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Voorwoord van de voorzitter 
Hockeyseizoen 2019/2020 is afgelopen: de 
laatste trainingen zijn vorige week afgerond, 
de nieuwe teamindelingen zijn bekend 
gemaakt, contracten van hoofdtrainers zijn 
opgemaakt, en nieuwe (jeugd)leden melden 
zich alweer aan voor het nieuwe seizoen. 

We kijken uit naar het nieuwe seizoen, dan 
hebben we een waterveld erbij waar we 
lekker op gaan trainen en wedstrijden kunnen 
spelen. Het nieuwe seizoen wordt bijzonder, 
omdat onze vereniging in maart 2021 alweer 
30 jaar bestaat. Dat wordt een jaar waarin we 
activiteiten en festiviteiten gaan organiseren. 
Bekijk het filmpje op Youtube 
https://youtu.be/y0arHpWRFyg  

Leuk om te melden is dat je bij Intersport Four 
Seasons via een app kunt aanmelden om met 
korting artikelen te kopen in de winkel en via 
hun webshop. Verderop in de SCOOP staat de 
link om je aan te melden. 

Ik wil een aantal mensen speciaal bedanken. 
Henri Baankreis omdat hij de nieuwe website 
heeft verzorgd, die is nog niet helemaal af, 
maar daar wordt achter de schermen hard aan 
gewerkt.  John Tombergen, omdat hij nog een 
half seizoen het wedstrijdsecretariaat blijft 
doen. Alex Sons, omdat hij het 
wedstrijdsecretariaat komt versterken. 
Richard Spaan en Patty Donker voor hun 
jarenlange inzet voor de vereniging. Verderop 
in de SCOOP daar meer aandacht voor. 

Ik kan niet iedereen persoonlijk bedanken in 

het voorwoord, maar ik wil alle leden, 

commissieleden, bestuursleden, trainers, 

vrijwilligers en ouders van leden vanaf deze 

plek hartelijk bedanken voor hun inzet 

afgelopen seizoen! Een raar seizoen, maar we 

mogen gelukkig steeds meer.  

Als club willen we overstappen op cashless 
betalen. Hier hoort u binnenkort meer over. 
Projecten die opgestart zijn dit seizoen: samen 

met Mick Zieren ben ik gestart met het project 

verduurzamen van de vereniging (led, 

energiekosten verlagen, zonnepanelen 

realisatie). Met een ander clubje enthousiaste 

vrijwilligers ben ik aan het bekijken of we een 

openingsfeest, gecombineerd met 

Allemanstoernooi ‘light’ versie en een officiële 

opening van het waterveld kunnen realiseren. 

Corona maakt dat tot dusver wat lastig, maar 

we doen ons best om te bekijken wat er wel 

kan. Noteer hiervoor alvast met potlood 

zaterdag 29 augustus, maar met een 

voorbehoud i.v.m. corona. Meer informatie 

volgt binnenkort via Lisa. 

Met Rachel Walraven die nu Scoop voor ons 
maakt zijn we een communicatieplan voor de 
vereniging aan het maken zodat ook 
duidelijker wordt wat de 
communicatiecommissie gaat doen. 

Met een andere groep vrijwilligers zijn we 
gestart om te inventariseren hoe we leden 
werving breder op de kaart kunnen zetten.  

Ben je geïnteresseerd je bijdrage incidenteel 
of structureel te leveren aan een evenement, 
bijvoorbeeld 30 jaar Westerduiven, of heb je 
iets met communicatie, app of bel me op 06-
460 227 13.   

Ik wens iedereen een fijne zomer toe! 
Houd de corona regels in acht, blijf gezond en 
tot in het nieuwe seizoen. 
 
Emiel Cellamare 
MHC de Voorzitter Westerduiven

  

https://youtu.be/y0arHpWRFyg
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De laatste trainingen zitten er op! 
Afgelopen week zijn de laatste trainingen geweest. Veel teams hebben hun trainer in het zonnetje 

gezet. 

Ook de Jongste Jeugd heeft vrijdag 26 juni jl. voor het laatst getraind. 

