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Rotterdam beschikt dit
seizoen over drie NieuwZeelanders. ‘Heerlijke jongens om mee te werken’,
zegt Reinoud Wolff.

Eric Verboom en Jeroen
Delmee spreken over de
zonnige toekomst van het
hockey bij onze zuiderburen.
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Jong en
bevlogen

MOP is dé revelatie
van de competitiestart. Met zes
punten uit twee
wedstrijden is
de promovendus
ijzersterk aan het
hoofdklasse avontuur begonnen.
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Bondscoach Nieuw-Zeeland raadt zijn topspelers

Rabo Hoofdklasse
Heren
RABO 404a HW_TOP.indd
1
Uitslagen 18 september

Schaerweijde - Kampong 1 – 2
0-1 Jonker, 1-1 Nefkens, 1-2 Docherty
Hurley - HGC 0 - 5
0-1 Kranstauber, 0-2 Van Ass, 0-3 Kranstauber, 0-4 Möhlmann, 0-5 Kranstauber
Bloemendaal - SCHC 4 - 1
1-0 Brouwer, 2-0 O. Meijer, 3-0 O. Meijer,
4-0 O. Meijer, 4-1 Darling

Den Bosch - Laren 1 – 5
0-1 Looijen, 1-1 Campbell, 1-2 Looijen, 1-3
Galjaardt, 1-4 You, 1-5 Peters

2-6 (7-1)
2-4 (8-3)
2-4 (7-4)
2-4 (7-4)
2-4 (9-7)
2-3 (5-4)
2-3 (2-2)
2-3 (6-8)
2-3 (5-7)
2-0 (2-6)
2-0 (5-11)
2-0 (2-8)

Programma 25 september, 14.45 uur
Oranje-Zwart Laren
Amsterdam - Bloemendaal
SCHC - Hurley
HGC - Schaerweijde
Kampong - Rotterdam
Pinoké - Den Bosch

+3
+3
+2
+1
+1
+2
+1
+1

Rotterdam

5

3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2

N

ick Wilson is een van de
opvallende nieuwe namen in
de hoofdklasse dit seizoen.
De 21-jarige aanvaller uit NieuwZeeland scoorde afgelopen weekend
zijn eerste competitiedoelpunt voor
Rotterdam. Op aangeven van Jeroen
Hertzberger schoot hij de 3-1 binnen
in de eenvoudig gewonnen wedstrijd
tegen Oranje Zwart.
Wilson maakte begin deze maand
een flitsende entree op de Nederlandse velden. In de ABN AMRO Cup,
het voorbereidingstoernooi voor
hoofdklasseteams, liet Wilson direct
zien dat hij het in zich heeft om een
van de smaakmakers te worden in
de hoofdklasse. Op de donderdag
van de eerste ronde was hij overdag
na een reis van 48 uur in Nederland
geland en trad hij ‘s avonds al aan in
het shirt van zijn nieuwe ploeg. Drie
dagen later, in de finale van de ABN
AMRO Cup tegen Amsterdam was
hij goed voor twee doelpunten. ‘Het
was vermoeiend, maar ik ben blij
dat ik het gedaan heb’, kijkt de jonge
aanvaller terug op zijn debuut.
Wilson is dit seizoen een van de
drie Nieuw-Zeelanders in de Rotterdamse ploeg. Simon Child is bezig
aan zijn vierde jaar in Rotterdamse
dienst en Steve Edward is net als Wilson een nieuweling in de selectie. Het
drietal hoopt volgende zomer met
Nieuw Zeeland hoge ogen te gooien
op de Olympische Spelen in Londen.

KORT NIEUWS

Timo Kranstauber

Kijk voor het laatste nieuws
en achtergrondinformatie op:
www.rabosport.nl

Oranje Zwart

door Paul Steens

Pinoké - Amsterdam 3 - 3
1-0 Judge, 1-1 Schwarz, 2-1 Hemminga,
3-1 Song Yi, 3-2 Derikx, 3-3 Prins

Topscorers
Timmo Kranstauber (HGC)
Olmer Meijer (Bloemendaal)
Melchior Looijen (Laren)
Don Prins (Amsterdam)
Seve van Ass (HGC)
Roderick Weusthof (Rotterdam)
Bas Campbell (Den Bosch)
Joost van de Vijfeijken (Pinoké)
Tim Jenniskens (Bloemendaal)
Quirijn Caspers (Kampong)
Janiek Braaksma (Hurley)
Pieter Manden (Hurley)

Rotterdam is een van de
favorieten voor de titel.
Mede door de aanwezigheid van drie Nieuw-Zeelandse internationals.

