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Kim Lammers nam medio juni afscheid van de internationale hockeytop.

De centrumspits bekroonde haar fantastische carrière in Oranje (200 caps)

met de wereldtitel én de award voor de mooiste goal van het WK. Na de

festiviteiten en huldigingen in Den Haag wachtte een nieuwe carrière.

Kim Lammers ging aan de slag als directeur van het Ronald McDonald

Centre in Amsterdam.
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De nieuwe carrière
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Parkendaal Lyceum Arnhem is een par-

ticuliere middelbare school voor MAVO,

HAVO en VWO. Parkendaal Lyceum biedt

kleinschalig kwalitatief onderwijs met 

persoonlijke aandacht voor leerlingen.

Deze individuele aanpak leidt tot een

hoger leerrendement en een positieve

persoonlijke ontwikkeling. 

100% diploma garantie

Iedere leerling die nu overstapt naar

Parkendaal Lyceum Arnhem krijgt 100%

diplomagarantie. Parkendaal Lyceum 

heeft veel ervaring opgebouwd in het

laten slagen van leerlingen en durft het

aan te zeggen dat iedere leerling slaagt 

en stelt daar ook een tegenprestatie

tegenover. Wie niet slaagt, mag het vol-

gende schooljaar kosteloos overdoen.

Hoe werkt het?

Diplomagarantie geldt voor leerlingen die

al in een examenjaar zitten, dus mavo 4,

havo5 of vwo 6 en willen overstappen naar

hetzelfde leerjaar. Deze leerlingen gaan bij 

een overstap naar Parkendaal Lyceum

100% zeker slagen. Want wie kiest voor

Parkendaal, kiest voor een diploma.

Voor wie?

Leerlingen die nu op het regulier onderwijs

in een examenjaar zitten en twijfelen over

hun slagingskans. Misschien is de eerste

examenweek tegen gevallen of is het vak-

kenpakket toch niet de juiste keuze. Deze

leerlingen zijn bij Parkendaal aan het

goede adres. 100% diplomagarantie!

Hockey

Naast het bieden van uitstekend onder-

wijs is het bevorderen en steunen van

sport eveneens een belangrijke taak voor

een school. Parkendaal Lyceum Arnhem

doet dit door  ondersteuning van en

samenwerking met diverse hockeyclubs,

zoals MHCO en AHC Velp. 

Kijk voor meer informatie op

www.parkendaal-lyceum.nl.

100% Diplomagarantie
op Parkendaal Lyceum
ARNHEM - Stap nu over en krijg

100% diplomagarantie bij

Parkendaal Lyceum. Slaag je

niet? Dan kosteloos tweede

schooljaar! Dat klinkt goed.

Maar hoe werkt het? 
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TIPS?
De makers van de Hockeykrant houden zich van

harte aanbevolen voor tips, bijzondere evenementen

en grappige of ontroerende foto's. Datzelfde geldt

uiteraard ook voor leuk en opvallend nieuws over uw

club of team. Heeft u een suggestie of een persbe-

richt dat interessant is voor de Hockeykrant? Laat

het ons weten. Wij gaan er alles aan doen om uw

tips te verwerken in het eerstvolgende nummer. 

Mail de redactie: info@hockeykrant.nl

Inmiddels zijn wij toe aan onze
tiende editie: Hockeykrant Arn-
hem/Nijmegen. 24 pagina's boorde-
vol hockeynieuws en reportages
over vele clubs. En dat is goed
nieuws voor de duizenden hockey-
liefhebbers in deze regio. 

Groeisport

Daarnaast onderstreept het dat er
in Nederland Hockeyland behoefte
is aan een podium waar niet alleen
aandacht is voor topsport, maar
juist ook voor de breedtesport en 

de vele goede ontwikkelingen bij
de clubs. Bovendien is hockey 
meer dan ooit een groeisport. Het
afgelopen WK in eigen land en de
uitgebreide tv-coverage heeft hier
een belangrijk aandeel in gehad.
Ook niet-hockeyliefhebbers zijn
onze sport gaan waarderen.

Niet te missen

Omdat adel verplicht heeft de
redactie zich extra ingezet om met
deze eerste Hockeykrant regio 
Arnhem/Nijmegen meteen goed af
te slaan. Met leuke clubverhalen,
bijzondere reportages en prettige
interviews met gepassioneerde
spelers, coaches en ambitieuze
clubbestuurders. En om de service
aan onze lezers te vergroten, heb-

ben we alle clubs voorzien van een
handige display-box. De Hockey-
krant is in het clubhuis dus niet
meer te missen.  

Online Hockeykrant.nl

Na elke uitgave ontvangen de
makers van de Hockeykrant veel
positieve respons en dat willen we
graag zo houden. Om het de hoc-
keyliefhebbers zo comfortabel
mogelijk te maken, publiceren we
alle uitgaven daarom ook online.
Hockeykrant.nl is het portal waar
u alle edities kunt vinden. U ziet

het: we zijn en blijven volop in
beweging om hockey nog nadruk-
kelijker op de kaart te zetten. 

Veel leesplezier!

Roelof Jonkman (projectmanager)
René Otterloo (hoofdredacteur)

PS: Naast www.hockeykrant.nl
kunt u ook terecht op onze 
Facebookpagina:
www.facebook.com/hockeykrant.
Like ons! Of volg ons op Twitter:
@hockeykrant.

Hockeykrant Arnhem/Nijmegen is

een uitgave van De Hockeykrant. 

De inhoud van deze nieuws- en

informatiekrant is helemaal gewijd

aan de hockeyverenigingen in de

regio Arnhem/Nijmegen. 

Verspreiding vindt plaats via 

de clubhuizen van de opgenomen

verenigingen.

Jaargang 1, nummer 1.

Hoofdredactie

Peter Slump

peter@hockeykrant.nl

Accountmanagers

Eelco Paauw

eelcopaauw@hockeykrant.nl

Jasper Schuiling

jasperschuiling@hockeykrant.nl

Projectmanagement

Roelof Jonkman

roelofjonkman@hockeykrant.nl

Fotografie

KNHB, Orange Pictures, 

René Otterloo en anderen.

Lay-out

Kijf & Witte, Leek.

Druk

Janssen/Pers, Gennep

Volg ons!

www.hockeykrant.nl

Facebook.com/hockeykrant

Twitter.com/hockeykrant

Niet uit deze uitgave mag zonder

schriftelijke toestemming van de

uitgever worden gekopieerd.

Colofon

HC Zwolle is de trotse gastheer en
organiseert samen met de KNHB dit
unieke evenement voor de regio Oost-
Nederland.  

17 november

De toegang tot de oefenwedstrijd op
maandag 17 november is gratis. Wel
wordt een vrijwillige bijdrage

gevraagd van € 1,-. Hiervoor ontvan-
gen bezoekers een lot waarmee kans
wordt gemaakt op een door het
Nederlands elftal gesigneerd hockey-
shirt. 

Het sportpark is vanaf 15.30 uur open,
zodat men ook de warming-up van de
teams kan meemaken. Aanvang van

de wedstrijd is 17.00 uur. Er geldt een
maximum van 2500 toeschouwers.

18 november

De interland op dinsdag 18 november
is inmiddels volledig uitverkocht. Alle
beschikbare 2500 kaarten waren bin-
nen drie dagen verkocht. Voor de
gelukkigen die in het bezit zijn van
een toegangskaart is het sportpark
van Zwolle vanaf 16.30 uur geopend.
Aanvang wedstrijd: 18.30 uur.

Champions Trophy

De duels tegen Duitsland gelden als de
laatste krachtmeting in de voorberei-
ding op de Champions Trophy 2014.
Het prestigieuze toernooi wordt van
29 november - 07 december gehouden
in het Argentijnse Mendoza. 

Naast Nederland behoren ook Argenti-
nië, Australië, China, Engeland, Duits-
land, Japan en Nieuw-Zeeland tot het
deelnemersveld. In de poulefase
neemt Nederland het op tegen Nieuw-
Zeeland, China en Japan.

De vorige editie van het toernooi, in
2012, werd gewonnen door Argentinië
dat in de finale Australië versloeg.
Nederland legde beslag op het brons
dankzij een 5-4 zege op Duitsland. 

Bondscoach Sjoerd Marijne heeft
Kelly Jonker en Maria Verschoor niet
geselecteerd voor de Champions Tro-
phy. Wel zijn er drie nieuwe speel-
sters bij de selectie. Valerie Magis en
Laura Nunnink (OZ) en Michelle van
der Pols (SCHC). Jacky Schoenaker is
geblesseerd.

Selectie Champions Trophy

Naomi van As, Willemijn Bos, Frede-
rique Derkx, Carlien Dirkse van den
Heuvel, Roos Drost, Margot van Gef-
fen, Eva de Goede, Ellen Hoog, Mar-
loes Keetels, Caia van Maasakker,
Valerie Magis, Laura Nunnink, Maar-
tje Paumen, Michelle van der Pols,
Xan de Waard, Lidewij Welten en
keepsters Joyce Sombroek en Larissa
Meijer.

Dubbele ontmoeting tegen Duitsland

Oranjevrouwen spelen in Zwolle 

Nieuw: 
Hockeykrant regio
Arnhem/Nijmegen

ZWOLLE - Het Nederlands vrouwenteam speelt in november

twee topwedstrijden op Sportpark het Hoge Laar in Zwolle.

Op maandag 17 november oefent Oranje tegen Duitsland.

Een dag later staat er een officiële interland op het pro-

gramma tegen dezelfde tegenstander. 

Een kleine vier jaar geleden lanceerden we de eerste uitgave

van de Hockeykrant. Ons gratis hockeymagazine met een

vleugje topsport en vooral veel aandacht voor de breedte-

sport werd uitstekend ontvangen. De attentiewaarde was

hoog en vele goede reacties waren het gevolg. 

10 edities

Hockeykrant telt inmiddels 10
edities Naast Hockeykrant
Arnhem/Nijmegen zijn dit de
edities Amsterdam, Haaglan-
den, Rotterdam, West-Bra-
bant, Het Gooi/Almere,
Midden-Nederland, Kennemer-
land/Bollenstreek, Oost-Bra-
bant en Veluwe/IJsselstreek.



Die heropening was goed nieuws voor de vele

hockeyliefhebbers in de regio. Want met een

winkeloppervlak van 2500 m2 biedt Spac

Sport op twee verdiepingen niet alleen een

breed assortiment op het gebied van

(buiten)sport en reizen, maar vooral óók een

enorm aanbod van hockeyartikelen. 

1500 sticks

Spac Sport is al vele jaren dé hockeyspecialist

van Nijmegen. Met een enorme keus aan

schoenen, tassen, bitjes, kleding, protectie-

materiaal en meer dan 1500 hockeysticks op

voorraad. Verreweg de grootste collectie van

de regio, met topmerken als Grays, Adidas,

Dita, Stag, Brabo, Mecian, Malik en Indian

Maharadja, om er maar enkele te noemen.

Uiteraard verkrijgbaar in alle mogelijke kleuren

en maten. Een leuk detail is dat de sticks

meteen zijn uit te proberen op het in de winkel

aangelegde kunstgras.  

Behalve een groot aantal vaste klanten heeft

Spac Sport ook een samenwerking met de

hockeyverenigingen Union en NMHC Nijmegen.

Bovendien staat een team van deskundige en

vriendelijke adviseurs klaar om hulp te bieden

bij de beste keuze voor een hockeyuitrusting.

En door de combinatie van outdoor en hockey

is Spac Sport zelfs een volstrekt unieke winkel

in Oost-Nederland. 

Geen wonder dat hockeyend Nijmegen en 

heel Gelderland het chalet van Spac Sport

weer uitstekend weet te vinden. 

www.spacsport.nl.

Spac Sport: de grootste 
hockeycollectie van de regio
Ruim anderhalf jaar geleden begon Spac Sport aan een nieuwe fase in haar

veelbewogen bestaan. De roemruchte Nijmeegse buitensport- en hockey-

speciaalzaak heropende de deuren van het unieke Zwitserse chalet aan de

Groenewoudseweg 336 in Nijmegen waar Spac Sport is gevestigd. 

