien van Lommel,
Petronette van Jaarsveld, Maarten van Jaarsveld, Ruud van der Star, Anja Fransen.
Namen trainer, coach, begeleiders:
Geen. Wij zijn sinds anderhalf jaar een zelfsturend team. Zeker bij uitwedstrijden
Speelt in klasse:
Trimhockey. Zelf opgerichte competitie met zes teams.
Wat is de bijzondere prestatie?
Voor de 8e keer kampioen in 15 seizoenen sinds de start.
Zijn er andere bijzonderheden?
Ons team bestaat uit dames en heren. Dat werkt een goede sfeer in de hand; en we weten elkaar
daardoor in het veld steeds beter te vinden. Hoewel we maar een keer in de week trainen, kunnen we in
de wedstrijd moeiteloos van systeem wisselen; voor tegenstanders en toeschouwers is er soms geen
touw aan vast te knopen.
Wat vinden jullie van GMHC?
Het is goed en leuk hockeyen bij GMHC

PROFESSIONELE GEBITSBESCHERMERS
door Medische commissie
Op zaterdag 24 september van 09.30-13.30 uur organiseert GMHC samen met SPLT een hapdag op de
hockeyclub. Iedereen (ook hockeyers die nog volop aan het wisselen zijn of een beugel dragen), kan
tijdens deze dag een op maat gemaakte beschermer laten vervaardigen. Zoals iedereen weet is het
dragen van een bitje verplicht gesteld.
Om je zo snel mogelijk van dienst te zijn verzoeken we je van te voren op te geven. Ga naar
http://shop.gebit.nl klik op aanmelden hapdag en volg de stappen. Je ontvangt automatisch een
bevestiging met verdere informatie. Lukt het niet om de hapdag te bezoeken, geen probleem, vraag dan
een thuispakketje aan (niet geschikt voor beugels). Het bitje kun je een aantal weken later in het
clubhuis afhalen. De vereniging maakt bekend vanaf wanneer en waar (website vereniging). Betaling
via pin of contant. Je ontvangt bij afhalen van het bitje een factuur, probeer altijd te declareren bij je
zorgverzekeraar. Er zijn verschillende zorgverzekeraars die aanvullend een vergoeding geven.
Voor het wissel gebit worden beschermers vervaardigd waarin de wisseling van tanden en kiezen is
voorzien, zodat deze een jaar of langer kunnen worden gedragen.
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AANSTORMEND TALENT
door Jongste Jeugd commissie
Na de zomervakantie zijn de trainingen weer begonnen. Af en toe zijn de temperaturen nog wel
tropisch te noemen en wordt er veel gedronken tussendoor met na afloop een verfrissende sproeier.
Neem bij dit warme weer altijd een flesje water of bidon mee, zodat je goed kunt blijven drinken tijdens
de training!
Zaterdag 3 september was de jaarlijkse seizoensopening met voor alle teams onderlinge wedstrijden
tegen elkaar. Op veld 3, de 8-tallen voor het eerst op een half veld met de strafcorner. Op veld 1, de 3en 6-tallen met leuke wedstrijden, o.a. jongens tegen de meisjes! Zaterdag 10 september is de
competitie gestart. De andere speeldata zijn de zaterdagen 17 en 24 september, 1 en 8 oktober.

Inmiddels is er al een coachavond voor de coaches in de Jongste Jeugd en een spelleidersavond voor de
ouders georganiseerd. Een enthousiaste opkomst. Goed om te zien, dat ouders het leuk vinden om bezig
te zijn met de sport van hun zoon of dochter. Wij wensen iedereen een goede start van het seizoen en
veel plezier tijdens de wedstrijden.

GEZOCHT: VERSTERKING TOERNOOICOMMISSIE
door Toernooicommissie
De toernooicommissie organiseert meerdere toernooien per jaar, zoals het zaalhockeytoernooi, het C-D
Après-skitoernooi en de Jongste Jeugddag. We zoeken op dit moment drie nieuwe vrijwilligers, dus…
Weet je van aanpakken en ben jij die enthousiaste persoon die het leuk lijkt om een toernooi mede te
organiseren en op de dag zelf te ondersteunen, dan zien we jou graag bij ons aanhaken. Of ben jij die
persoon die het echt heel erg jammer vindt dat het familietoernooi afgelopen seizoen niet doorging en
weet je iemand die dat samen met jou wil organiseren, dan ben je ook heel erg welkom. Voor het
Familietoernooi zoeken we namelijk ook nog steeds twee ondernemende vrijwilligers, die de totale
organisatie op zich willen nemen. Wie gaat ervoor zorgen dat deze traditie blijft?
Voor aanmelding of vragen kan je terecht bij: Petronette van Jaarsveld en Mariëlle de Boer, schiet ze
aan langs de velden of stuur ze een mailtje via: toernooigmhc@gmail.com
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VRIJWILLIGER VAN DE MAAND: MAX LAOH
door Hans van Raalte
In de Nieuwsbrief van GMHC kennen 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 nieuwe rubriek proberen we die stille krachten eens een keer in het zonnetje te zetten. Deze maand is
dat Max Laoh.