Het was erg heet, maar bewapend met waterpistolen en de watersproeiers aan werd het een te 

gekke afsluiting. 
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Afscheid van Richard Spaan  

en Patty Donker 
 
Richard en Patty jullie vertrekken na 
respectievelijk 17 en 10 jaar bij de 
sponsorcommissie.  
Richard, een betrokken persoonlijkheid met 
een groot clubhart en een drijvende kracht 
achter sponsorcontracten met Volvo, 
Intersport FS en Rabo, maar ook de kleinere 
sponsoren. Vanuit zijn netwerk wist Richard 
altijd mensen te mobiliseren om te helpen 
met activiteiten en projecten waar hij bij 
betrokken was, zoals de aanleg van het 
huidige veld 2, veld 3, de vervanging van veld 
1, uitbreiding en verbouwing van het clubhuis, 
de aanschaf en plaatsing van de blaashal. 
Richard had veel contact met de gemeente en 
wist in deze trajecten politiek prima in te 
opereren. Daarnaast was Richard o.a. 
betrokken bij de seizoensopeningen. De 1e en 
2eshirtsponsordeals zijn grotendeels door 
Richard geregeld waardoor onze teams mooi 
te voorschijn komen op het veld! Richard staat 
voor iedereen klaar en niets was hem te veel, 
clubhuis schilderen, onkruid wieden, jaarlijkse 
inname en uitgifte van de shirts aan de teams, 
dat deed hij er gewoon bij. 
 

Patty is ook een betrokken persoonlijkheid 
met een groot hart voor de club. Patty is 
eveneens iemand die niet perse op de 
voorgrond hoeft te staan. Ze heeft 10 jaar in 
de sponsorcommissie meegedraaid en had de 
zaakjes samen met Richard goed voor elkaar. 
In die 10 jaar heeft ze vooral het secretariaat 
van de sponsorcommissie gerund. Patty is 
nagenoeg vanaf de oprichting van MHC De 
Westerduiven in/bij vele commissies en 
evenementen actief en betrokken geweest.  
Patty is ook secretaris van het bestuur 
geweest. Ze heeft ook vele jaren als 
redactielid de (toen nog papieren) Scoop 
samengesteld. 25 jaar heeft ze als 
hockeyspeelster bij ons meegedaan en in 2009 
is Patty benoemd als erelid. 
 
Richard en Patty, dankjewel voor jullie 
jarenlange inzet! We gaan jullie missen in de 
sponsorcommissie. Er zijn prima opvolgers 
gevonden die er zin in hebben om wat jullie 
hebben opgebouwd over te nemen en daar 
enthousiast mee door te gaan. 
Het gaat jullie goed en we zien jullie natuurlijk 
nog gewoon de club! 
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Positief langs de lijn 
 

Beste hockeyliefhebber, 

In januari zijn 2 leden van de commissie 

Sportiviteit & Respect naar Nationaal 

Hockeycongres in Utrecht. We hebben daar 

diverse workshops bijgewoond over 

sportiviteit en respect. Ook is die dag de 

campagne ‘Positief langs de lijn’ 

geïntroduceerd. Deze campagne zou de 2e 

helft van het seizoen gelanceerd worden. 

Door de Coronacrisis is het sportieve leven in 

Nederland nagenoeg tot stilstand gekomen, 

maar ons sportieve hart klopt als altijd. De 

campagne is verplaatst naar volgend seizoen. 

Als club sluiten we graag aan bij deze positieve 

campagne! 

Hierbij een sneakpreview van het eerste 

filmpje van de serie ‘Positief langs de lijn’; één 

van de thema’s van de campagne volgend 

seizoen.  

De komende periode, en begin van het 

hockeyseizoen, sturen we via Lisa 

vervolgfilmpjes van deze serie. 

Zo kunnen we nu al genieten van positieve 

tips van spelers en samen toeleven naar 

volgend seizoen. Samen maken we het leuk! 

 Wat vinden de spelers fijn gedrag langs de 

lijn, waar krijgen ze een goed gevoel van, wat 

stimuleert ze op een positieve manier? 

De leden van Commissie Sportiviteit en 

Respect wensen jullie allemaal een hele fijne 

zomer en tot ziens in het nieuwe sportieve 

seizoen! 

Sabine van Gennep 

Simone van Bergen 

Jurriën Jager 

Marsha Bolsenbroek 

Ellen van Male 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip 1: Zorg voor een positieve sfeer.  
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Afscheid Patty Donker 
 

Er is een tijd van komen en 

van gaan. De tijd gaan is 

nu gekomen.  