19-09-2008 15:20:46

Rotterdam - Oranje Zwart 5 - 2
1-0 Weusthof, 2-0 Rischen, 2-1 Baart, 3-1
Wilson, 4-1 Weusthof, 5-1 Geritsen, 5-2
Maartens

Stand
Laren
HGC
Pinoké
Bloemendaal
Amsterdam
Rotterdam
Schaerweijde
Hurley
Kampong
Oranje Zwart
Den Bosch
SCHC

Kiwi’s drukken hu
2

Wilson werd door bondscoach Shane
McLeod geadviseerd om zijn licht op
te steken bij Rotterdam. ‘De coach
van Nieuw Zeeland wilde graag dat
ik met Simon zou spelen zodat we
op elkaar ingespeeld raken. Ik had
al veel gehoord over Rotterdam van
Phil Burrows en Ryan Archibald. Zij
vertelden dat er hier heel goed voor
je wordt gezorgd als speler en dat er
een geweldig veld ligt.’
Op internet bekeek Wilson voor
zijn komst naar Rotterdam beelden
van zijn nieuwe ploeg in de Euro
Hockey League. Wat hem aanspreekt
in het Nederlandse hockey is de aanvallende speelwijze. ‘Ik houd van het
type hockey dat hier gespeeld wordt,
er wordt altijd veel gescoord en als
aanvaller krijg je in een wedstrijd
altijd meerdere kansen. Het is geen
uitzondering dat wedstrijden eindigen in 6-5.’
De Nieuw-Zeelandse ploeg is nog
niet geplaatst voor de Spelen, maar
kwalificatie lijkt een formaliteit.
Van 5 tot en met 9 oktober speelt
Nieuw-Zeeland een drieluik met
Australië en Fiji om plaatsing, de
beste twee landen in de Ocania Cup
verdienen ticket voor Londen 2012.
Alle drie de Kiwi’s van Rotterdam
maken komende maand de reis
naar Australië. ‘Ik denk dat ze het
zonder ons ook wel zouden redden’,
erkent Wilson. ‘Maar de bondscoach
wil graag dat we met de volledige
ploeg meedoen om tegen Australië
te spelen.’

Nick Wilson duelleert met OZ-verdediger Sander Baart

Het is de enige periode in de
eerste seizoenshelft dat de Kiwi’s afwezig zijn. De volgende keer dat het
drietal naar de andere kant van de
aardbol reist is eind november voor
de Champions Trophy in Auckland.
Nieuw-Zeeland kreeg het toernooi
toegewezen nadat de FIH het
toernooi van India had afgenomen.
Wilson is er niet rouwig om: ‘Het
komt ons erg goed uit. Het is een

stuk aangenamer om in eigen land
te kunnen spelen dan in India.’
Rotterdam-coach Reinoud Wolff is
vol lof over de drie Nieuw-Zeelandse
internationals. ‘Het zijn heerlijke
jongens om mee te werken. Ze integreren waanzinnig snel in de groep,
willen het meteen goed doen en gaan
stevig aan het werk. Wat dat betreft
passen ze goed bij Rotterdam.’
Rotterdam heeft inmiddels een lan-

***Van der Horst tien weken out *** Afscheidswedstrijd voor Delmee *** Jami

Rotterdam kan de komende tien
weken geen beroep doen op Robert
van der Horst (foto). De international liep in de eerste competitiewedstrijd tegen Laren een scheur op in
de pees van zijn rechtervoet. De voet
van de centrale middenvelder is in
het gips gezet. Het is hoogst onzeker
of Van der Horst voor de winterstop
nog in actie kan komen voor de Rotterdammers en of hij op tijd fit is om
in december deel te nemen aan de
Champions Trophy in Nieuw-Zeeland.