Om maar met de deur in huis te vallen: waar komt de naam Laoh vandaan?
Max: “Mijn vader was half Indonesisch. Ik ben zelf overigens in Ecuador geboren, op 19 juli 1964. In een
gezin met vier kinderen: 3 jongens en 1 meisje. Mijn vader was voor z’n werk uitgezonden naar
Ecuador. Toen ik 2 jaar was, verhuisden we naar Suriname.”
Een paar jaar later volgde de verhuizing naar Nederland, Wageningen. Daar doorliep Max de
basisschool en het VWO. Vervolgens studeerde hij aan Nijenrode en economie om daarna bij Ernest en
Young te gaan werken als IT’er. Latere werkgevers waren Cap Gemini en Interpolis en nu staat Max
Laoh op het punt om over te stappen naar Aegon.
“Ondertussen had ik mijn latere vrouw ontmoet, Eva van der Veer. Zij komt uit Gouda, maar ik
ontmoette haar bij het roeien, mijn favoriete sport. In 1995 zijn we getrouwd en twee jaar later
verhuisden we naar Gouda.”

Wat deed je in de roeiwereld?
“Ik heb het zelf niet al te fanatiek gedaan, maar ik was wel coach op hoog niveau. Met als hoogtepunt
een bronzen medaille op een WK met de lichte dames dubbel vier. Mijn beste prestatie als coach en
daar ben ik heel trots op.”
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Waarom gingen jullie eigen kinderen hockeyen en niet roeien?
Max: “Wij vonden het belangrijk dat ze een teamsport gingen doen. Ik ben zelf gek op roeien. Maar ik
ben een liefhebber van vrijwel alle sporten, behalve jurysporten.” Zoon Hans (nu 18 jaar) was als eerste
aan de beurt. Hij koos voor hockey. Later maakten de andere kinderen (Bart nu 16 jaar en tweeling
Femke en Joost nu 12 jaar) dezelfde keuze. En ze hockeyen nog alle vier: Hans dus in Heren 2, Bart in
Jongens A1, Femke in Meisjes C1 en Joost in Jongens C1. Ja, we zijn een echte hockeyfamilie.
Hoe raakte je zelf verzeild in het hockeywereldje?
“Eigenlijk ging dat vanzelf. Eva en ik wilden als ouders graag de verrichtingen van onze kinderen
volgen. Dat hebben we nog steeds, ook nu Hans bij de senioren is gaan spelen. We zijn ook allebei zeer
betrokken geweest bij de teams van onze kinderen. Als coach. Eva iets minder lang dan ik, maar we zijn
allebei actief geweest.”
Max Laoh is teammanager geweest van alle teams waar zijn zoons in hebben gespeeld. Hij vond en
vindt het leuk om de sport te volgen, maar meer nog om de lol mee te maken die zijn kinderen aan de
sport beleven. Maar Max wilde meer. Hij haalde zijn scheidsrechterskaart en vindt het ontzettend leuk
om te fluiten. Daarnaast wilde hij ook op het organisatorische vlak wel wat voor de club doen. “Daarbij
nam ik toenmalig voorzitter Jan Willem van Gelder en bestuurslid Gerard Boks als voorbeeld van hard
werkende ouders die veel voor de club deden. Uiteindelijk heeft Erwin van Loenen mij erbij gehaald.”