Het zal ruim 28 jaar geleden zijn, onze Casper 
was sinds augustus 1991 lid van De 
Westerduiven, dat er behoefte was aan 
uitbreiding van de Scoopredactie. Als ouder 
van een jeugdlid, wil je je wel inzetten voor 
een zeer jonge hockeyclub en meld je je aan.  
Tijdens de redactievergaderingen met Ingrid 
Rosbag, Cees van Woerkens en Bert Holkamp 
werd er heel wat afgelachen. De gebruikelijke 
kopij werd snel doorgesproken. De rest van de 
avond was nodig voor o.a. de rubriek “Wist u 
datjes?” Hiervoor moesten we diep spitten in 
de geheimen van onze leden. Maar meestal 
was er aan stof geen gebrek.  

Zelf knippen/plakken/stencilen op het 
gemeentehuis van Westervoort/pagina’s 
‘rapen’ en het clubblad verspreiden met hulp 
van jeugdleden, is nu in het digitale tijdperk 
haast niet meer voor te stellen. Veel werk 
verzet maar het was erg gezellig. 

Secretaris 
Dan zoekt het bestuur een nieuwe secretaris. 
Ja/ nee? Doen! Na 9 jaar o.a. de pen ter hand 
genomen te hebben om 
bestuursvergaderingen en ALV’s te notuleren, 
volgt er een jaar van rust, nadat ik eerst in 
2009 tot erelid benoemd werd. Tot op heden 
het enige vrouwelijke erelid. Dat voelt toch 
wel als heel bijzonder.  

Commissaris van de dag 
Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan.  
Er volgen jaren van actief zijn als CvD (vaak 

acuut regelen van scheidsrechters en/of 
bardiensten als deze niet op komen dagen > 
stress op de vroege zaterdagochtend), 
ledenadministratie (heel veel mailverkeer 
tussen vereniging en ouders/leden) en de 
laatste 10 jaar als lid van de Sponsor-/ PR 
commissie met o.a. Richard Spaan als 
kartrekker.  

Veterinnen 
Tussendoor hand- en spandiensten verlenen 
bij toernooien en clubactiviteiten. En 
natuurlijk actief zijn als veterin, eigenlijk het 
allerleukste.  Heel veel jaren met plezier met 
dit team gespeeld, naar onze jaarlijkse 
toernooien geweest en zelf georganiseerd. 
Samen lief en leed gedeeld. Maar er komt een 
tijd dat leeftijd/ conditie een rol gaat spelen 
en ‘hollen op het veld’ minder goed gaat en 
het voor je lijf beter is om te stoppen met 
hockey. Jammer maar we hebben deze 
veterinnenperiode op 23 februari jl., 
afgesloten met een geslaagde reünie. 

Afscheid 
Geen veterin en geen commissies meer, 
maakt dat je afscheid neemt van een actief 
leven binnen de vereniging. Ik werd verrast 
met een hele mooie bos bloemen bij het 
afscheid van 10 jaar PR-/ Sponsorcommissie. 
Heel erg bedankt hiervoor. Er zijn gelukkig 
heel veel leden/ouders van leden die in de 
loop der jaren diverse stokjes binnen 
commissies over hebben genomen. Top!! 

Als oma van de eerste Westerduivenbaby Ties, 
zien jullie me vast nog wel een keer langs het 
veld staan om een kijkje te nemen en 
hockeysfeer te proeven. 

 

Sportieve groet, 
Patty Donker 
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Volvo Clubbonus via Volvo Harrie Arendsen 

Zevenaar 
Scoor€1.000 in de clubkas bij aankoop of lease van een niéuwe Volvo of €500 bij een Volvo Selekt 

Occasion! 

 

Volvo is sinds 1994 partner van de Koninklijke 

Nederlandse Hockey Bond en investeert al 25 

jaar structureel in de Nederlandse 

hockeysport. Het Zweedse automerk heeft 

niet alleen een groot hart voor de 

Nederlandse hockeytop, maar ook voor lokale 

hockeyverenigingen. De Volvo Clubbonus is 

hier een mooi voorbeeld van; koop of lease je 

als Westerduiven-lid (of als ouder van een 

lid)een nieuwe Volvo bij onze hoofdsponsor 

Harrie Arendsen in Zevenaar? Dan wordt er € 

1.000 in onze clubkas gestort! Koop of lease je 

een Volvo Selekt Occasion, dan krijgen we 

€500gestort in onze clubkas! Fantastisch toch? 