A D V E R T O R I A L



Hockeykrant Arnhem/Nijmegen 5

Nieuwe sponsor AHC Velp
ziet 'link' met schaatsen

Beslist.nl is het grootste online 'winkelcen-
trum' van Nederland. De onderneming is
gevestigd in Arnhem en heeft zich voor mini-
maal een jaar verbonden aan AHC. Als onder-
deel van de overeenkomst prijkt Beslist.nl
exclusief op de shirts van Heren 1 en Dames 1.
De shirts van alle overige AHC-teams tonen
een combinatie van sponsoren. Op de voor-
zijde Beslist.nl en op de achterkant Rabobank.
De oude wedstrijdshirts zijn door AHC
geschonken aan een basisschool voor weeskin-
deren in Indonesië. 

Schaatsen

Volgens Kees Verpalen, directeur van Belist.nl
is de keuze voor het sponsorschap van AHC
tweeledig. “De Arnhemsche Hockeyclub is een
hechte familieclub met bijna 900 betrokken
leden. Als hoofdsponsor willen wij bijdragen
aan het plezier en de sportieve prestaties van
de leden van AHC en tegelijkertijd een groot
publiek bereiken in de regio,” zegt Verpalen. 

“Daarnaast zijn wij hoofdsponsor geworden
om de hockeysport in de regio te stimule-
ren. En wel op een manier zoals wij dat
sinds 2012 op landelijk niveau ook doen bij

het schaatsen. Ons schaatsteam met als
boegbeelden de olympische medaillewin-
naars Ronald en Michel Mulder, kenmerkt
zich door snelheid, groei en een tomeloze
ambitie. Daarin zien wij overeenkomsten
met AHC Velp en willen dat graag samen
met de leden verder ontwikkelen.”

Meet & Greet

Een leuk feit is overigens dat de 'link' met
het schaatsen meteen is ingevuld. Bij de
sponsorpresentatie op sportpark Beekhuizen
is een ballonnenwedstrijd georganiseerd. 
De deelnemer met de ballon die het 
verst reikte, maakte kans op een Meet 
& Greet met de schaatsbroers Ronald en
Michel Mulder.

VELP -De Arnhemsche Hockeyclub pakte eind augustus groots uit bij de start van het

nieuwe hockeyseizoen. En dat was niet zonder reden. Want naast alle feestelijkheden

presenteerde de club een nieuwe hoofdsponsor: Beslist.nl. Tot dusver geen gebruike-

lijke naam in de hockeysport. Het bedrijf kiest dan ook voor een bijzondere aanpak. 

Meest in het oog springend was ongetwij-
feld de prestatie van de Meisjes A1 van
HCD. Dankzij een 2-0 zege op Lochem wist
het team van coach en HCD-voorzitter Wil-
bert Korsten de leidende positie in de Eer-
ste Klasse veilig te stellen en promoveerde
daarmee naar de Sub-Topklasse. Een uniek
resultaat in de historie van de club. 

Promoties

Daar bleef het overigens niet bij, want een
week later mocht de vlag opnieuw en zelfs
meerdere keren hoog in de top op Sport-
park de Gelenberg. Dit na de promotie van
Meisjes A2 naar de Tweede Klasse. Daarna
volgden ook de Meisjes B2 met promotie
naar de Eerste Klasse én de Meisjes C2 die
ongeslagen naar de Eerste Klasse promo-

veerden. Jongens B1 van HCD wist zelfs
alle wedstrijden te winnen en maakte de
stap naar de Tweede Klasse.

Van de Jeugdteams van Druten spelen
Meisjes B1, Meisjes C1, de Jongens D1 en
de nodige E-teams al in de Eerste Klasse.
De selecties van JB1 en JB2 zijn actief in de
Tweede Klasse. 

Een prima niveau, al komen de uitstekende
prestaties van HCD overigens niet geheel
als een verrassing. De club zet al vele jaren
sterk in op de ontwikkeling van de eigen
jeugd, met zichtbaar en succesvol resul-
taat. Daarnaast worden jeugdleden actief
betrokken bij het verzorgen van trainingen
en het organiseren van activiteiten. 

Jeugd HC Druten fors in de lift
DRUTEN - De jeugdteams van Hockey Club Druten zijn de laatste jaren bezig

aan een enorme opmars. Dat werd in de afgelopen weken nog eens extra dui-

delijk met een karrenvracht aan promoties en ongeslagen zegereeksen. 

Het Excimer Oog Laser Centrum Nij-

megen is in 1992 opgezet door

prof.dr. A.F. Deutman en dr. C.

Eggink, in nauwe samenwerking

met het Instituut voor Oogheel-

kunde van het Universitair Medisch

Centrum St. Radboud te Nijmegen.

Bij het Excimer Laser Centrum heb-

ben inmiddels meer dan 40.000 suc-

cesvolle behandelingen

plaatsgevonden. Wereldwijd zijn er

zelfs al miljoenen mensen behan-

deld met de Excimer Laser techniek. 

Keurmerk

In het Excimer Laser Centrum is een

team van gespecialiseerde oogart-

sen werkzaam. Allen hebben het

keurmerk refractiechirurg van het

Nederlands oogheelkundig gezel-

schap. Een garantie voor deskundig-

heid en betrouwbaarheid.

Bovendien voeren de oogartsen niet

alleen de behandeling uit, maar ook

het oogheelkundig vooronderzoek

en de nacontroles.

Behandelingen

Zoals gezegd biedt Excimer Laser

Centrum mogelijkheden om een

refractieafwijking van het oog te

behandelen. De belangrijkste daar-

van zijn de ooglaserbehandeling en

de refractieve lensmethode.

Bij een ooglaserbehandeling

wordt met laserstralen de krom-

ming van het hoornvlies veran-

derd. Na deze (pijnloze)

behandeling behoren een bril of

lenzen voorgoed tot het verle-

den. De hoornvliescorrectie door

de laser geeft blijvende refrac-

tiebeïnvloeding. En dat is niet

alleen in het dagelijks leven,

maar zeker ook op het hockey-

veld uitermate plezierig. 

Bij de refractieve lens methode

wordt tijdens een korte ingreep

de implantlens vlak voor de iris

(het gekleurde gedeelte van het

oog) in het oog geplaatst. Met

behulp van twee klipjes, waar-

door de lens perfect op zijn

plaats blijft zitten, wordt de lens

aan de iris bevestigd. Deze

implantlenzen worden bij hogere

sterktes door de eigen oogart-

sen in hun eigen ziekenhuis

geplaatst. 

Goed om te weten

Refractieve oogchirurgie is geschikt

voor vrijwel alle mensen vanaf 18

jaar die een bril of contactlenzen

dragen om goed te kunnen zien.

Voordat er een behandeling plaats-

vindt, wordt er eerst een oogheel-

kundig onderzoek uitgevoerd door

een optometrist en een oogarts. 

Bij de behandeling wordt zeer hoog-

waardige technologie gebruikt en

heel veel aandacht geschonken aan

de veiligheid van de behandeling.

Daarnaast biedt het Excimer Laser

Centrum patiënten een 24-uurs

beschikbaarheidsdienst aan. Ook

bestaat de mogelijkheid om de kos-

ten in termijnen te voldoen.

Het Excimer Oog Laser Centrum Nij-

megen is lid van Zelfstandige Klinie-

ken Nederland (ZKN). Meer

informatie vindt u op de website

www.eximerlasercentrum.nl.

Controles en vooronderzoeken

in de regio

Het Excimer Laser Centrum heeft

een samenwerkingsverband met

onderstaande ziekenhuizen. Het

vooronderzoek en de controles na

ene behandeling vinden plaats 

in deze ziekenhuizen of in het 

Excimer Laser Centrum in Nijmegen,

dus voor iedereen bereikbaar. 

De behandeling zelf wordt 

uitgevoerd in het Excimer Laser

Centrum te Nijmegen.

• Gelre Ziekenhuis te Apeldoorn

• Rijnstate te Arnhem/Velp

• Canisius- Wilhelmina Ziekenhuis

te Nijmegen 

• Deventer Ziekenhuis te Deventer

• Elkerliek Ziekenhuis te Helmond

• Ziekenhuis Rivierenland te Tiel,

• Isala Klinieken te Zwolle

Op de locatie Excimer Laser 

Centrum Nijmegen wordt 

eveneens spreekuur gehouden

Al 40.000 succesvolle behandelingen bij Excimer Laser Centrum 

Hockeyen zonder 
bril of lenzen en
toch scherp zien
NIJMEGEN - Bij een razendsnelle sport als hockey is goed 'zicht' en

scherp zien uitermate belangrijk. Hockeyers met een oogafwijking

kiezen voor een bril of contactlenzen, al is dat niet in alle gevallen

een ideale oplossing. Voor een structurele aanpak zijn er tegen-

woordig diverse mogelijkheden om een refractieafwijking van het

oog te behandelen. Met een bewezen resultaat. Bij het Excimer Oog

Laser Centrum in Nijmegen. 

A D V E R T O R I A L
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KUSTERS ORTHODONTIE
wenst alle 

hockeyers veel speelplezier!
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Bij inlevering van deze bon

20% korting
op onze hele collectie!

Uitgebreide hockeycollectie!
Geldig tot 15-03-2015, korting geldt niet op aanbiedingen

Kampstraat 50
6923 AK  Groessen
06-22560930

info@averdonk-groessen.nl 
www.averdonk-groessen.nl
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De komst van het nieuwe semi-
waterveld was overigens geen over-
bodige luxe. “Ons oude hoofdveld
was na 16 jaar behoorlijk aan ver-
vanging toe,” zegt voorzitter Joris
van Wijk. “De vezels gingen richten
het minimum en door de 'verdwe-
nen' demping was het veld aardig
hard. Om alle problemen te verhel-
pen, hebben we gekozen voor een
nieuw semi-waterveld met een bere-
geningsinstallatie. En uit eigen erva-
ring kan ik je melden: het hockeyt
fantastisch.”

Velden

Met het nieuwe Rabobankveld
beschikt Westerduiven over twee
semi-watervelden. Het hoofdveld en
het halve veld 3, dat in 2011 in
gebruik is genomen. Het liggende
zandveld dateert uit 2006. “Dat veld
gaan we over een jaar of vijf ver-
vangen,” betoogt de voorzitter. “We
hebben de beregeningsinstallatie
zelfs al gedimensioneerd voor een
semi-waterveld.”

Goede stappen

De gerealiseerde aanleg van velden
staat overigens niet op zich. De
Westerduiven heeft in de afgelopen
jaren de nodige stappen gezet op
Sportcomplex Horsterpark, waar het

na veel omzwervingen in 1998 is
terechtgekomen. Met name rond de
eeuwwisseling is de club hard
gegroeid, waardoor de uitbreiding
van velden noodzakelijk was. Daar-
naast is in 2011 het clubhuis fors
verbouwd en uitgebreid. 

Opleiding

“We zijn inderdaad op alle fronten
in beweging,” beaamt de voorzitter.
“Overigens niet alleen met bouw- en
verbouwplannen, maar ook op hoc-
keygebied. Een aantal jaren geleden
hebben we de keuze gemaakt fors te
investeren in de opleiding van jeugd
en met name in het technische
kader.”

“Dat heeft prima uitgepakt. De vol-
ledige 'eerste lijn' van de meisjes
speelt nu in de Sub-Topklasse, even-
als de Jongens B1 en daarnaast ont-
wikkelen alle teams zich uitstekend.
Met de doorstroming van de talent-
volle jeugd naar de senioren is het
een kwestie van tijd dat ook Dames
1 en Heren 1 op een hoger niveau
gaan spelen.” 

Bouwen aan traditie

Het is een mooie ontwikkeling van
de nog jonge club. De Westerdui-
ven is opgericht in 1991 en kan
dus nog niet bogen op een lange
historie. Van Wijk: “Wij zijn een
jonge club en er lopen hier nog
geen families rond die al genera-
tieslang actief zijn. Maar we bou-
wen aan tradities en slagen er
inmiddels ook in om ouders erbij
te betrekken. Ook ouders die nog
nooit gehockeyd hebben en die op
latere leeftijd bij ons gaan spelen.
Dat zien we steeds vaker.” 