Waarom ben je meer gaan doen dan naar wedstrijden kijken?
“Het geeft mij ontzettend veel voldoening om me op meer fronten in te zetten voor de club. Het werd
me snel duidelijk dat dat ook heel hard nodig is. Het clubje vrijwilligers is niet zo heel groot. Er zijn veel
mensen die dubbele functies als vrijwilliger hebben. Je moet oppassen dat je geen roofbouw pleegt op
die mensen.” En zo werd Max Laoh lijncoördinator voor de heren en is hij inmiddels voorzitter van de
elftalcommissie.
Wat wil je bereiken?
Max: “De senioren zijn het zorgenkindje van de club. Dat is al jaren zo. We hebben ontzettend veel jeugd
en daar lopen de zaken heel goed. Met trainers die steeds professioneler worden. Maar het probleem
voor GMHC is: hoe houd je die jongeren vast als ze senior worden? Dat gaat niet goed en daar wil ik iets
aan proberen te veranderen. Vooral voor de langere termijn. Daar ga ik een plan voor schrijven, voor
een betere overgang van junior naar senior. Maar eerst een zorg voor de korte termijn: Heren 2. Dat
team dreigde nu ook weg te vallen. Maar met enig kunst en vliegwerk hebben we dat team toch
overeind weten te houden. Dat was ook wel een bittere noodzaak voor het voortbestaan van GMHC.
Wat we moeten zien te bereiken is dat in de tweede teams de oudere spelers een soort mentorrol gaan
spelen om de jongeren op te vangen. Eerder ook spelers uit A2 laten invallen.”
Wat vind je van GMHC?
“Het is een mooie en gezellige club. Er is de laatste jaren veel verbeterd, met het fantastische nieuwe
clubhuis als pronkstuk. Dat werd van een van de lelijkste clubhuizen van Nederland tot een van de
mooiste. Dat draagt enorm bij aan de sfeer. Maar daar wil ik zelf ook nog een steentje aan bijdragen.
Vorig jaar heb ik meegeholpen bij de organisatie van een feest voor de senioren. Dat was zeer geslaagd
en dat willen we dit seizoen weer doen. Daar werk ik graag aan mee. Nu nog een paar goede velden –
liefst een waterveld en de toekomst van de club ziet er zonnig uit. En daar wil ik zeker nog een flink
aantal jaren in meedraaien.”
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HOND LIV ALS BALLENVANGER
Bijna elke keer als de hond Liv in het Groenhovenpark wordt uitgelaten, komt ze met een of twee
hockeyballen uit de struiken. En zo heeft deze Duitse staander in de afgelopen maanden wel 175 ballen
gevonden. Het baasje van Liv, Richard Heijne den Bak, bracht de ballen vervolgens keurig naar de
hockeyclub. En dat scheelt een forse kostenpost. “Toch leuk om dat voor de club te kunnen doen”, stelt
Richard.
De familie Heijne doet overigens nog wel meer voor de club. Drie hockeyende kinderen: Maureen (nu
gestopt), Naomi (MA1) en Isa (MB2), een coachende vader (vorig seizoen MA4) en een betrokken
moeder Marie-Joan (teammanager van MB2). Met de ballenvangende Liv als een soort mascotte. “We
gaan er rustig mee door om Liv in de buurt van het hockeyveld uit te laten.”