Quintus Stinissen – De nieuwe teamleider van 

Harrie Arendsen Zevenaar - vertelt meer over 

de Volvo Clubbonus én het bedrijf Harrie 

Arendsen! 

Quintus: “Volvo Harrie Arendsen is een echt 

familiebedrijf met vestigingen in Almelo, 

Doetinchem, Hengelo (OV), Ruurlo én 

Zevenaar. Het bedrijf werd in 1968 opgericht 

door Harrie Arendsen en in 2000 officieel 

overgenomen door zijn zoon Frank. Dagelijks 

zetten we ons met ruim 150collega’smet veel 

plezier in om onze kennis over en passie voor 

Volvo met onze klanten te delen. We helpen 

hen uiteraard aan de juiste Volvo of VPS-

onderhoudsbeurt, maar denken ook mee in 

mobiliteitsoplossingen en zetten graag extra 

stappen om onze klanten ook echt verder te 

helpen. Zelf ben ik al jaren werkzaam bij 

Harrie Arendsen. Sinds dit voorjaar als 

teamleider van de vestiging in Zevenaar; het 

stokje nam ik over van mijn collega Tino 

Theunisse die zich tegenwoordig inzet als 

Coördinator Stock Management Used Cars. 

Met onze vestiging in Zevenaar hebben we dit 

jaar voor de 6e keer op rij de Volvo Quality 

Award gewonnen. Een kroon op ons werk. 

Hier zijn we dan ook ontzettend trots op! 

Harrie Arendsen is een mensgerichte 

organisatie met een duurzaam en 

maatschappelijk gedachtegoed. Dat zit 

eigenlijk al jaren in ons DNA. Sinds 2016 

steunen we met de Harrie Arendsen 

Foundation dan ook verschillende duurzame 

en sportieve initiatieven in de regio’s waar wij 

gevestigd zijn. Dit gaat van een ochtend 
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koffieschenken met een 

aantal collega’s in een 

verzorgingstehuis, tot het 

doneren van loopauto’s 

aan de kinderafdeling van 

een ziekenhuis. Dit doen 

wij met ontzettend veel 

liefde en plezier. 

Daarnaast verbinden we 

ons graag met 

hockeyverenigingen, o.a. 

middels de Volvo Clubbonus. Een ontzettend 

mooie actie, want met de Volvo Clubbonus 

kunnen leden van MHC De Westerduiven € 

500 tot € 1.000 scoren voor de clubkas!” 

Scoor ook in 3 stappen geld voor de clubkas 

van MHC De Westerduiven! 

Stap 1 

Ben je op zoek naar een nieuwe of gebruikte 

auto? Koop of lease dan een nieuwe of 

gebruikte Volvo bij Harrie Arendsen in 

Zevenaar. Dit is de enige Volvo-dealer in 

Nederland die een (hoofd)sponsorcontract 

heeft afgesloten met MHC De Westerduiven. 

De Clubbonus is voor leden en voor ouders 

van leden van de club. 

Stap 2 

Samen met de Harrie Arendsen 

verkoopadviseur vul je een 

overdrachtsformulier in om de Clubbonus 

officieel te maken. 

Stap 3 

Na de aanschaf (of lease) én na het invullen 

van het overdrachtsformulier, wordt er € 

1.000, - voor een nieuwe Volvo of € 500 voor 

een Selekt Occasion in de clubkas gestort. 

Heel veel dank namens MHC De 

Westerduiven; door jouw aankoop kunnen wij 

mooie dingen doen voor de club! 

 

 

Heb jij een goed idee voor de club?  

Heb jij een goed idee waar we met z’n allen voor kunnen sparen? Laat het ons 

weten via sponsorcommissie@westerduiven.nl en breng ook andere clubleden op 

de hoogte van deze actie. Succes bereik je samen! 

Vragen over de Volvo Clubbonus? 

Is je interesse gewekt of heb je vragen over de Volvo Clubbonus? Neem dan contact op met Harrie 

Arendsen Zevenaar via onderstaande contactgegevens of via de website: www.harriearendsen.nl, 

Hier kun je ook het aanbod nieuwe en gebruikte Volvo’s bekijken. 