“Wat dat betreft zijn we dus nog
steeds in 'opbouw', al zijn we in
veel opzichten inmiddels behoor-
lijk 'volwassen' geworden. Van een
kleine dorpsclub hebben we de
stap gemaakt naar een middel-
grote vereniging met op dit
moment rond de 600 leden. Het
gaat dan ook goed met de club.
We hebben een prachtige accom-
modatie, goede faciliteiten en
onze jeugd én senioren hockeyen
hier met veel plezier. Dat laatste is
vanzelfsprekend het allerbelang-
rijkst. Je kunt als club van alles
willen ontwikkelen en aanleggen;
plezier in hockey is en blijft altijd
het uitgangspunt.” 

DUIVEN - Ballonnen, clinics, mooie

toespraken en een bijzondere 

wedstrijd van Heren 1 tegen de 

helden van het eerste uur. 

MHC De Westerduiven voegde op

zaterdag 11 oktober een spetterend

hoofdstuk toe aan de nog jonge

historie. De club nam een gloed-

nieuw hoofdveld in gebruik. Een

spelertje uit de F-jes opende samen

met wethouder Daniëlle Vuulink

het nieuwe Rabobankveld. 

'We zijn voorlopig even klaar'

Westerduiven neemt
nieuw veld in gebruik

Nog één jaar

zaalhockey 

en dan....

Zaalhockey neemt een belang-
rijke plaats in bij MHC De Wester-
duiven. In de komende
wintermaanden nemen maar
liefst 20 teams deel aan de zaal-
hockeycompetitie. Desondanks
dreigt een behoorlijk dilemma,
met als 'pijnpunt' de geplande
sloop van 'De Spelleward', de
thuishal van Westerduiven. 

Van Wijk: “Een aantal jaren gele-
den is er in Duiven een nieuwe
sportaccommodatie gebouwd.
Een prachtige hal, met als conse-
quentie dat 'onze' Spelleward zou
worden gesloopt. Dat is heel
logisch, maar het vervelende is
dat wij niet in de nieuwe sport-
hal terecht kunnen. Het is simpel-
weg geen optie omdat het
schema te 'vol' is. 

“De sloop van De Spelleward is
gelukkig met een jaar uitgesteld,
zodat we de komende winter nog
kunnen zaalhockeyen. Volgend
jaar gaat de hal definitief dicht
en op dat moment hebben we
feitelijk geen zaaltrainingslocatie
meer. Er ligt dus een grote uitda-
ging om het probleem samen
met de gemeente op te lossen.”

“Dat is een behoorlijk dilemma,
al zijn er best mogelijkheden. In
Nijmegen hebben ze bijvoorbeeld
een failliete manege opgekocht,
waar een demontabele vloer is
ingelegd. En in Rotterdam wer-
ken ze met een tent. Creatieve
oplossingen dus. Wellicht is dat
in Duiven ook mogelijk en kun-
nen we samen met de gemeente
tot een akkoord komen.” 

Interne focus
Met de aanleg van het nieuwe veld is er voorlopig een einde geko-
men aan de nieuw- en verbouwplannen op Sportcomplex Horster-
park. “We zijn voor nu inderdaad even klaar met ontwikkelen,”
zegt de voorzitter. “De komende periode richten we ons dan ook op
'interne zaken'. Daarbij ligt de focus bijvoorbeeld op het thema
Sportiviteit & Respect. Dit seizoen zijn we begonnen met de cam-
pagne Shake Hand. Dat werkt heel goed, maar het is een uitdaging
om het nog verder te implementeren en uit te dragen.”



HUISSEN - Een familiebedrijf met bijna 100

jaar ervaring, de ruimst gesorteerde sport-

en vrijetijdzaak in de regio met een opper-

vlakte van maar liefst 800 m2. En medewer-

kers die zelf ook iedere week actief zijn op

het hockeyveld. 

Bij Huisman Sport 2000 in Huissen weten ze

dan ook alles van hockey. Naast de vele par-

ticuliere klanten mag het bedrijf ook vele

hockeyverenigingen tot de vaste klanten-

kring rekenen. Zo is Huisman clubleverancier

van MHC Bemmel en HCM Arnhem. “Van

beide verenigingen hebben we de complete

'clublijn' in huis,” zegt Lars Huisman. “Broe-

ken, rokjes, kousen en natuurlijk de shirts die

speciaal zijn ontworpen.”

Enorm assortiment

Hoewel de nodige hockeyverenigingen

graag een beroep doen op Huisman Sport,

zijn de clubtenues 'slechts' een deel van het

enorme assortiment. “Op het gebied van

hockey hebben we ongekend veel,” legt

Lars uit. “Schoenen, sticks, tassen, scheen-

beschermers; écht alles wat je als hockeyer

nodig hebt. We zijn dan ook de hockeyspe-

cialist in de regio.” 

Dat hockeyen kan overigens ook in de winkel

aan de Vierakkerstraat 20-24 in Huissen.

Lars: “Klanten kunnen bij ons alles uitprobe-

ren. We hebben een veld van kunstgras aan-

gelegd in een soort 'streetwise-omgeving'.

Daar wordt veel gebruik gemaakt. Lekker

pushen en pingelen en het voordeel is dat je

meteen weet of je iets met een stick hebt.

We zien dan ook hockeyers uit de hele regio

binnenkomen.”

Webshop

Een leuk feit is dat klanten voor hockeyarti-

kelen niet alleen terechtkunnen in de winkel,

maar ook in de webshop op huismansport.nl.

“Binnenkort lanceren we ook een webshop

voor verenigingen,” meldt Lars. “Een nieuwe

service waardoor het voor clubs nog gemak-

kelijker wordt om te bestellen. Kijk maar

eens op www.huismanschoenmode.nl/sport-

verenigingen.” 

Huisman Sport lanceert
webshop voor hockeyclubs

A D V E R T O R I A L

www.janoosterhoutontwikkeling.nl

aannemersbedrijf@janoosterhoutbv.nl

www.janoosterhoutbv.nl

WIJCHEN | TEL.: (024) 641 32 68

Bij inlevering van deze bon

20% korting
op onze hele collectie!

Uitgebreide hockeycollectie!
Geldig tot 15-03-2015, korting geldt niet op aanbiedingen

Bijsterhuizen 31-05
Wijchen

tel.: 024 - 3500 620
www.trucks.nl

De Horst 10
Malden
Tel.: 024 - 3560 217
www.tijssen-cs.nl

Kraaijenberg 73-15
6601 SG  WIJCHEN
024-6417480
06-53585866
vanasschilderwerken@gmail.com 
www.vanasschilderwerken.nl  

Voor bedrijven, particulieren 
en instellingen.
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Hoe anders was de situatie in het
voorjaar van 2014. De mannen
van Wijchen kenden een turbulent
seizoen en eindigden op een troos-
teloze 12e plaats in de 3e Klasse.
Degradatie leek een feit. Totdat
een van de play-off deelnemers
zich terugtrok en Heren 1 alsnog
een wildcard wist te bemachtigen.
Mede op aandringen van het
bestuur dat de bond wist te over-
tuigen dat het mannenteam fors
zou worden versterkt. De laatste
kans werd met beide handen aan-
gegrepen. De play-off duels wer-
den overtuigend gewonnen. Het
doel was bereikt. 

Koste wat kost

De handhaving was voor Sjoerd
Jacobs, die dit seizoen is aange-
steld als nieuwe coach, een forse
opluchting. “We wilden koste wat
kost in de 3e Klasse blijven,” zegt
Jacobs. “Er zat namelijk een hele
goede lichting Jongens A aan te
komen, die vorig jaar in de Top-
klasse prima meedraaiden. Dan is
het 'zonde' om in de 4e Klasse te
hockeyen, waar ook nog eens
behoorlijk 'fysiek' wordt gespeeld.
Daar worden ze niet beter van.
Bovendien was ik ervan overtuigd
dat het nieuwe team derdeklasse-
waardig zou zijn.”  

Nieuw team
Onder leiding van Jacobs werd in
de zomer een geheel nieuw team
geformeerd. De kern daarvan
wordt gevormd door talenten die
de stap hebben gemaakt vanuit de
JA1. Aangevuld met een deel van
de 'oude Heren 1' en drie spelers

met ervaring in de reserve Over-
gangsklasse, die op verzoek van
Jacobs zijn teruggekeerd bij Wij-
chen.

Na een gedegen voorbereiding
startte het nieuwe Wijchen ambi-
tieus aan het seizoen. Desondanks
gingen de heren meteen fors
onderuit met een 5-1 nederlaag
tegen Apeliotes. Een tegenvaller,
al kwam die niet helemaal onver-
wacht. “Apeliotes is een pittige
tegenstander en daarnaast brengt
een eerste competitiewedstrijd
altijd extra spanning mee,” analy-
seert Jacobs. “Dat is inherent aan

het leerproces, al zakten we in de
slotfase wel erg ver door het ijs.”  

Uitdaging

Met de opgedane ervaring her-
pakte het team zich uitstekend en
schaarde zich eind oktober in de
brede subtop. Dit tot tevredenheid
van de coach. “Hoewel we nog
wel iets 'vaster' moeten worden, is
de stijgende lijn zichtbaar,” zegt
Jacobs. “De uitdaging is om die
lijn vast te houden en een goede
reeks neer te zetten. Dat kan
zeker. Dit seizoen zit alles vrij
dicht bij elkaar, maar ik heb het
gevoel dat we in de top-5 kunnen
eindigen. Dat willen we ook, al is
het team heel jong met een
gemiddelde leeftijd van 20/21 jaar.
Maar: de kwaliteit is er.” 

Masterplan
Jacobs weet overigens waarover
hij spreekt. De coach kan bogen
op een lange hockeycarrière en

speelde ruim 13 jaar in Heren 1
van Wijchen, doorgaans in de 2e
Klasse. Daarna trainde hij vele
jeugdteams en was eveneens
actief in diverse functies. Ambitie
om hoofdcoach te worden, had hij
echter niet. Totdat degradatie
dreigde naar de 4e Klasse. “Dat
deed me pijn, ik vond dat er iets
moest gebeuren. Na praatje langs
de lijn is het balletje gaan rollen.
Uiteindelijk heb ik mijn commit-
ment gegeven om Heren 1 te gaan
coachen. Daarvoor hebben we een

gedegen masterplan opgesteld
met de ambitie op termijn terug
te keren op het oude niveau.” 

Stap voor stap

Het 'oude niveau' is uiteindelijk de
2e Klasse, al zal er nog heel wat
water door de Waal stromen voor-
dat het gewenste doel is bereikt.
“We gaan inderdaad niet over-
haast te werk en pakken het stap
voor stap aan,” beaamt Jacobs.
“Dat vraagt veel inspanning, maar
ik zie goede mogelijkheden. We

hebben de juiste mix en beschik-
ken over veel jonge speler die zich
nog volop kunnen ontwikkelen.”

“Bovendien heerst er in de groep
een goede sfeer. Eigenlijk het
tegenovergestelde van vorig jaar.
Toen stond alles onder druk en
was er sprake van een negatieve
spiraal. Nu is er weer een stij-
gende lijn, geweldig enthousiasme
en de motivatie om vooral beter te
worden. Wijchen is dus echt weer
op de goede weg.” 

Koerswijziging hockeyheren werpt vruchten af

'Wijchen is echt weer op de goede weg'
WIJCHEN - Jong, talentvol, vol enthousiasme en een prima

eerste deel van het seizoen. Als je ergens het etiket

'nieuwe start' op kunt plakken, dan is het ongetwijfeld op

de hockeymannen van MHC Wijchen. De club gooide het

roer in de zomer fors om en bouwde met coach Sjoerd

Jacobs aan een nieuwe basis. Met succes. Op de Campus-

laan wordt zelfs alweer nadrukkelijk omhoog gekeken.