MAAK GEBRUIK VAN DE LISA APP
door Communicatiecommissie
Onze wedstrijdsecretarissen roepen aanvoerders, teammanagers en
coaches op om zo veel mogelijk gebruik te maken van de LISA app. Gelukkig
doen steeds meer mensen dat ook. Gelukkig maar want de club betaalt
ervoor.
Voor wie dat nodig heeft:
 een handleiding voor de LISA app is te vinden op www.lisa-is.nl/app
 handleiding voor Android:
http://www.lisa-is.nl/modules/LISA_app_v3_Android.pdf
 handleiding voor iOS:
http://www.lisa-is.nl/modules/LISA_app_v3_iOS.pdf
De app is prima te gebruiken om taken toe te wijzen, mails te sturen naar
het team, het DWF (digitale wedstrijd formulier) in te vullen, enz.
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MB1 MAKEN WOUDENBERG ONVEILIG
door MB1
Op vrijdagmiddag 2 september
vertrokken
15
enthousiaste,
nieuwsgierige MB1 speelsters naar
een onbekende bestemming met een
onbekende agenda. De doelstelling
was wel duidelijk, teambuilding
gecombineerd
met
gezelligheid
waardoor we met elkaar hoopten een
hechte groep te bouwen die in alle
opzichten een succesvol seizoen
tegemoet kon gaan. Vol enthousiasme
arriveerde de meiden bepakt en
bezakt met feestjurken, make-up,
hockeyspullen,
wc-rollen
en
vuilniszakken. Uiteraard ontbraken
de stiekeme versnaperingen niet in
de bagage want er was wat twijfel bij
de meiden of er wel genoeg eten zou
zijn.
Na het delen van de huisregels kon het weekend van start gaan met het verdelen van de kamers, het
klaarmaken voor het verjaardagsfeest van Brigitte en het nuttigen van een heerlijke avondmaaltijd
verzorgd door topkok Emiel. De avond was bijzonder geslaagd na het eten van de verjaardagstaart, het
uitpakken van 14 kado’s en een spelletje ‘Ik hou van Holland’. Het bleef nog lang onrustig in de
woonboerderij. De volgende ochtend was er van uitslapen geen sprake. Het geloei van de koeien en de
klinkende pannendeksels ter hand genomen door Bart gaven daar geen enkele ruimte voor.
Na een overheerlijk, meer dan compleet te noemen, ontbijt konden eindelijk de hockeyspullen uit de
tas. We mochten gebruik maken van de velden van hockeyclub Holenstick in Scherpenzeel. Als
bedankje voor de enorme gastvrijheid hadden we Goudse stroopwafels en kaas meegenomen. Na de
training was er wat stimulatie nodig om de meiden snel onder de douche vandaan te krijgen want de
volgende activiteit stond alweer op het programma. Een spel met een stick en een bal maar dan wel
tussen de koeienvlaaien. Na een wat voorzichtige en onwennig start werd er naar hartelust met een
stok met klomp tegen een bal geslagen en werd er fanatiek ‘geboerengolft’. Ondertussen was de staf
met het uitzetten van de volgende activiteit zo druk bezig dat de meiden zelf terug moesten lopen.
Eigenlijk konden de meiden geen stap meer zetten maar toen ze hoorden dat ze ‘live pokemons’
mochten zoeken kwam de energie direct terug. Vervolgens werd er nog fanatiek meegedaan aan
touwtrekken, acrogym en handhockey. Ook hier werd regelmatig een gevecht aangegaan met een
verdwaalde koeienvlaai.
Na zoveel activiteiten smaakten de complete hamburgers nog beter dan dat ze al waren. Op speciaal
verzoek van de meiden moest er een spannend element ingebracht worden. Na anderhalf uur overleg
en wachtend op de totale duisternis, werd er unaniem gekozen om zich te verstoppen op en rond de
woonboerderij. De leiding heeft zich vervolgens werkelijk rot gezocht om het MB1 team weer compleet
te krijgen. De verdere avond werd ingevuld met prachtig karaoke gezang waarbij zelfs kerstnummers
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op de verzoeklijst voorkwamen. Ook deze nacht bleef het nog lang onrustig op de woonboerderij
waarin zelfs een duik werd genomen door een aantal teamleden in een van de badkamers.
Zondagochtend toog de groep naar het Henschotermeer voor een spelletje levend Stratego en ook hier
werd de strijd hard gestreden. Wat een winnaarsmentaliteit zit er in deze groep! Dat was direct
zichtbaar tijdens de oefenwedstrijd die ‘s middags werd gespeeld tegen Reeuwijk MB1. Glorieus werd
er in de zandbak van Reeuwijk met 2-4 gewonnen. De overwinning werd met alle ouders gevierd
tijdens een borrel in het clubhuis bij GMHC. De bedankjes vloeiden rijkelijk en de prijzen werden
uitgereikt. Jet ontving een prijs omdat zij als allerbeste uit het ‘Gotcha’ was gerold en Suus was overall
de beste performer van het weekend.
Kortom, een weekend om trots op te zijn en waar we direct resultaat van hebben gezien afgelopen
zaterdag toen de eerste competitiewedstrijd in en tegen Zoetermeer met 0-7 gewonnen werd.

GEVONDEN: VOORZITTER BARCOMMISSIE
door Barcommissie
Vlak voordat deze nieuwsbrief werd gedrukt en verzonden kwam het nieuws binnen dat er een nieuwe
voorzitter voor de barcommissie is gevonden. Suki van den Heuvel Rijnders zal deze taak op zich gaan
nemen. In de volgende nieuwsbrief zal hier langer worden stilgestaan.