 

Harrie Arendsen Zevenaar 

Celsiusstraat 7. 6902 PV Zevenaar | 0316-729118 | zevenaar@harriearendsen.nl 

 

mailto:sponsorcommissie@westerduiven.nl
http://www.harriearendsen.nl/
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Trainers bedankt!! 

Na vele discussies in de ALV en het 

onvoldoende functioneren van ons 

hockeyballen beleid, kwam de juiste oplossing 

in september 2019 tot stand. Na het bestuur 

te overtuigen en een begroting gemaakt te 

hebben, mochten wij 2 lockerkasten, veel 

ballenkratjes en heel veel hockeyballen 

bestellen. Iedere trainer kreeg zijn eigen 

lockerkast met een x-aantal hockeyballen.  

Het was best wel spannend of deze grote 

uitgave ook daadwerkelijk dé oplossing zou 

zijn. Al snel bleek het systeem te werken. Vele 

positieve reacties van trainers waren het 

gevolg. Trainers vonden het prettig dat er 

altijd ballen aanwezig waren en dat er geen 

belangrijke tijd verloren ging met het 

verzamelen van hockeyballen. De trainers 

waren zich er goed van bewust dat het hun 

verantwoordelijkheid was om gevulde 

hockeykratjes te behouden. Iedere bal die 

over de ballenvanger/ hekken geslagen werd, 

werd keurig opgehaald. Ballen werden zo 

goed verzameld dat we zelfs bij een 

tussentijdse telling een lichte groei van het 

aantal hockeyballen geteld hebben. 

Vanwege het Corona virus konden de trainers 

plotseling geen training meer geven. Nog 

nooit in de geschiedenis van Westerduiven 

werd ons opgedragen niets meer te doen en 

deze rare situatie te ondergaan. Gelukkig 

mochten we na een aantal weken weer iets 

doen. Met behulp van hockeyprotocollen, 

fietsparkeer vakken, looprichtingen, corona 

coördinatoren, desinfecterende spray, hebben 

we de draad weer opgepakt. Veel trainers 

waren bereidt om een aangepaste training te 

geven en mee te werken. Sommige trainers 

konden geen of minder training geven, omdat 

we gewoonweg minder trainingen konden 

aanbieden.  
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De afgelopen weken hebben we de trainers 

met een kleinigheidje bedankt voor dit 

bijzondere seizoen. Gewoon omdat ze er altijd 

met veel enthousiasme staan, maar ook 

omdat ze hun verantwoording hebben 

genomen voor het trainingsmateriaal. 

We bedanken: Martin Veldman, Marius 

Kamberg, Frank Vesterink, Bas Bijkerk, 

Thomas Tombergen, Kevin Heerink, Sven 

Jansen, Sebastian van Weelde, Bram Janssen, 

Maurits van den Berg, Mika Verbeek, Wouter 

Huijben, Lucas Holland, Koen Burghout, Sem 

van der Voet, Martijn van Alst, Hidde van 

Gennep, Quinten Blom, Lars Bartels, Isa 

Bouwman, Kitana May, Christopher May, 

Laura van Bergen, Fokke Hoekema, Joppe de 

Groot, Eric Veenis. 

Nu het seizoen ten einde is, zijn we druk bezig 

met het trainingsschema voor het volgende 

seizoen. Als het afgerond is, zullen wij dit 

uiteraard z.s.m. bekend maken. Veel trainers 

zien we terug, een aantal trainers hebben 

helaas laten weten te stoppen. We wensen 

deze trainers heel veel succes met hun 

volgende stap in hun studie/ hockeycarrière. 

Mocht je overigens belangstelling hebben om 

training te geven, stuur dan een email naar 

trainingen@westerduiven.nl , dan nemen wij 

contact met je op. 

Fijne vakantie! 

Natalie & Kevin 
Trainingscoördinatoren 

 

  

mailto:trainingen@westerduiven.nl
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Laatste training van Martin aan Heren 1 
Op dinsdag 16 juni was het moment daar: de 

laatste training van Martin aan ons, Heren 1. 

Toch wel een beladen moment, al zei Martin 

zelf van niet. Die is alleen zenuwachtig voor 

wedstrijden, zo hebben wij door de jaren heen 

geleerd. Het was een pittige training, waar 

niemand aan merkte dat het zijn laatste was. 

Martin wilde er graag 'met een knaller uit' en 

had om die reden een partijtje (eindelijk 

weer!) op anderhalve meter georganiseerd. 