Wijchen
blijft
groeien
MHC Wijchen vierde op 6 okto-
ber een fraaie mijlpaal. De
club verwelkomde de 6-jarige
Kai Orth als het 750e lid. Kai
kreeg uit handen van het
bestuur een officieel wed-
strijdshirt overhandigd met
een stick en gebitsbeschermer.

Inmiddels is de teller alweer
verder opgelopen. “We blijven
maar groeien, vooral de laatste
drie jaar is het hard gegaan,”
zegt voorzitter Harmen Schip-
per. “Na de verhuizing naar de
campus, de metamorfose van
het clubhuis en het extra veld
hebben we veel aanwas van
nieuwe leden.”

De aanwas komt overigens
niet alleen uit de gemeente
Wijchen; ook de jeugd uit
omliggende dorpen komt
graag hockeyen op MHC Wij-
chen. Dat zorgt overigens wel
voor een nieuwe uitdaging. 

Schipper: “Op dit moment
groeien we ieder jaar met 50
tot 60 leden, vooral bij de
jeugd. Daar zijn we heel blij

mee, maar het stelt natuurlijk
ook eisen aan de accommoda-
tie. Met name op zaterdag
beginnen we enigszins 'klem'
te lopen. Om dat op te lossen,
kijken we dan ook naar de
mogelijkheden om een nieuw
half veld of zelfs een heel veld
aan te leggen. Dat is best een
ingewikkeld traject, maar ook
een uitdaging die we graag
aangaan.”



Apeliotes begon het seizoen voortvarend
met een 5-1 zege op het vernieuwde Wij-
chen. Vervolgens werden ook Venray en
Boxmeer met grote cijfers verslagen.
Respectievelijk met 2-5 en 6-2. Na een
nipte 2-3 winst op Bemmel gingen de stu-
denten op eigen veld onderuit tegen
Meerssen: 2-3. 

De kraker tegen Civicum leverde een heer-
lijk spektakelstuk op, waarin de tegenstre-
ver uit Cuijk aan het langste eind trok: 6-5.
Een week later vielen in de wedstrijd tegen
laagvlieger Horst opnieuw veel goals, maar
waren de punten na een 3-4 eindstand
voor de Nijmegenaren. 

Harde strijd

Met nog enkele weken tot de winterstop
lijkt Apeliotes dit seizoen samen met een
vijftal club te strijden om de ereplaatsen in
de 3e Klasse. Civicum, Apeliotes en Venray
knokken op dit moment om de koppositie,
op korte afstand gevolgd door Meerssen en
Bemmel en zelfs Liempde zit nog op het
vinkentouw. Het wordt dus nog een hete
competitie. 

Apeliotes Vrouwen

Dames 1 van Apeliotes acteert eveneens op
3e Klasse-niveau. De vrouwen van coach
Willem Faassen draaien volgens verwach-
ting mee in de middenmoot. Tot dusver
lijkt de stap naar de play-off plaatsen iets
te hoog gegrepen. Desondanks hebben de
dames de ambitie om met name in de
tweede seizoenshelft de weg naar boven in
te zetten. 

H1 Apeliotes 
op koers in 
3e Klasse
NIJMEGEN - De heren van NSHC

Apeliotes lijken dit seizoen hard op

weg naar een play-off plaats en

wellicht zelfs meer. Het team van

coach Thorvald Goosmann kende

een prima start van de competitie

en draait uitstekend mee in Poule

D van de 3e Klasse. 

Bij inlevering van deze bon

20% korting
op onze hele collectie!

Uitgebreide hockeycollectie!
Geldig tot 15-03-2015, korting geldt niet op aanbiedingen



“Voor ons is dat eigenlijk heel
vanzelfsprekend,” zegt HCOB-
voorzitter Jeroen Joon. “Maat-
schappelijke verantwoordelijkheid
was vanaf de start van de club
een duidelijk doel. Het is naast
hockey zelfs vastgelegd in de sta-
tuten. Daarbij richten we onze
kernactiviteiten niet alleen op
onze leden, maar kijken ook wat
we kunnen betekenen voor onze
omgeving. Dit met de insteek om
elkaar sterker te maken.” 

Revolutionair

HCOB is opgericht in 2007. De
keuze om MVV te integreren in
het beleid van de club was des-
tijds behoorlijk 'revolutionair'.
“Toch was vrijwel iedereen
meteen enthousiast,” zegt Joon.
“Niet alleen onze leden, maar
ook het lokale bedrijfsleven en de
politiek. Vooral omdat we niet
alleen een goed verhaal hadden,
maar er ook daadwerkelijk een
goede invulling aan hebben
gegeven.”

Projecten

Die goede invulling blijkt uit vele

projecten die in de afgelopen
jaren zijn geïnitieerd en uitge-
voerd. Zo zijn diverse Wajonge-
ren via een stageplaats op de
club doorgegroeid naar vast
werk, zijn er succesvolle re-inte-
gratieprojecten opgezet en wordt
er veel gedaan op het gebied van
voorlichting met betrekking tot
gezondheid, sport en bewegen. 

“Dat doen we bijvoorbeeld via
een aantal gezondheidsprojecten,
waar we kinderen op een leuke
manier laten kennismaken met
sport” verduidelijkt Joon. “Een
van de eerste clinics hebben we
bijvoorbeeld gehouden bij een
buurtvereniging in Elst. Geweldig
om te zien hoeveel plezier kinde-
ren én ouders dan hebben en het
écht leuk vinden om lekker te
sporten. Dat stimuleert ook de
omgeving en uiteindelijk zijn
zelfs enkele kinderen op HCOB
komen hockeyen.”  

Politiek  

Het feit dat HCOB de maatschap-
pelijke betrokkenheid nadrukke-
lijk uitdraagt, kan ook rekenen

op instemming van de lokale
politiek. Zo stelde de gemeente
Elst enkele jaren geleden 1.9 mil-
joen euro beschikbaar voor de
nieuwe accommodatie van HCOB
en de benodigde infrastructuur
op het sportpark. Joon: “In dat
hele traject heeft ons MVV-beleid
een belangrijke rol gespeeld.
Vooral het feit dat we niet alleen
mooie maatschappelijke plannen
hebben, maar ze ook echt uitvoe-
ren. Wat dat betreft gaat het
altijd om de combinatie van visie
én doen.”

Voorbeeld

Gezien de goede ontwikkelingen
zou je HCOB een 'voorbeeld'
mogen noemen op het gebied
van MVV. Joon: “Dat gaat mis-
schien wat ver, al hebben we wel
veel hockeybesturen over de
vloer gehad die met ons willen
klankborden. Dat is leuk om te
doen, maar ik zou ons niet
meteen 'bijzonder' willen noe-
men. We zijn zoals we zijn en
heel veel zaken zijn voor ons niet
meer dan normaal. Groene
stroom bijvoorbeeld, een
gezonde sportkantine of de zon-
nepanelen die op het clubhuis
liggen.”

“Dat is nog zo'n mooi voorbeeld.
De zonnepanelen zijn gratis gele-
verd door een leverancier die het
leuk vond om de club nog verder
te verduurzamen. En op onze
beurt rollen wij de loper uit naar

clubhuizen van andere verenigin-
gen. Daar heeft iedereen baat bij.
Zo zie je maar hoe je door inhou-
delijk en duurzaam samen te
werken elkaar op alle gebieden
kunt versterken.” 
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Maatschappelijk Verantwoord Verenigen

HCOB duurzaam
voorbeeld 
in Nederland
ELST - Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord 

Verenigen (MVV) wordt in de hockeywereld steeds 

belangrijker. Diverse clubs ontplooien goede initiatieven, 

al is er van structureel beleid nog niet altijd sprake. 

Bij Hockeyclub Overbetuwe in Elst geldt dat echter wel,

zelfs in een overtreffende trap. MVV komt dan ook op alle

mogelijke gebieden tot uiting.  

Sportieve
hockeyvaders
ELST - Sportieve vaders zijn
er bij iedere hockeyclub.
Maar vaders die zelf kunnen
bogen op een mooie carrière
in de topsport, zijn wellicht
wat minder rijk 'gezaaid'. Zo
niet in Elst. Wat heet: bij de
Meisjes E2 van HCOB staan er
zelfs twee oud-topsporters
langs de lijn. 

Dat zijn de oud-voetballers
Thijs Waterink en Bob Pellen.
Waterink begon zijn carrière
bij de amateurs van ESA in
Arnhem en speelde voor FC
Wageningen, TOP Oss en FC
Den Bosch. Daarna voetbalde
hij in Duitsland, bij onder
andere Arminia Bielefeld en
Karlsruher SC. 

Bob Pellen was al vroeg voor-
bestemd om profvoetballer te
worden. In de jeugd van

Vitesse werd hij zelfs uitge-
roepen tot de meest talent-
volle A-junior van Nederland.
Na vijf seizoenen in Arnhem
en twee jaar bij N.E.C. gaf
Pellen de voorkeur aan zijn
maatschappelijke carrière.  

Beide heren kwamen in 
aanraking met hockey toen
hun dochters besloten te
gaan hockeyen bij HCOB. 
Het duurde dan ook niet lang
totdat beide vaders actief
betrokken raakten. Inmiddels
geven ze iedere woensdag
technische training aan de
jongste jeugd. En het moet
gezegd: dat doen ze uitste-
kend. 

Nieuw clubhuis
In de komende weken wordt er druk gebouwd bij HCOB. Op Sport-
complex De Pas verrijst het nieuwe clubhuis van HCOB. Opvallend is
het bijzondere ontwerp van het gebouw. Een soort halfronde 'loods',
bestaande uit een gewalste staalconstructie met de nodige raampar-
tijen. Het clubhuis kan binnen een aantal maanden worden opgele-
verd. HCOB heeft 400.000 euro voor de nieuwbouw gereserveerd. 

Als onderdeel van het MVV-
beleid heeft HCOB sinds 2007
de 'Gezonde Sportkantine' in-
gevoerd. Het clubhuis heeft 
dan ook geen frituur en snoep-
zakken worden niet verkocht.
Daarentegen is er een uitge-
breid assortiment met gezonde
producten en light frisdranken.  

Opvallend is dat HCOB de prij-
zen van de gezonde producten
bewust lager houdt dan die van

de minder gezonde keuzes.
Hiervoor wordt samengewerkt
met de plaatselijke supermarkt
die gezonde producten tegen
een inkooptarief aan de club
levert. “Een mooie vorm van
modern sponsorschap waarbij
we elkaar vinden en verster-
ken,” zegt Joon. 

“Inhoudelijk partnerschap dus.
Dat werkt heel goed en past
ook in deze tijd.” 

De vriendelijke prijsstelling resul-
teert duidelijk effect. Joon: “De
gezonde producten zijn altijd het
eerst uitverkocht. Nadat we ons
assortiment nog verder hebben
uitgebreid, is de verkoop zelfs
omhoog geschoten. Een gezond
assortiment heeft dus zeker geen
nadelige gevolgen voor de omzet
van het clubhuis. En door de
mooie samenwerking met
C1000/Jumbo realiseren we een
prima marge.”  

Geen frituur, vooral fruit





Het hoogtepunt van de festivitei-
ten is het grote lustrumfeest op
zaterdag 22 november, voor leden
en oud-leden. Met een toepasselijk
thema: 'Back to the 80's'. “Daar
hebben we niet lang over hoeven
nadenken,” lacht Jack Boumeester,
voorzitter van de lustrumcommis-
sie en bestuurslid van MHCO. “Het
is een mooie knipoog naar onze
'leeftijd' en we hebben een prach-
tig programma samengesteld. Dat
wordt een geweldig feest.”

Jubileumwedstrijd

Een ander speerpunt van de fees-
telijkheden staat gepland in het
voorjaar, als een All-Star Team van
MHCO het opneemt tegen De
Batavieren, een gezelschap van
oud-hockeyinternationals. Ook
staat het betreffende weekend bol
van de activiteiten voor de jeugd.