Robert van der Horst

Dinsdag 4 oktober neemt OranjeZwart officieel afscheid van Jeroen
Delmee. In Eindhoven wordt die
avond een bijzondere wedstrijd
gespeeld tussen twee gelegenheidsteams samengesteld door Delmee
en zijn voormalig teamgenoot
Piet-Hein Geeris. Delmee speelde
zijn laatste wedstrijd in juni in het
finale weekend van de EHL. Op dit
moment is hij coach van Braxgata.in
de Belgische competitie en assistent
coach van de Belgische nationale

ploeg (lees meer op pagina 9).
Hans Streeder krijgt onze welgemeende excuses, want wij hadden
in zijn Toto vorige week per ongeluk
zijn uitslag bij Bloemendaal - SCHC
verkeerd afgedrukt. De TD van Rotterdam voorspelde 3-1, wij ‘lieten’
SCHC met 1-3 winnen.
Jamie Dwyer (foto) maakt begin
oktober zijn rentree in de Australische nationale ploeg. De viervoudig
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aan om in Rotterdam te hockeyen

un stempel

FOTO: BEN HAECK

ge traditie opgebouwd met NieuwZeelandse spelers. Wolff: ‘Dat wij nu
kunnen beschikken over deze drie
jongens, heeft alles te maken met de
zorgvuldige manier waarop Rotterdam in het verleden is omgegaan
met jongens als Burrows, Archibald
en Child. In Nieuw-Zeeland is Child
een vedette, dat ze hem adviseren
om bij ons te spelen wil dus wel wat
zeggen.’

In de kleedkamer van Rotterdam
hangt een herinnering aan de NieuwZeelandse inbreng, een poster van
de haka, het beroemde ritueel dat
wordt uitgevoerd door de rugbyers
van Nieuw-Zeeland voor aanvang van
hun wedstrijden. De poster werd opgehangen door Phill Burrows en heeft
nog altijd een prominente plek. ‘Ik ga
de jongens binnenkort de haka leren’,
heeft Wilson zich voorgenomen.

Als er niet hoeft te worden
getraind, zitten Child, Edwards en
Wilson deze maand aan hun laptop
gekluisterd voor het WK rugby dat op
dit moment in Nieuw-Zeeland wordt
gespeeld. Het thuisland is een van de
grote favorieten voor de wereldtitel.
‘We volgen het toernooi samen via internet en we houden de Nederlandse
jongens op de hoogte hoe NieuwZeeland het doet.’

ie Dwyer maakt in oktober zijn rentree ***Selectie Dijxhoorn voor VS
wereldhockeyer van
het jaar lijkt
voldoende hersteld van een
knieblessure.
Dwyer raakte
in april geblesseerd tijdens een
wedstrijd met Bloemendaal tegen HGC.
De Australiër stond
drie maanden
langs de kant.

ZONDAG 25 SEPTEMBER

AMSTERDAMBLOEMENDAAL

ORANJE ZWARTLAREN

In speelronde 3 treffen Amsterdam
en Bloemendaal elkaar voor het eerst
sinds de laatste play-off wedstrijd op
28 mei van dit jaar. De uitkomst van
die wedstrijd is bekend. Amsterdam
onttroonde Bloemendaal na vijf jaar
als landskampioen. Beide ploegen
konden pas vlak voor aanvang van
de competitie beschikken over een
complete selectie, het maakt dat de
teams wat onwennig aan de competitie zijn begonnen. Zowel Bloemendaal als Amsterdam morste punten
in de eerste twee wedstrijden. Na
zondag valt mogelijk voor het eerst
wat zinnigs te zeggen over het
krachtsverschil tussen de formaties.

Laren is de enige ploeg in de Rabo
Hoofdklasse die na twee speelronden
de volle zes punten binnen heeft.
Coach Roelant Oltmans kondigde
voorafgaand aan de competitie al
aan dat zijn ploeg het wel eens zeer
aardig zou kunnen doen dit seizoen.
Voorlopig heeft hij het gelijk aan
zijn zijde en spreken steeds meer
hockeykenners de voormalige bondscoach na. Oranje Zwart mag zondag
geen probleem vormen voor Laren,
de Eindhovenaren zijn dolende. OZ
is een van de drie ploegen in de
hoofdklasse die nog puntloos zijn.
Voorlopig duidt niets erop dat het tij
gekeerd kan worden.