Zoals te verwachten viel, heeft hij de 

spelregels tijdens de wedstrijd vijf keer 

moeten veranderen om ons te helpen bij het 

houden van afstand, maar daarvoor was hij 

gelukkig niet te beroerd.  

Iedereen die de laatste jaren op Westerduiven 

heeft rondgelopen, kent Martin. Bovendien 

heeft hij in de vorige Scoop zelf een prachtige 

samenvatting geschreven van onze prestaties 

op het veld. Het behoeft dus geen toelichting 

dat we het ontzettend jammer vinden om 

hem te zien gaan. Martin is in de loop der 

jaren onderdeel geworden van de hechte 

gemeenschap op 'onze club' en dat heeft hem 

uiteraard ontzettend geholpen bij alles wat hij 

hier heeft gedaan. Tegelijkertijd gunnen we 

hem zijn volgende stap ontzettend en zijn we 

vol vertrouwen dat hij het ook zonder ons kan. 

Na de training was er een mooie speech van 

Emiel namens het bestuur en gaf ook 

fotograaf Marcel de Bont 'acte de 

préséance' door alle stoppers in het zonnetje 

te zetten met een fraai (natuurlijk door 

hemzelf geschoten) plaatje en een teamfoto. 

Een mooie bos bloemen completeerde het 

geheel. Naast Martin zwaaien namelijk ook 

Bas, Sebastian en Sven af. Samen toch ook 

gewoon goed voor behoorlijk wat jaartjes 

Westerduiven. In H1, de jeugd, als 

trainer/coach van diverse jeugdteams en 

natuurlijk als vrijwilligers bij eindeloos veel 

activiteiten. In het kielzog van Martin nemen 

ook Marius en Wilbert afscheid van H1. Deze 

vijf mogen natuurlijk niet in de schaduw van 

Martin komen te staan, dus ook deze toppers 

willen we enorm bedanken voor hun 

onuitputtelijke energie, onnavolgbare 

passeerbewegingen en prachtige hockeyspel. 

We hebben van jullie genoten! 

Natuurlijk sluiten we als team ook het Corona-

seizoen met elkaar af. Over een paar weken, 

met een heerlijke BBQ op 1,5 meter. Met 

speeches en cadeautjes uiteraard. Maar 'voor 

de bühne' is dit hem dan. Martin, Marius, 

Wilbert, Bas, Sebastian en Sven: ontzettend 

bedankt! 

Enne, jullie als trouwe supporters zien we 

uiteraard graag in september terug langs het 

veld: met een nieuwe coach en enkele nieuwe 

spelers gaan we wederom voor lijfsbehoud in 

de 2e klasse! 
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Sjors Sportief 

 
 
Leeftijd: 5 t/m 12 jaar 
Voor wie: Jongens & Meisjes 
Scholen: Duiven & Westervoort 
Kosten: gratis 
Wanneer: 10 & 17 juni 2020, 27 juni extra 
  
Activiteit 
Bijna 50 scholieren van de basisscholen 
Duiven en Westervoort hebben zich 
ingeschreven om kennis te maken met de 
hockeysport. Dit deden ze 2 keer, op 10 & 17 
juni en deelname was gratis. Vanwege het 
succes is het op de 27e nog een keer gedaan. 
Opgeven ging via www.sjorssportief.nl 
Omdat het Lente Hockey Experience niet door 
kon gaan zijn de deelnemers samengevoegd 
met Sjors Sportief. 
   
Het was weer een groot succes! 
Van de 50 aanmeldingen zijn er op de dagen 
zelf zo’n 30 scholieren van de basisscholen 
Duiven en Westervoort aanwezig geweest bij 
de clinics. Dit is een geweldige opkomst waar 

het gaat om een inschrijving die ver van te 
voren is gedaan en ook nog gratis is. Uiteraard 
hopen we dat er veel nieuwe leden uit voort 
komen want dat hebben we als vereniging 
hard nodig.  
  
Clinic 
De clinic werd gegeven door enthousiaste 
trainers en speelsters/spelers van de 
vereniging. Op een leuke en interactieve 
manier gingen de deelnemers allerlei 
oefeningen doen met hoepels, bounceback 
bak, pionnen en kleine doeltjes. Het ging hier 
niet om prestatie maar om fun, gezelligheid en 
de kennismaking met het spelletje.  
  