“Hoewel we het hele seizoen
diverse festiviteiten organiseren,
hebben we ervoor gekozen om het
jubileum met name te concentre-
ren op twee grote evenementen,”
zegt Boumeester. “Er moet ten-
slotte ook nog gehockeyd wor-
den.”

Omslag

Met dat 'hockey' snijdt Boumees-
ter een goed punt aan. MHCO kent
een prachtige historie, maar het
grootste sportieve succes is toch
alweer even geleden. In 1996

behaalde Dames 1 het kampioen-
schap in de Tweede Klasse en pro-
moveerde naar de Eerste Klasse.
Een jaar later volgde degradatie,
met een neergaande lijn die pas
tot stilstand kwam in de Vierde
Klasse. Lang stond MHCO dan ook
vooral bekend als een gezellig-
heidsvereniging. 

Vijf jaar geleden werd een forse
omslag gemaakt. “We hebben toen
echt gekozen om te investeren in
de jeugd en in het technische
kader,” legt Boumeester uit. “Dat
heeft goed gewerkt. Een groot
aantal jeugdteams speelt inmid-
dels in de Topklasse en de Sub-top-
klasse en daarnaast zijn we op alle
gebieden gegroeid. Zowel kwalita-
tief als in de breedte.”

Impuls

Gelieerd aan de groei is eveneens
geïnvesteerd in de accommodatie.
MHCO beschikt over 2 semi-water-
velden en een gloednieuw water-
veld.  “Vooral de komst van ons
derde veld heeft de club een goede
impuls gegeven,” weet Boumees-
ter. “De aanwas van nieuwe leden
was zelfs meer dan geprognoti-
seerd. Daarnaast hebben alle leden
nu de mogelijkheid om minimaal
twee keer per week op een goed
niveau te trainen. Dat gaat zich op
termijn zeker uitbetalen.” 

Aardig clubje

De nieuwe aanpak heeft geresul-
teerd in prima ontwikkelingen.
MHCO telt op dit moment circa
900 leden en de club zit over de
hele linie fors in de lift. Boumees-
ter: “Daar zijn we zeer content
mee. MHCO was lang een echte
familieclub, en dat zijn we nog
steeds, maar er is ook ambitie.”

“Dat hebben we gerealiseerd door
heldere keuzes te maken en er ook
aan vast te houden. Want als je
groeit, moet je daar ook je pijlen op
richten. Dat is goed gelukt. Presta-

ties en sfeer gaan bij MHCO nu heel
goed samen. In dat opzicht zijn we
dus echt volwassen geworden. Ja,
we zijn op onze 80-jarige verjaardag
een heel 'aardig clubje' geworden.”
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Lustrumfeest
op 22 november 80-jarig MHCO boordevol ambitie

OOSTERBEEK - Op 13 november

2014 was het precies 80 jaar

geleden dat er in Oosterbeek

in clubverband tegen een 

hockeyballetje werd geslagen.

2014-2015 is dan ook een 

bijzonder lustrumseizoen 

voor MHC Oosterbeek. De club

viert het 80-jarig bestaan

uiteraard op gepaste wijze,

maar kijkt vooral ook naar de

toekomst. 

District Oost-Nederland traint op MHCO

Het sportpark van MHCO is dit seizoen de 'vaste' trainingslocatie
van de Meisjes C-selectie van het District Oost-Nederland. De mei-
den trainen iedere maandagavond in Oosterbeek, onder leiding van
Tomislav Jamicic, die eveneens hoofd opleidingen is MHCO. De dis-
trictselectie wordt gevormd door talenten uit Oost-Nederland die
later geselecteerd kunnen worden voor de nationale teams. De trai-
ningen zijn openbaar en iedereen is welkom om te komen kijken. 

Bewust geen Heren 1
MHCO beschikt over de nodige seniorenteams, waarvan met name
de Veteranen op een prima niveau spelen. Zo heeft de club met Vete-
ranen A én B maar liefst twee teams in de Overgangsklasse. Opmer-
kelijk is wel dat Oosterbeek heeft besloten dit seizoen niet met een
Heren 1 in de competitie uit te komen. 

“Een weloverwogen keuze,” zo liet voorzitter Robbert Schlette eerder
weten. “Wij vinden dat onze jeugd de 'kern' van het eerste team
moet vormen. Dat was dit seizoen nog niet mogelijk. Natuurlijk was
het een optie om met spelers van diverse teams een Heren 1 te for-
meren, maar dat willen we niet. Wij kiezen ervoor om via de door-
stroming vanuit de jeugd binnen een of twee jaar weer een goed
Heren 1 op de been te brengen.”

Gouden olympiër MHCO
In de 80-jarige geschiedenis heeft MHCO vele goede spelers voor-
gebracht. De bekendste is wellicht Irene Hendriks. Irene startte
haar carrière in Oosterbeek en groeide later uit tot een van de
steunpilaren van het Nederlands vrouwenhockeyteam. Hendriks
speelde in de periode 1978-1985 maar liefst 85 officiële inter-
lands en behaalde met Oranje twee wereldtitels, een Europese
titel en een gouden Olympische medaille. Later keerde ze terug
bij MHCO en besloot in 1996 haar carrière met het kampioen-
schap van Dames 1 in de Tweede Klasse. foto: Archief ANP



www.metalak.nl

Metalak is dé partner in proces
voor bedrijven in schadeherstel 

en carrosseriebouw 

en supporter van De Kromhouters!
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Marilyn Bruggeman, voorzitter
van De Kromhouters, spreekt dan
ook terecht van 'een cadeautje'.
“We hebben ontzettend hard
gewerkt om alles perfect te laten
verlopen. Een prachtig pro-
gramma, iedereen stond klaar en
alles was geregeld. Er was alleen
één onzekere factor: het weer.
Maar wat hébben we een fantasti-
sche opening gehad. Echt een
feestje, zoals wij dat als Kromhou-
ters graag vieren.”

Toppers

Dat 'feestje' was overigens niet
alleen te danken aan het weer.
Zeker ook aan de komst van 108-
voudig international Marcel Bal-
kestein en Govert Soeters, speler
van Rotterdam. De tophockeyers
verzorgden een clinic voor de
jongste Kromhouters-jeugd en
speelden een enthousiaste rol bij
de openingshandeling, die werd
verricht door wethouder Henk
Driessen en Britt Stolk, het jongste
lid van de vereniging. Het nieuwe
veld werd ingeluid met een heuse
All-Stars wedstrijd. 

Passen en meten

De komst van het 'derde veld' was
een diep gekoesterde wens van De
Kromhouters. “We kampten al
jaren met ruimtegebrek,” zegt
Marilyn Bruggeman. “668 leden

op twee velden is gewoon niet te
handelen. Elke zaterdag was het
passen en meten. Ook het doorde-
weekse trainingsschema was tot
laat in de avond volgepland en de

hockeyschool trainde op het korf-
balveld. De druk was zo hoog dat
we zelfs hebben overwogen het
grasveld weer te gebruiken.”

Zover kwam het gelukkig niet.
Ruim een jaar geleden stemde de
gemeente Tiel in met de aanleg
van een nieuw zandveld. Brugge-
man: “Daar waren we heel blij
mee, maar we wilden graag nóg
een stapje maken. Daarom hebben
we diverse acties opgezet om een
waterveld te kunnen aanleggen.
De ontwikkeling naar hockey op
watervelden is namelijk niet te
stoppen en bovendien wordt het
kostenverschil tussen een semi-

waterveld en een waterveld steeds
kleiner.”

Doorpakken

Met het nieuwe veld beschikt De
Kromhouters weer over voldoende
faciliteiten. “En we hebben nu ook
weer ruimte om te groeien,” voegt
de voorzitter eraan toe. “Het is
niet zo dat we wachtlijsten moes-
ten aanleggen, maar het was in de
afgelopen jaren een behoorlijke
opgave om iedereen een plaats te
geven.”

“Dat is nu verleden tijd, al zijn we
nog niet helemaal klaar. Met een
beetje geluk kunnen we volgend

jaar ook Veld 1 vernieuwen. We
willen het in de zomer van 2015
vervangen en kiezen dan weer
voor een waterveld. Wat dat
betreft pakken we nu echt door.”

Technisch kader

Twee nieuwe watervelden in twee
jaar tijd. Het gaat wel hard bij De
Kromhouters. “Joh, we gaan als
een dolle,” grapt de voorzitter, om
vervolgens inhoudelijk verder te
gaan. “Wij vinden het uitermate
belangrijk dat onze leden fijn én
op een goed niveau kunnen hoc-
keyen. Daarvoor heb je in de eer-
ste plaats goede faciliteiten nodig.
Op dat gebied zijn we hard aan
het werk.”

“Daarnaast hebben we de afgelo-
pen jaren ook geïnvesteerd in
betaalde trainers. Bart van Gelder
is aangesteld als technisch
manager en als trainer van Heren
1 en de oudste Jongens. Voor
Dames 1 en de Meisjes is Eric-Jan
Anneveld aangetrokken, en ook bij
de jongste teams hebben we een
prima kader. We proberen de club
dus echt omhoog 'te trekken' en
dat is gelukt. Onze jeugd speelt op
een goed niveau en vrijwel alle
teams uit de 'eerste lijn' sluiten
goed bij elkaar aan. We zijn dus
volop in ontwikkeling.” 

TIEL - Openingen of buitenfestiviteiten in de maand 

november vallen regelmatig letterlijk in het water. Met dank

aan zware buien, gure herfststormen en ander meteorologisch

ongemak. Daar was bij THCC de Kromhouters op zaterdag 1

november allerminst sprake van. Op de dag dat het warmte-

record in Nederland werd verpulverd, opende de club onder

fantastische omstandigheden het nieuwe derde veld. 

'Joh, we gaan 
als een dolle!'

Balkestein en Soeters bij opening waterveld Kromhouters

Ouderenhockey bij De Kromhouters

2014 is door de gemeente Tiel
uitgeroepen tot het Jaar van
de Senioren. Om dit thema te
intensiveren zijn de Raads-
werkgroep van Tiel en THCC
de Kromhouters een bijzonder
project gestart: 'Bewegen met
plezier'. 

Als onderdeel van de cam-
pagne beoefenen bijna 30
senioren op het veld van De
Kromhouters wekelijks diverse
balsporten, waaronder knots-
hockey, onder leiding van
bewegingsagoog Pia de Wolf
die tevens trainster is van
enkele Kromhouters-teams. 

Bij de sportieve ochtenden
gaat het niet om presteren. 
De nadruk ligt vooral op het
samen bewegen in een pret-
tige sfeer. Ook het sociale 
contact neemt een belangrijke
plaats in. Daarom beginnen 
de bijeenkomsten met een
kopje koffie in het clubhuis;
na afloop wordt er gezamen-
lijk een broodje gegeten en
een drankje genuttigd. 

Het project is op 1 oktober
gestart en de eerste ervarin-
gen zijn uitermate positief. De
deelnemers vinden het leuk en
iedereen doet volop mee. De
sportieve bijeenkomsten wor-
den wekelijks gehouden en
starten om 10.00 uur. 

HocBy-kaart

Menig hockeyclub kampt met hetzelfde 'probleem'. Meisjes melden
zich massaal aan, maar hoe krijgen we meer jongens? En: hoe 
kunnen we ze behouden? De Kromhouters lanceerde daarvoor een
bijzonder initiatief, in samenwerking met Rugbyvereniging de
Scrumboks, eveneens spelend op Sportpark Rauwenhof. 

Beide partijen ontwikkelden een gezamenlijke 'HocBy-kaart'. Met
deze kaart kunnen kinderen voor 10 euro een maand lang rugbyen
en een maand lang hockeyen. Een mooie manier om kennis te
maken met beide sporten en te ervaren of het bevalt. De kaart
heeft beide verenigingen inmiddels een aantal nieuwe
(jongens)leden opgeleverd.
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Dat blijkt ook uit de cijfers op het
'herfstrapport' van WMHC. Negen
wedstrijden gespeeld: één punt.
Vijf doelpunten voor, 35 tegen.
Nog niet bepaald een doorslaand
succes. 