KAMPONGROTTERDAM

PINOKÉDEN BOSCH

Reinoud Wolff keert zondag met Rotterdam kortstondig terug bij de club
waar hij tussen 2005 en 2009 hoofdtrainer was. Hij bracht Kampong in
die periode van de overgangsklasse
terug naar de hoofdklasse. Zijn
toenmalige assistent Michiel van
der Struijk heeft nu voor het derde
seizoen de touwtjes in handen in
Utrecht. Wolff windt er geen doekjes
om. Winnen van Kampong is voor
Rotterdam cruciaal in de beginfase
van de competitie: ‘We hebben een
valse start gemaakt tegen Laren,
maar tegen Oranje Zwart was het
goed. Kampong wordt een hele
belangrijke wedstrijd voor ons om de
aansluiting te houden.’

Bij Pinoké lijken de nieuwe jongens
hun draai te hebben gevonden. Tegen
Amsterdam zorgden Lucas Judge (van
Oranje Zwart), Leon Hemminga (van
Amsterdam) en Song Yi (uit China)
voor de complete doelpuntenproductie van de Steekneuzen. Den Bosch
wacht na nederlagen tegen Amsterdam en Laren nog op het eerste punt.
Zondag moeten de Bosschenaren
opnieuw langs bij een kandidaat
voor de play-offs. Wat dat betreft is
het competitieschema Siegfried Aikman en zijn manschappen niet erg
gunstig gezind. Hopelijk speelt het
resultaat van vorig jaar de Bosschenaren geen parten. Pinoké was vorig
jaar met 7-0 te sterk voor Den Bosch.

HGCSCHAERWEIJDE

SCHCHURLEY

Bij HGC draait het meteen al lekker.
Eerst was er de 3-3 tegen Bloemendaal, gevolgd door een overtuigende
0-5 zege op Hurley.
Komende zondag wordt Rob Short
terug verwacht op het veld. Hij was
afgelopen week wel al weer terug
uit Canada, maar de oudste speler in
de hoofdklasse werd door Alex Verga
gespaard. Op de terugkeer van Eric
Iding is het ook nog even wachten.
De aanvaller kampt al langer met een
irritatie aan de lies en heeft nog niet
voor de Wassenaarse ploeg kunnen
spelen. Voorlopig lijdt de doelpuntenproductie van HGC niet onder zijn
afwezigheid. Seve van Ass (3 goals)
en Timo Kranstauber (3 goals) zijn
vroeg in het seizoen op schot.

SCHC heeft al twee stevige nederlagen aan de broek. Tegen zowel
Pinoké als Bloemendaal werd met 4-1
verloren. Puntverlies tegen de twee
play-off kandidaten zal op voorhand
zijn ingecalculeerd, maar het is als
coach niet de start waar je op hoopt.
Afgelopen week werden drie spelers
van SCHC (Gijs Hibbeln, Tim Hage en
Roderic Schwirtz) opgenomen in de
voorlopige selectie van Jong Oranje.
Talent is er genoeg, maar het krijgt
in de hoofdklasse weinig tijd om te
rijpen. Hurley begon goed met een
zege op Kampong en mocht een
week lang genieten van de koppositie in de hoofdklasse, maar het staat
na de 0-5 nederlaag tegen HGC weer
met beide benen op de grond.

TOTO

SPEELRONDE 3

Ingevuld door: Santi Freixa, Spaans international en tot dit seizoen
speler van Amsterdam. Hans Streeder had vier ‘éentjes’ en een
uitslag helemaal goed.

Bondscoach Ric Charlesworth acht
Dwyer fit genoeg om deel te nemen
aan de Oceania Cup.
Kampong-speler Michiel Dijxhoorn
(foto) is geselecteerd voor het Amerikaanse nationale team dat volgende
maand deelneemt aan de Pan-Amerikaanse Spelen. De winnaar ontvangt
een startbewijs voor de Olympische
Spelen van Londen. Dijxhoorn is
geboren in de VS en beschikt daarom
over een Amerikaans paspoort.

VOORUITBLIK

3

Wedstrijd
Amsterdam - Bloemendaal
SCHC - Hurley
HGC - Schaerweijde
Kampong - Rotterdam
Oranje-Zwart - Laren
Pinoké - Den Bosch
Michiel Dijxhoorn

uitslag
2-0
3-2
3-1
2-2
3-2
5-2

1 2 3
Stand:
Hans Streeder:

Jeroen Delmee

HOCKEY Weekly houdt dit seizoen een ranglijst bij van de toto-deelnemers. Een
goed voorspelde uitslag levert drie punten op, de juiste toto 1 punt.
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Lieke van Wijk en Floor van Bergen zijn samen al goed

MOP is meer dan de
Rabo Hoofdklasse
Dames
RABO 404a HW_TOP.indd
1
Uitslagen 18 september

Promovendus MOP is het
seizoen ijzersterk begonnen met twee zeges in de
eerste twee wedstrijden.
Een droomstart, maar er
wordt in Vught nog geen
polonaise gelopen.