Bedankt 
Graag spreken wij onze dank uit naar iedereen 
die op deze dagen als begeleider aanwezig is 
geweest en zijn/haar steentje heeft 
bijgedragen. Niet alleen de deelnemers maar 
ook de begeleiders hebben zichtbaar genoten. 
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Sponsorcommissie 
Het seizoen is helaas te vroeg ten eind 

gekomen. Gelukkig is iedereen al van start 

gegaan met de voorbereidingen van het 

nieuwe seizoen!  Het veld wordt vernieuwd en 

de teams worden hervormd. Zo ook de 

sponsorcommissie.  Dit seizoen is er een 

wisseling van de wacht gekomen en zijn er 

drie nieuwe leden binnen de commissie 

aangesloten. 

Met vol enthousiasme zijn we met de hele 

commissie begonnen met de taken op te 

pakken. Zo wordt er contact gelegd met onze 

sponsoren. Zo is de nieuwe teamleider van 

Volvo Harrie Arendse rondgeleid op het sport 

complex. Ook leggen we warme banden met 

de andere sponsoren. Naast de huidige 

sponsoren zijn wij ook constant opzoek naar 

nieuwe sponsor initiatieven. Hiervoor zijn wij 

altijd geïnteresseerd in jullie tips. Dus ben jij of 

ken jij een eventuele sponsor die MHC de 

Westerduiven een warm hart onder de riem 

wilt steken, zijn wij bereikbaar via 

sponsorcommissie@westerduiven.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto van links naar rechts: Sytzes van der Meer, Alexander van Eek (achtergrond)  

Tycho van Paasschen (voorgrond) Friso Hellegers) 
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 Dames 1 
Hallo allemaal, wij zijn de meiden van dames 

1! Wij nemen jullie graag even mee naar het 

afgelopen seizoen. Dit seizoen begonnen we 

met veel nieuwe gezichten, zo ook een nieuwe 

coach en trainer. Om elkaar te leren kennen 

zijn we gelijk op teamweekend gegaan. Het 

klikte meteen buiten het veld, maar klikte het 

ook binnen het veld? Dat konden we meteen 

testen tijdens teamweekend, want er was een 

oefenwedstrijd geregeld tegen Velp dames 1. 

En ja hoor, ook de klik binnen het veld was er. 

We konden dus met goede moed beginnen 

aan de competitie.  

Goede start 

We begonnen goed aan de competitie door de 

eerste paar wedstrijden te winnen. PW en 

Dieren gooide daar wat roet in, maar alsnog 

bleven we ons 100% inzetten voor elkaar. 

Tijdens wedstrijden zijn we erg fanatiek en 

geven we alles, zodat we na 70 minuten de 

drie punten mee kunnen nemen. Ook was dit 

het doel voor het tweede seizoenshelft alleen 

toen kwam Corona om de hoek kijken. 

Hierdoor heeft het hockey een tijdje 

stilgelegen, dus ook wij dames 1 mochten 

helaas niet hockeyen. Dit hebben we enorm 

gemist, de gezelligheid binnen en buiten het 

veld. De gezelligheid buiten het veld hebben 

we opgelost door af en toe een virtuele 

teamborrel te houden, zodat we toch op de 

hoogte bleven hoe het met iedereen ging. 

We mogen weer! 

Maar nu mogen we eindelijk weer! Elke 

woensdag trainen we en dan trainen we 

vooral op afronden en techniek, omdat we 

natuurlijk wel aan de 1,5 meter regel moeten 

houden. Dit was in het begin even wennen 

voor iedereen. Ondanks de 1,5 meter hebben 

wij veel plezier in het hockeyen en is de 

gezelligheid en fanatisme er niet minder op 

geworden. We gaan een weekje langer door 

met trainen omdat woensdag 24 juni het 

goede nieuws kwam dat er weer contactsport 

mag plaatsvinden. Dus de laatste training voor 

de vakantie gaan we veel partijtjes doen en 

gooien we weer even de beuk erin. Zoals de 

meeste ons kennen houden wij van samen 

borrelen en sluiten we hier ook het eerste 

seizoen als nieuw team met elkaar af.  