Jongste team

“We hebben het inderdaad zwaar,
maar dat wisten we van tevoren,”
toont WMHC-coach Arnoud
Boersma zich realistisch. “De
Hoofdklasse is de sterkste compe-
titie ter wereld en daarin speel je
niet 'zomaar' mee. Zeker omdat
we het jongste team hebben van
de Hoofdklasse. We spelen zelfs
met twee 16-jarigen en één van
15. In de eerste fase van het sei-

zoen kijken we daarom niet naar
de resultaten, maar willen vooral
stap voor stap beter worden. Dat
is een groeiproces en gaat met
vallen en opstaan.”  

Omschakeling

Hoewel WMHC 'hockeytechnisch'
een prima partijtje meeblaast in
de Hoofdklasse, zijn het vaak de
details die een wedstrijd beslis-
sen, zo is gebleken. Fouten wor-
den keihard afgestraft en ook het
'powerhockey' van de topteams is

niet eenvoudig te handelen. “In
dat opzicht vergt het spelen in de
Hoofdklasse echt een omschake-
ling. Op alle gebieden,” zegt
Boersma. “Zowel in handelings-
snelheid en hardheid als ook in de
discipline van verdedigen. Boven-
dien is het mentaal veel zwaarder.
Ook daar hebben we even aan
moeten wennen.”

Boost

WMHC hanteert dit seizoen een
heldere doelstelling: handhaving
in de Hoofklassen en het ontlopen
van play-offs. Gelet op het huidige
puntenaantal een zware opdracht.
“Toch ben ik er van overtuigd dat
het ons gaat lukken,” aldus de
coach. “Het team ontwikkelt zich
fantastisch en we blijven hard
werken om ons iedere week te
verbeteren. Dat zal uiteindelijk
vruchten afwerpen, al wordt het
wel tijd dat we gaan winnen.”

“Dat kan dit team een 'boost'
geven. Een bevestiging dat we
het kunnen, waardoor ook het
zelfvertrouwen toeneemt. We
hebben een aantal wedstrijden
met grote cijfers verloren en dat
heeft uiteraard invloed. Zeker bij
een jong team zie je dan de nei-
ging om wat verder van achteruit
te spelen en risico's te vermijden.
Terwijl het juist onze kracht is om
aanvallend en met overtuiging te
hockeyen. Ook dat hoort bij het
leerproces waarin we zitten.”

Nieuwe lichting

Boersma heeft dus vertrouwen, al
focust de coach, die eveneens
technisch directeur is van WMHC,
zich niet alleen op de huidige
resultaten. “We kijken inderdaad
graag verder en in dat opzicht
ziet de toekomst van de club er
goed uit. Er klopt alweer een hele
nieuwe lichting aan de deur. Met
enorme talenten die in potentie
beter kunnen worden dan de hui-
dige speelsters van dames 1.”

“Bovendien hebben we dit seizoen
opvallend veel aanwas van jonge
talenten, zelfs vanuit Enschede.
We hebben in de opleiding zeker
10 spelers van 'buitenaf' die zich
graag bij WMHC willen ontwikke-
len en weten dat ze hier de kan-
sen krijgen. Wat dat betreft heeft
het spelen in de Hoofdklasse een
enorme aanzuigende werking.”

“We gaan er dan ook alles aan
doen om ons te handhaven. In de
winterstop kijken waar we staan

en wellicht gaan we een aantal
speelsters uit de jeugd doorschui-
ven. Daar blijven we ook aan
vasthouden. Op die manier blij-
ven we ons ontwikkelen met 
het doel op termijn uit te groeien
tot een stabiele Hoofdklasser.
Mochten we onverhoopt toch
degraderen, dan raken we dus
niet in paniek. In dat geval is 
het een kwestie van tijd dat we
sterker dan ooit terugkeren op
het hoogste niveau.”   

Start in Hoofdklasse 

groot leerproces WMHC raakt niet in paniek
WAGENINGEN - Dames 1

van WMHC zette afgelopen

zomer een fantastische

prestatie neer door

promotie af te dwingen

naar de Hoofdklasse. 

Een ongekend hoogtepunt

voor het jonge team. Met

teamgeest, passie en heel

veel enthousiasme werd

dit seizoen dan ook vol de

uitdaging aangegaan. 

Een prachtige avontuur, 

al zijn de wetten van de

Hoofdklasse hard. 

WMHC-meiden schrijven historie
De meisjes A1 en B1 van Wageningen hebben in oktober historie
geschreven voor WMHC. Beide teams wisten zich via de kwalificatie-
wedstrijden op HC Zwolle te plaatsen voor de Landelijke Jeugdcom-
petitie. De promotie betekent dat de volledige 'eerste lijn' van
WMHC nu op het hoogste niveau in Nederland speelt. Dames senio-
ren is actief in de Hoofdklasse, Meisjes A én B spelen in de Landelijke 
Jeugdcompetitie en de Meisjes C hockeyen in de Inter District Com-
petitie Noord-Oost. Een nog nooit eerder vertoonde prestaties en dus
uniek in de geschiedenis van Wageningen!
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Dat laatste is hard nodig. In
Nederland hebben ruim 1 miljoen
mensen chronische nierschade.
Ruim 60.000 mensen hebben ern-
stige nierproblemen. Bij hen wer-
ken de nieren niet goed of zelfs
helemaal niet meer. Jaarlijks over-
lijdt 1 op de 6 van hen. Vaak is
transplantatie de beste behande-
ling, maar de wachtlijst is te lang.
De gemiddelde wachttijd voor een
postmortale nier is ongeveer 4
jaar: onacceptabel lang. De Nier-
stichting zet daarom alles op alles
om de wachtlijst te verkorten.
DHC onderstreept dat van harte. 

Initiatief

De samenwerking tussen DHC en
de Nierstichting kwam tot stand
via van Job Huussen, commissielid
medische zaken van DHC en werk-
zaam als nefroloog bij het Slinge-
land Ziekenhuis in Doetinchem.
Ter verduidelijking: Een nefroloog
is een medisch specialist op het
gebied van nieren. Huussen lan-

ceerde het idee voor een samen-
werking en kon rekenen op veel
enthousiasme.

Positieve invloed

“We vonden het meteen een
prachtig initiatief,” zegt Debora
Heilbron, voorzitter van DHC. “Als
club vinden we het belangrijk dat
zoveel mogelijk mensen in de
gelegenheid zijn te sporten. Het
beoefenen van sport heeft immers
een positieve invloed op de
gezondheid van mensen. Voor
mensen met een nierziekte geldt
dat zelfs extra. De mate van goede
gezondheid staat centraal in rela-
tie tot het uitoefenen van sport.”

“Mede om die reden vinden wij
het belangrijk dat de Nierstichting
zoveel mogelijk onderzoek kan
doen. Dit met als doel te voorko-
men dat meer mensen nierschade
krijgen en te zorgen dat nierpa-
tiënten in leven blijven en ook
écht goed blijven leven. Bovendien
geloven wij in de toegevoegde
waarde van de werkzaamheden
van de Nierstichting. We helpen
hen dan ook graag het netwerk te
verbreden zodat er nog meer geld
beschikbaar komt en er nóg meer
onderzoek kan worden gedaan.”

Familietoernooi

De samenwerking heeft inmiddels
geresulteerd in enkele mooie ini-

tiatieven, die op termijn nog ver-
der zullen worden uitgebreid. Een
van de mooiste voorbeelden is het
jaarlijkse familietoernooi op DHC.
“Dat gaan we omdopen tot het
Nierstichting Familie Toernooi,”
verduidelijkt de voorzitter. 

“Daarnaast zullen er op die dag
allerlei acties plaatsvinden om
geld in te zamelen, zodat we aan
het einde van het toernooi een
mooie cheque kunnen overhandi-
gen aan de Nierstichting.”  

DOETINCHEM - De Doetinchemse Hockey Club is in 2014 

een samenwerking aangegaan met de Nierstichting. 

Met deze samenwerking wil DHC de Nierstichting helpen het

netwerk te verbreden zodat er nog meer geld beschikbaar

komt voor onderzoek en vooral ook meer inhoudelijke

bekendheid geven. 

Samenwerking DHC en Nierstichting

Sportieve stijgende lijn 

DHC heeft enkele seizoenen geleden een behoorlijke sportieve omme-
zwaai gemaakt met een verregaande professionaliseringsslag. Het
resultaat is inmiddels zichtbaar. Een groot aantal jeugdteams speelt
in de Top- en Sub-topklasse en ook Heren 1 heeft de stijgende lijn
goed te pakken. De mannen van coach Marc Willinge Prins behaalden
onlangs het kampioenschap in de voorcompetitie. Debora Heilbron:
“Het is een heel jong team dat nog volop in ontwikkeling is. En
ongelooflijk ambitieus. Ze gaan vol voor de titel!”

Houtzager Strijker

advocaten en 

projectjuristen, 

uw adviseur in 

bouw- en 

vastgoedprojecten?

Zusterplein 22
3703 CB Zeist

Postbus 424
3703 CB Zeist

tel: +31 (0)30 697 4897
fax: +31 (0)30 697 4896
mob: +31 (0)6 417 96632

www.houtzagerstrijker.nl

Bij inlevering van deze bon

20% korting
op onze hele collectie!

Uitgebreide hockeycollectie!
Geldig tot 15-03-2015, korting geldt niet op aanbiedingen
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Shake Hands is een initiatief dat
afgelopen seizoen vanuit alle vereni-
gingen van district Noord-Holland is
ontstaan. AH&BC (Amsterdam) en
Alliance uit Heemstede namen hierin
het voortouw. 

Groot succes

Shake Hands heeft als doel extra
aandacht te schenken aan Sporti-
viteit & Respect om daarmee de
hockeycultuur te bewaren. Het is
tot dusver een groot succes en
verenigingen uit andere districten
vroegen de hockeybond of dit ini-
tiatief in heel Nederland kon wor-
den gestart.

Tijdens de start van het nieuwe
hockeyseizoen is Shake Hands
geïntroduceerd. Eigenlijk zijn het
eenvoudige en voordehand lig-
gende acties die bekend in de oren
zullen klinken. 

De vier Gouden regels

Concreet houdt het voor de teams,
coaches en scheidsrechters het
volgende in:

• Voor de start van elke wedstrijd
schudden de aanvoerders,
coaches en de scheidsrechter
elkaar de hand om elkaar een
sportieve wedstrijd te wensen;

• Bij aanvang van iedere 
wedstrijd vormen beide teams
en de scheidsrechters een line-
up en geven elkaar een hand 
bij de middenlijn;

• Na de wedstrijd geven alle
spelers en scheidsrechters
elkaar een hand om elkaar te
bedanken of te feliciteren;

• Na de wedstrijd drinken beide
teams en de scheidsrechters 
een drankje met elkaar in het
clubhuis. 

Kortom, het zijn simpele acties
die de 'typische hockeycultuur'
behouden. 

Shake Hands benadrukt hockeycultuur
Sportiviteit, gezelligheid en prestatie gaan hand in hand. Dat wil de KNHB graag

zo houden en daarom wordt ‘Shake Hands’ landelijk uitgerold.

Voorzitter Thijs Otto van Es van de federa-
tie van Kampong-sportverenigingen
tekende tijdens het WK in Den Haag met
de hockeybond KNHB, de gemeente en de
provincie Utrecht, Rabobank Utrecht en
Rabobank Nederland de verklaring die de
basis vormt voor een herinrichting van het
sportlandgoed aan de Laan van Maarschal-
kerweerd. 

Van Es: “Dankzij de geweldige samenwer-
king komt er een sportpark dat niet alleen
de topsport in de regio Utrecht een impuls
geeft, maar ook de zes verschillende sport-
verenigingen de kans geeft om breedte-
sport verder te ontwikkelen.”

Impuls

Kampong is met 5.000 leden één van de
grootste sportverenigingen ter wereld. Met
het vernieuwde complex is de stad Utrecht
een belangrijk sportcentrum rijker. Het
Nationaal Hockey Centrum en de tribune
zullen ook regionale-, nationale- en inter-
nationale tophockeyteams een impuls
geven.