GEZOCHT: VERSTERKING BARCOMMISSIE
door Barcommissie
Ondanks een nieuwe voorzitter is ook de barcommissie op zoek naar versterking! Vind jij het leuk om
mee te werken aan een geweldige sfeer op onze hockeyclub? Barcommissie is meer dan biertjes tappen
en broodjes maken, we zijn namelijk ook op zoek naar planners (dat kan gewoon thuis), supervisoren
(blijft alles soepel lopen?) en afsluiters voor doordeweeks(heren en dames, laatste ronde!).
Planners
Hier willen we met name aandacht geven aan een tweetal dat zich afgelopen jaren heeft ingezet voor
het plannen van de bardiensten: Dirk Doop en Marijn Schenk. Zij hebben namelijk aangegeven dat ze
eind van dit seizoen willen stoppen met het plannen van de bardiensten en het dit seizoen langzaam
willen overdragen aan een nieuwe garde.
Per week ben je ongeveer 1 á 2 uur kwijt aan het plannen van bardiensten en vooral reageren op
vragen rondom geplande bardiensten. In augustus en januari zijn zwaardere maanden omdat er dan
voor de rest van het seizoen wordt gepland. De laatste jaren hebben we gemerkt dat het zelf inplannen
enorm is toegenomen, waardoor het werk van de planners minder wordt. Dirk en Marijn gaan in die
maanden zoals ze het zelf zeggen “een paar keer zitten om de gaten te vullen”.
Ook het registreren van No-shows behoort tot de taak van de planners, gelukkig komt dit slechts een
enkele keer per jaar voor en worden de aftekenlijsten verzonden via mail of whatsapp. Het plannen kan
‘gewoon thuis’ en gaat via het LISA systeem.
Ben jij geïnteresseerd om je steentje bij te dragen aan de bar? Mail dan: barcommissie@gmhc.nl
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COLUMN: OLYMPISCHE SPELEN
door Hans van Raalte
Hebben jullie ook zo genoten van de Olympische Spelen? Dat was twee weken lang smullen geblazen
van topsport. Van buitenlandse topsporters, maar zeker ook van de Nederlandse sterren van Team NL.
Ook van de hockeyers? Natúúrlijk ook van de Nederlandse hockeyers! Het is toch geen ramp dat de
Oranjedames tweede werden? Ze hebben ons toch prachtig hockey laten zien. Oke, de heren vielen wat
tegen. Die hebben nu vier jaar de tijd om opnieuw aan een gouden team te bouwen. Wat mij betreft
gebeurt dat met een andere trainer/coach dan Max Caldas. Heel wat mensen geven zo hoog op van die
Argentijnse Nederlander. Ik behoor niet tot zijn bewonderaars. En dat is niet om wat tv-analyticus
Jacques Brinkman aanvoerde, namelijk dat Caldas er met die onverzorgde baard en te dikke buik niet
als een voorbeeldcoach uitzag. Dat moet iedereen voor zichzelf weten, al trekt hij een boerkini aan. Nee,
mijn kritiek op Max Caldas betreft zijn houding tegenover het team. Na een nederlaag liet hij zich een
paar keer vernietigend kritisch uit over zijn eigen Oranjeteam. Erger nog: hij sprak over ‘zij’ hebben
slecht gespeeld, ‘zij’ waren niet weerbaar genoeg. Geen enkel moment stak Max Caldas de hand in eigen
boezem. Daarmee liet hij in mijn ogen ‘zijn’ spelers wel als een baksteen vallen. Kritisch mag, maar
houd dat vooral binnenskamers. Laat je team niet zo in de openbaarheid vallen.
In de aanloop naar de Spelen veegde Caldas de vloer aan met de spelers en coaches van de Oranjeheren,
die al sinds 2000 geen grote prijs meer hadden gepakt. Onder zijn leiding zou dat nu allemaal anders
worden. En zie, het eerste redelijk grote succes kwam al snel: Oranje werd Europees Kampioen en
verpletterde in de finale Duitsland met 6-0. Dat hebben ‘wij’ toch maar mooi gedaan, zal Caldas toen
ongetwijfeld hebben gezegd.
In Rio deugde er niks meer van de Oranjeheren. Kijk, dat tv-commentator Jacques Brinkman dat nu
stelt, is tot daar aan toe, al had dat van mij best wel iets milder gekund. Maar dat een trainer/coach zijn
team zo afvalt, dat vind ik niet kunnen. Zeker niet voor de camera. Een trainer/coach moet achter zijn
team blijven staan, ook na mindere prestaties. Hij moet ook één blijven met dat team. Daarin heeft
Caldas in mijn ogen gefaald en daarom moet hij wat mij betreft weg.
Ik vind Caldas daarom ook een slecht voorbeeld voor al die vrijwilligers-coaches bij al die hockeyclubs
in Nederland, die ook komend seizoen weer wekelijks met hun team optrekken. Oók bij GMHC. Ik hoop
echt dat al die Goudse trainer/coaches dit slechte voorbeeld van Caldas beslist niet volgen. Het kan best
gebeuren dat een team een keertje slecht speelt en dat de spelers er een beetje met hun pet naar
gooien. Dan mag je als coach best kritisch zijn. Maar laat je team nooit zo vallen als in Rio met de
Oranjeheren is gebeurd! Ik wens iedereen daarom een mooi en sportief seizoen met een goede
onderlinge sfeer.
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