Volgend seizoen 

Wij kijken enorm uit naar het volgende 

seizoen en hopen jullie ook langs de kant te 

zien. Lijkt het jullie leuk om ons te volgen dan 

kan dat altijd via Facebook en/of Instagram, 

@westerduivendames1. Hierin geven wij jullie 

een inkijkje hoe wij als team zijn en natuurlijk 

niet te vergeten de informatie over 

wedstrijden. Hopelijk tot snel!  
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Glenn Coates 
 

Beste Westerduifjes,  

Bij deze wil ik me graag aan jullie voorstellen.  

Toen ik een tijd geleden werd gebeld door 

Westerduiven kwam het enigszins als een verrassing. Ik 

stond op het punt om naar Maastricht te verhuizen voor 

mijn master toen Frank belde met de vraag of ik 

interesse had in de functie van hoofdcoach bij Heren 1. 

Ik was al vrij snel enthousiast en binnen de kortste tijd 

was het rond en heb ik mijn eerste trainingen inmiddels 

achter de groep.  

Door blessures ben in vroegtijdig gestopt als speler en 

heb ik me daarna gericht op het trainen en coachen van 

jeugdelftallen. Toen de optie kwam om Oosterbeek 

Heren 1 te coachen twijfelde ik ggeen moment en heb 

ik daar mijn eerste ervaring opgedaan in het senioren 

hockey. Na een aantal zeer leerzame en leuke jaren 

daar, met het kampioenschap in de vierde klasse als 

meest memorabele prestatie wilde ik graag de stap 

omhoog maken en een nieuwe uitdaging zoeken. 

Westerduiven voelt in dat opzicht als de perfecte stap.  

Vanuit de club is het doel gesteld om met heren 1 te 

handhaven in de tweede klasse. Ik kijk er enorm naar uit 

om samen met het team te streven naar dat doel, om uiteindelijk een vaste naam te worden in de 

tweede klasse. Daar hebben wij de steun van het publiek hard hij nodig.  

Mijn stijl van coachen kenmerkt zich door een vaste verdedigende structuur, met meerdere 

systemen, en aanvallend via bepaalde patronen en individuele kwaliteit aantrekkelijk en verzorgd 

hockey op de mat te leggen. Wil je de club en heren 1 steunen in ons strijd? Kom dan in grote getalen 

jullie team aanmoedigen, wij kijken er in ieder geval enorm naar uit om jullie langs de lijn te zien!  

Groeten,  

Coach Coates 
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Ledenadministratie. 
 

Even in het kort: "Wat doet de ledenadministratie?" 

• Ik zorg ervoor dat potentiële nieuwe 

leden worden opgevoerd als Proeflid in 

LISA. Ik mail deze gegevens naar de 

Teamcoördinator (TC), waarna contact 

wordt opgenomen wanneer deze 3 

proeflessen gaan plaatsvinden. Na deze 

proeflessen hoor ik van de TC wat ermee 

gedaan moet worden: lid maken, 

waaronder het toevoegen van het 

abonnement, het versturen van de 

inloggegevens en een welkoms mail, of 

dit potentieel lid verwijderen. Het lid 

koppelen aan een team, alsmede de 

communicatie gebeurt door de TC. 

• Het doorvoeren van wijzigingen, m.n. van 

het soort lidmaatschap (spelend 

/trainingslid /vrijwilliger) of adres 

wijzigingen of wijziging 

bankrekeningnummer. Heel veel 

wijzigingen kan het lid zelf doen in de 

LISA app. 

• Het verwerken van de opzeggingen voor 

het nieuwe seizoen. Dit gebeurt in april, 

mei, maar in ieder geval vóór 1 juni.  

• Aan het begin van het nieuwe seizoen 

controleren de penningmeester en ik of 

ieder lid het goede abonnement in LISA 

heeft.  

• Onze vrijwilligers staan ook in LISA, en zij 

krijgen van mij ook de inloggegevens.  

• LISA moet ook regelmatig worden 

opgeschoond.  

Evy Jurriens 
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Fijne vakantie! 
 

Het bestuur wenst jullie allemaal een hele fijne vakantie. 

 

Bestuur - Achter: Michael van Eizenga (bestuurslid vrijwilligers en leden werving), Jeroen van Gennep 

(bestuurslid techniek), Adrijana van Eek (secretaris). 

Voor: Hans Coret (penningmeester), Ingrid Hendriksen (bestuurslid bar), Emiel Cellamare (voorzitter). 