Eén van de belangrijkste veranderingen op
het terrein in het komende jaar is het plan
het clubhuis te verplaatsen. Dit nieuwe
clubhuis komt te liggen tussen de hoofd-
velden van de voetbaltak en de hockeytak

van Kampong. Het hoofdveld voor de hoc-
keyers zal daarvoor een kwartslag gedraaid
worden.
Naast een nieuw clubhuis zal een tribune
geplaatst worden langs het hoofdveld van
de hockeyafdeling, waardoor nog meer
mensen van (top)hockey kunnen genieten.
Het nieuwe hoofdveld wordt mede
gebruikt door het ‘Nationaal Hockey Cen-
trum’, en dus door de nationale hockey-
teams.

Tijdens het WK Hockey IN Den Haag onder-
tekenden Kampong en haar partners een
intentieverklaring voor dit project.

UTRECHT - Met het Nationale Hockey

Centrum, een nieuw multifunctioneel

clubhuis en een verbetering van de

tribunefaciliteiten ontstaat er in

Utrecht een sportcentrum van 

formaat. 

Veteranen zijn vaak prima vrijwilli-
gers binnen een vereniging en
weten voor én na een wedstrijd
meestal precies wat wel of geen
sportief gedrag is. In de meeste
gevallen verloopt een duel dan ook
prima. Helaas gaat het in enkele
gevallen wel eens mis. Rode en
gele kaarten worden niet altijd
genoteerd op het wedstrijdformu-
lier, scheidsrechters worden te
vaak niet met respect behandeld
en het taalgebruik is niet altijd
even correct. 

Bewustwording

De KNHB wil daar graag verande-
ring in brengen. Daarom is de
bond dit seizoen gestart met een
campagne waarbij de focus ligt op
de bewustwording van onsportief
gedrag. De bond wil de doelgroep
veteranen stimuleren elkaar aan te
spreken wanneer sportief gedrag
in het gedrang komt. Zowel bin-
nen het eigen team als bij de
tegenstander. Kortom, sportiviteit
is van groot belang: tijdens de eer-
ste, tweede én derde helft! 

TEAMKRAT

De KNHB zet diverse communica-
tiematerialen in om de campagne
kracht bij te zetten. Zoals dug-out
stickers, posters voor in het club-
huis en een unieke actie: de team-
krat! Elke vereniging kan voor al
haar veteranenteams een teamkrat
met daarin twaalf bidons bestellen
door een email te sturen naar
sportiviteitenrespect@knhb.nl. 

Op de kratjes en bidons staan tek-
sten die de doelgroep op een
ludieke manier aanspreekt en
bewust maakt van onsportief
gedrag. 

Nieuwe campagne
Sportiviteit & Respect
gericht op veteranen
De campagne over Sportiviteit & Respect is dit seizoen

gericht op de veteranen. Het doel van de campagne is

ongewenst of verbaal (wan)gedrag bespreekbaar te

maken. Van jong tot oud: iedereen moet een leven lang

kunnen genieten van sport.

Nationaal Hockeycentrum naar Utrecht Digitaal handboek
Sportiviteit &
Respect voor 
verenigingen

De KNHB heeft alle lessen en ervarin-
gen van de afgelopen jaren verwerkt
in het handboek Sportiviteit & Respect
voor verenigingen. Dit handboek is
vernieuwd en vanaf dit seizoen digi-
taal beschikbaar voor iedereen met
gebruik van een smartphone, tablet of
een computer op de site www.sporti-
viteit-en-respect.nl. 

Het handboek is geen blauwdruk
waarin de KNHB tot in detail uiteen-
zet hoe het Sportiviteit & Respect-
beleid gehanteerd moet worden.
Iedere club is vrij op eigen wijze vorm
en inhoud aan de campagne te geven.
In het handboek staat nuttige (achter-
grond)informatie en handvatten,
waarmee iedereen aan de slag kan.

Ter inspiratie staan in het handboek
veel 'best practices' van verenigingen. 



Een van die bedrijven is Adfinco Corporate

Finance & Advice. Gevestigd in Bennekom,

'thuis' in de regio en met een duidelijke mis-

sie. Adfinco wil ondernemingen onafhanke-

lijk en professioneel ondersteuning bieden

bij het invullen van de financiële ambities.  

Optimale oplossingen

Ondernemingen zijn continue bezig met het

maken en realiseren van plannen. Adfinco

biedt voor haar opdrachtgevers optimale en

onafhankelijke oplossingen voor financiële

vraagstukken die uit deze plannen voortko-

men. Dit door de toekomstige liquiditeitspo-

sitie van ondernemingen in kaart te brengen

en deze vervolgens tegen de best haalbare

condities en voorwaarden in te vullen. 

Specialisten

Adfinco bestaat uit een partnership van

financieel specialisten op het gebied van

bedrijfsfinancieringen, creditmanagement,

vastgoed, bedrijfsoverdracht en de DGA 

in privé. Daarnaast heeft Adfinco een uitge-

breid netwerk van aanbieders in binnen- 

en buitenland. Deze bestaan uit banken,

leasemaatschappijen, verzekeringsmaat-

schappijen, pensioenfondsen, participatie-

maatschappijen en informal investors. 

Met de inzet van de ervaren specialisten

helpt Adfinco ondernemers het bedrijf finan-

cieel te optimaliseren en via een doorlo-

pende begeleiding ook in financiële

topconditie te houden. Daarbij kijkt Adfinco

voor DGA's ook speciaal naar de privésituatie

en creëert daar waar mogelijk een op maat

gesneden oplossing. Hierdoor kunnen onder-

nemingen én ondernemers zich blijven

focussen op waar ze sterk in zijn: 

ondernemen!

Meer informatie over Adfinco is te vinden op

adfinco.nl.

Adfinco voor uw
bedrijfsfinanciering
BENNEKOM - In de regio Oost-Gelderland zijn er gelukkig heel veel

bedrijven met een echt hockeyhart. Sterke ondernemingen die zich

graag verbinden aan hockeyclubs en een wezenlijke bijdrage leveren aan

het realiseren van succes. 

A D V E R T O R I A L

Dat laatste blijkt bijvoorbeeld uit het

feit dat Hoogenboom met trots spon-

sor is van N.E.C. Ook in het seizoen

2014/2015 heeft Hoogenboom de

heren van de technische staf en kan-

toororganisatie van N.E.C. voorzien van

een clubkostuum op maat. De dames

zijn aangekleed door Hoogenboom

Women. Daarnaast is Hoogenboom ook

betrokken sponsor van de hockeyclubs

Union Hockey en NMHC Nijmegen.

Dé kledingzaak

Die betrokkenheid is niet voor niets.

Het Nijmeegse familiebedrijf

Hoogenboom werd in 1953 opgericht

door grootvader Henk Hoogenboom.

In de loop der jaren groeide de winkel

uit tot dé herenkledingzaak van Nij-

megen. Om ook de modebewuste

vrouw van dienst te kunnen zijn,

werd later Hoogenboom Woman aan

de onderneming toegevoegd. 

Woman

Hoogenboom Women is een luxe

damesmodezaak op de hoek van de

Ziekerstraat en Van Welderenstraat

in Nijmegen. Hoogpolig karamelkleu-

rig tapijt, metershoge indian summer

posters op de wanden en klassieke

glas-in-loodramen geven de winkel

een kleurrijke, comfortabele sfeer. 

En laten we de kleding niet vergeten.

Of u nu op zoek bent naar bijzondere

gelegenheidskleding, een nieuwe

zakelijke outfit voor uw werk, of

'gewoon' leuke casual kleding; bij

Hoogenboom Women gaat u slagen.

Dat geldt ook voor de ruime collectie

schoenen en accessoires die de outfit

compleet maken. 

Men

Hoogenboom Men is gevestigd in een

monumentaal Jugendstilpand aan de

Molenstraat in Nijmegen. Op een

oppervlakte van maar liefst 1200 m2

vindt u een gevarieerde en eigen-

tijdse collectie met gerenommeerde

en opkomende merken op het gebied

van business, smart casual en vrij-

etijdskleding. Zowel de actuele als

klassieke mode is vertegenwoordigd.

Ook is Hoogenboom specialist op het

gebied van maatkleding en biedt

zowel de bekende topmerken als de

eigen labels. 

Belevenis

De gehanteerde opzet en werkwijze

bewijst zich nog altijd in de praktijk. De

modebewuste mens winkelt daarom

graag bij Hoogenboom in Nijmegen.

Met een gevarieerde en eigentijdse

collectie, de beste modelabels en

medewerkers die nog echt de tijd voor

u nemen, is een bezoek aan Hoogen-

boom dan ook een ware belevenis. U

bent van harte welkom. De koffie staat

klaar. Meer informatie is te vinden op

www.hoogenboommode.nl

Hoogenboom Men

Molenstraat 106-108

6511 HK Nijmegen

www.hoogenboommen.nl

Hoogenboom Woman

Ziekerstraat 148

6511 LL Nijmegen

www.hoogenboomwoman.nl

Kleren maken de man én de vrouw. Dat weten ze bij Hoogenboom in 

Nijmegen al jaren. Het modebedrijf combineert sinds 1953 een klinkende

collectie van gerenommeerde merken met grandeur, oprechte gastvrijheid

en Nijmeegse gezelligheid. Meteen gevolgd door persoonlijk contact, 

zonder haast en met volle aandacht voor de klanten. En: met een warm

hart voor vele sportclubs in de regio Nijmegen. 

Hoogenboom Men & Woman

Tijd voor mode

A D V E R T O R I A L

Bij inlevering van deze bon

20% korting
op onze hele collectie!

Uitgebreide hockeycollectie!
Geldig tot 15-03-2015, korting geldt niet op aanbiedingen
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A D V E R T O R I A L

De club is vanaf eind september een
samenwerking gestart met Fitpunt fysio-
therapie en training in Bemmel. Beide par-
tijen hebben gezamenlijk een plan
opgesteld met als doel de spelers en speel-
sters van MHC Bemmel gezond en verant-
woord te laten sporten. 

Dit volgens een aanpak waarbij er wordt
ingezet op het vergoten van kennis en
inzicht met bettrekking tot het gezond en
verantwoord omgaan van het lichaam.
Daarnaast worden er faciliteiten geboden
voor herstel- en blessurepreventiemogelijk-
heden. 

Inloopspreekuur

Een prominent onderdeel van de opzet is
een inloopspreekuur voor de leden van
MHC Bemmel 800. Twee keer in de maand
is er op vrijdagavond een fysiotherapeut

op de club aanwezig om recente sportbles-
sures in kaart te brengen en vooral veel
advies te geven. Zowel wat de betreft de
behandeling en het herstel van de blessure
als ook de 'tijdsduur' van het herstel. Voor
langdurige blessures of bij de noodzaak
van een second opinion kunnen de leden
van Bemmel een afspraak maken voor een
regulier consult. 

Het initiatief van Bemmel 800 past in de
doelstelling om de club in alle opzichten
naar een hoger niveau te brengen. Een
basis die begint bij het gezond en verant-
woord sporten en het voorkomen van chro-
nische klachten. Het spreekuur is voor alle
leden van Bemmel dan ook vrij toeganke-
lijk en geheel vrijblijvend. Kortom, een
prima en structurele aanpak. 

“Dat doen we graag,” zegt Harald Scholten,

Directeur van Henk Scholten Volvo. “Want

naast het feit dat Volvo officieel Partner is

van de Nederlandse hockeybond, vinden we

het als Volvo-dealer belangrijk ook regio-

naal én lokaal een goede band te hebben

met hockeyclubs. Enerzijds met de bekende

Volvo Clubbonus, maar vooral ook door

inhoudelijk samen te werken.”

Clubbonus

De Clubbonus is een initiatief van Volvo

Cars Nederland. Zij keert een bonus uit van

€ 1.000 aan die hockeyvereniging waarvan

een lid of de ouders van een jeugdlid een

nieuwe Volvo koopt of least bij de Volvo

clubdealer. Vele hockeyclubs hebben inmid-

dels geprofiteerd van de Volvo Clubbonus.

Zeker ook in de regio Arnhem/Nijmegen. 

Gerekend over de afgelopen 3,5 jaar werd

één club bijvoorbeeld al ruim 20 keer

beloond met de bonus. “Voor de clubs is

dat fantastisch. Maar,” benadrukt Schol-

ten: “part of the deal is wel dat de bonus

ten goede komt aan de jeugdopleiding.

Want daar wordt uiteindelijk iedereen

beter van.”

Familiebedrijf

Hoewel Henk Scholten een van de grootste

Volvo-dealers is van Nederland, is de

onderneming nog echt een familiebedrijf.

Harald Scholten: “Dat is ook onze kracht.

“Mijn vader en tevens oprichter, Henk

Scholten heeft altijd de klant centraal

staan. Het gaat erom klanten goed te

bedienen, te behouden én goede service

te bieden. Dat lukt ons goed.” 

Dat blijkt ook wel uit het feit dat Henk

Scholten Volvo meerdere jaren werd 

uitgeroepen tot beste Volvo-dealer van

Nederland. Zowel door klanten als lease-

maatschappijen. Er zijn veel trouwe klan-

ten met wie Henk Scholten een langdurige

en hechte band heeft. Dat is de manier

waarop ze graag samenwerken.

Hockeyclubs

Die samenwerking geldt ook voor de 

hockeyclubs waaraan Henk Scholten Volvo

is verbonden. “We noemen ons dan ook

niet graag sponsor,” benadrukt Harald

Scholten. “Het gaat namelijk veel verder.

We sluiten geen sponsorcontacten, maar

samenwerkingsovereenkomsten en probe-

ren elkaar op een inhoudelijk manier ster-

ker te maken. Ook hanteren wij het

uitgangspunt dat, daar waar wij als Henk

Scholten actief zijn, onze medewerkers 

er zelf hockeyen of actief zijn binnen de

vereniging.”

Henk Scholten Volvo heeft overeenkomsten

met AHC Velp, Bemmel 800, HCOB in Elst, de

Kromhouters in Tiel en MHC Wijchen.  “Wij

proberen onze betrokkenheid te intensive-

ren door ludieke acties, het aanwezig zijn bij

evenementen, of zelf evenementen te orga-

niseren en de clubs daarbij te betrekken.” 

Henk Scholten Volvo heeft vestigingen

in Arnhem, Nijmegen, Ede, Tiel en Cul-

emborg en een schadeherstelbedrijf in

Arnhem. De onderneming biedt een

compleet pakket op het gebied van

mobiliteit. Zowel nieuwe Volvo's als

occasions, onderhoud, reparatie, apk,

business sales, leasing, financiering,

verzekering en schadeherstel. Dit met

de drive om altijd iets meer te doen en

klanten een zo optimaal mogelijke

Volvo-beleving te bieden. Het motto

van Henk Scholten is dan ook: 'onze

klant komt altijd van rechts'. 

www.henkscholten.nl. 

Bijzondere samenwerking Henk Scholten
Volvo en hockeyclubs

'We noemen ons
niet graag sponsor'
ARNHEM - Volvo is al vele jaren partner van de Koninklijke Nederlandse

Hockey Bond. Daar blijft het niet bij want ook regionale en lokale dealers

dragen de sport én de clubs een warm hart toe. Dat geldt in bijzondere

mate voor Henk Scholten Volvo. Het familiebedrijf, met vestigingen in Arn-

hem, Nijmegen, Ede, Tiel en Culemborg, is actief betrokken bij een groot

aantal hockeyclubs in Gelderland. 

Structurele aanpak 
blessures bij Bemmel
BEMMEL - Blessures of lichamelijke ongemakken komen in hockey helaas nogal

eens voor. Clubs besteden dan ook veel aandacht aan advies en preventie. Bij MHC

Bemmel 800 gaan ze nog een stapje verder. En wel met een structurele aanpak. 

De 'overgang' van de teams is niet alleen
een mooie stap voor de E-hockeyers. “Het
voegt eveneens een nieuwe dimensie toe
aan de club,” zegt Upward-voorzitter Dirk
Jan van Berckel. “Wij vinden dat iedereen
moet kunnen hockeyen bij Upward. We
hadden al het hockey op het veld, in de
zaal en het G-hockey; daar is met het E-
hockey een nieuw tak aan toegevoegd.
Het is prachtig dat we nu hockey in de
totale breedte binnen de club hebben.
Daar zijn we heel blij mee.”

Passie

Opvallend is dat de E-hockeyers zelf het
initiatief hebben genomen. “Wij vinden
het belangrijk om onder een reguliere
vereniging te vallen,” aldus April Rans-
huijsen, speelster van Upward E1. “We
hebben allemaal dezelfde passie en dat is
hockey. Op welke manier je het ook
speelt. Daarnaast kunnen we veel van
elkaar leren en dat is voor de ontwikke-
ling van de sport alleen maar goed.”

Wereldtitel

E-hockey staat overigens voor elektrisch
aangedreven rolstoelhockey. Een onge-
kend snelle en moeilijke variant van hoc-
key dat in Nederland op een hoog niveau

wordt gespeeld. Het Nederlands E-hoc-
keyteam, met onder andere April Rans-
huijsen in de gelederen, veroverde in
augustus de wereldtitel. ISVA E1 speelt in
de Hoofdklasse en legde de afgelopen
drie seizoenen beslag op de nationale
beker. 

Ook Paul Mennink, bondscoach van het
Nederlands E-hockeyteam, noemt de toe-
voeging van E-hockey bij Upward een uit-
stekende stap. “Nederland is in de wereld
toonaangevend op het gebied van hockey.
Door de integratie van E-hockey binnen
bestaande verenigingen 'bundel' je zowel
kwaliteit als kennis. Daar worden alle
partijen uiteindelijk beter van.”

E-Hockey geeft Upward
nieuwe dimensie  
ARNHEM - AMHC Upward is sinds de zomer een aantal absolute wereld-

toppers rijker. Vier E-Hockeyteams van de Invaliden Sportvereniging

Arnhem (ISVA) hebben de overstap gemaakt naar Upward en spelen

vanaf augustus officieel in de groen-zwarte kleuren. 
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Voor de goede orde: het Ronald
McDonald Centre is iets anders dan
een Ronald McDonald Huis. In
Amsterdam-Noord, aan de Beem-
sterstraat, ligt een prachtig sport-
complex dat speciaal bestemd is
voor kinderen en jongeren met een
verstandelijke en/of fysieke beper-
king, alsmede chronisch zieken. 

1400 sporters

De faciliteiten in het centrum zijn
volledig toegesneden op de moge-
lijkheden van de jongeren. Alle
hulpmiddelen en (para-)medische
begeleiding is aanwezig om weke-
lijks 1.400 mensen met plezier te
laten bewegen. Het centrum werd
in 2010 officieel geopend door
Marco van Basten en Prinses
Marilène, echtgenote van Prins
Maurits.

Affiniteit

Kim Lammers is sinds 1 augustus
directeur van het Ronald McDonald
Centre. Een opmerkelijke stap in de
carrière van de spits. “Toch wilde
ik dit heel graag doen,” zegt Kim.
“De doelgroep raakt mij. Ik heb er
affiniteit mee en het sportcomplex
is echt een schitterende omgeving
om in te werken. Ik had er inder-
daad voor kunnen kiezen om niet
direct voor een baan als directeur
te gaan, maar deze gedachte is
niet bij mij opgekomen. Als je écht
iets wilt, dan lukt het.”

Hoe ziet je baan er in de praktijk uit? 

Lammers: “Het is in de eerste
plaats hard werken, maar gelukkig
doe ik het niet alleen. Ik heb een
team met goede mensen om mij
heen en kan altijd terugvallen op
de kennis en ervaring van de
bestuursleden. Samen willen we
het Ronald McDonald Centre ver-
der uitbouwen en vooral meer
bekendheid geven.”

“Het Ronald McDonald Centre kan
niet terugvallen op subsidies.
Sportclub Only Friends (zie elders
deze pagina) is de grootste huur-
der, maar dat is niet toereikend. De
exploitatie van het centrum is
afhankelijk van huurinkomsten,
sponsoring, giften en donaties.
Daarbij willen we proberen ons
complex te benutten voor vergade-
ringen en bijeenkomsten van
bedrijven. En we willen de hore-
caopbrengsten verhogen.'

Kortom, je wilt het sportcen-

trum stevig op de kaart zetten?

Lammers: “Jazeker! Dit is een
uniek sportcentrum, zoiets tref je
nergens in Europa aan. We moeten
meer naamsbekendheid krijgen.
Het 'Wauw-effect' moet gaan leven,
daar kan iedereen aan bijdragen.
Zelf gaan we binnenkort een Bene-
fit Night organiseren, met een vei-
ling en een loterij, en willen nog
veel meer mooie plannen ontwik-
kelen. Dat is best een uitdaging,
maar ik denk graag in mogelijkhe-
den, niet in beperkingen. Dat moe-
ten de sporters die hier elke week
komen tenslotte ook.'

Boegbeeld van het Ronald McDonald Centre

De nieuwe carrière van Kim Lammers

Benefit Night 2014

De sfeer, de gasten, de artiesten, het eten, de veiling en de totale
opbrengst van maar liefst 82.200 euro overtrof in 2013 ieders ver-
wachtingen. Na het succes van deze allereerste editie van de Benefit
Night van het Ronald McDonald Centre en sportclub Only Friends zijn
de voorbereidingen van de Benefit Night 2014 alweer in volle gang. 

De Benefit Night 2014 vindt plaats op zaterdag 13 december 2014 op
het Ronald McDonald Centre in Amsterdam. Een tafel voor 10 perso-
nen kost 2.000 euro (excl. BTW). Wilt u van de partij zijn? Reserveer
dan een tafel bij Els Bijl door te bellen naar 020 - 333 1234 of door
een e-mail te sturen naar e.bijl@rmdc.nl. 

Kim Lammers nam na het suc-
cesvolle WK in Den Haag
afscheid als international. De 33-
jarige centrumspits beef geluk-
kig wel behouden voor het
hockey. Ook dit seizoen is Lam-
mers weer te bewonderen als
spits van Laren. Maar is haar
baan eigenlijk wel te combineren
met tophockey?

Lammers: “Hockey heeft voor
mij altijd op nummer één
gestaan, met het WK in eigen
land als geweldige 'afsluiting'. Ik
heb genoten van ons succes en
de geweldige sfeer in het sta-
dion. Alles viel op zijn plek en zo
werd het voor mij persoonlijk
een prachtig afscheid van
Oranje.”

“Hoewel ik ben gestopt als inter-
national, blijf ik wel spelen bij
mijn club Laren. Ik wil ook graag
blijven sporten. Het is een mooie
methode om je hoofd leeg te
maken van alle beslommeringen.
Je kunt niet 24/7 werken. Zolang
het te combineren is, ga ik door
bij Laren, maar ik wil me tegelij-
kertijd ook maatschappelijk ont-
wikkelen. Dat is best spannend.”

'Zolang het te combineren is, 
blijf ik hockeyen'

Sportclub Only Friends

Sportclub Only Friends is een sportclub speciaal voor kinderen en
jongeren met een beperking. De sportclub is begonnen met voet-
bal, maar inmiddels worden er 19 verschillende sporten aangebo-
den, waaronder (rolstoel)hockey, kickboksen, judo,
handboogschieten, duiken, basketball en fitness. Via Only Friends
sporten circa 600 kinderen en jongeren wekelijks op het Ronald
McDonald Centre. Meer informatie: www.onlyfriends.nl

AMSTERDAM - Kim Lammers

nam medio juni afscheid van

de internationale hockeytop.

De spits bekroonde haar fan-

tastische carrière in Oranje

(200 caps) met de wereldtitel

én de award voor de mooiste

goal van het WK. Na de festi-

viteiten en huldigingen in Den

Haag wachtte een nieuwe car-

rière. Kim Lammers ging aan

de slag als directeur van het

Ronald McDonald Centre in

Amsterdam.