19-09-2008 15:20:46

HDM - MOP 2–4
1-0 Aguilar, 1-1 Van Wijk, 1-2 Van Bergen,
2-2 Stöckel, 2-3 Van Bergen, 2-4 Van
Bergen
Pinoké - Kampong 2–2
1-0 Schwarz, 2-0 Verga, 2-1 Verbruggen,
2-2 Verbruggen
Klein Zwitserland - Laren 0–7
0-1 Lammers, 0-2 Lammers, 0-3 Lammers,
0-4 Lammers, 0-5 Van As, 0-6 Bos, 0-7 De
Ruiter
Hurley - Amsterdam 0-4
0-1 Van Male, 0-2 Hentenaar, 0-3 De
Goede, 0-4 Dell Anna

Den Bosch

Den Bosch - SCHC 0-0
Rotterdam - Oranje Zwart 4–2
1-0 Van Baaren, 2-0 Van Baaren, 3-0 Bots,
3-1 Willemse, 3-2 Agliotti, 4-2 Verschoor
Stand
Laren
MOP
Den Bosch
SCHC
Amsterdam
Rotterdam
Oranje Zwart
Kampong
Pinoké
HDM
Klein Zwitserland
Hurley

HDM

door Mashall van Basten Batenburg

2-6 (11-0)
2-6 (6-3)
2-4 (5-2)
2-4 (2-1)
2-3 (6-5)
2-3 (5-4)
2-2 (3-4)
2-2 (4-4)
2-1 (2-3)
2-1 (4-6)
2-0 (1-9)
2-0 (0-8)

Programma 25 september, 12.45 uur
Laren - HDM
MOP - Pinoké
Hurley - Den Bosch
Amsterdam - Klein Zwitserland
Oranje Zwart - SCHC
Kampong - Rotterdam
Topscorers
Kim Lammers (Laren)
+4
Floor van Bergen (MOP)
+3
Maria Verschoor (Rotterdam) +1
Kitty van Male (Amsterdam)
+1
Maike Stöckel (HDM)
+1
Naomi van As (Laren)
+1
Lieke van Wijk (MOP)
+1
Willemijn Bos (Laren)
+1
Rosalie de Beer (Den Bosch)
26 speelsters met één doelpunt.

2

5
3
3
2
2
2
2
2
2

N

a twee wedstrijden staat MOP
brutaal op de tweede plek. Net
als vice-kampioen Laren is de
club uit Vught nog zonder puntverlies. Na vorige week thuis van Klein
Zwitserland gewonnen te hebben,
moest afgelopen zondag een andere
Haagse club eraan geloven. In Den
Haag bleek MOP met 4-2 te sterk
voor hdm.
Wie niet verder kijkt dan de statistieken, zou MOP kunnen bestempelen als een ploeg die leunt op de
strafcorner. Vijf van de zes doelpunten werden immers gescoord uit de
strafcorner. Niets is minder waar.
Met fris, aanvallend spel werd hdm
afgelopen zondag terug gedrongen
op de eigen speelhelft.
‘Onze strafcorner is net zo belangrijk als andere dingen. Nu gaan er
vier in, dus lijkt het meer belangrijk,
maar je moet ze ook nog halen,’
doelt coach Toon Siepman op de elf
corners die zijn ploeg verdiende.
Met Lieke van Wijk heeft MOP een
heus strafcornerkanon in de ploeg.
Tegen KZ was ze al trefzeker en
tegen hdm nam ze wederom twee
doelpunten voor haar rekening. Net
als Floor van Bergen, haar maatje
in de verdediging en op de kop van

KORT NIEUWS

Kijk voor het laatste nieuws
en achtergrondinformatie op:
www.rabosport.nl
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de meest verrassende aanwezige
bij Den BoschSCHC. Het is niet
duidelijk hoe
vaak de Argentijnse dit seizoen
in actie kan komen voor Stichtse
vanwege de voorbereidingen met de
nationale ploeg voor de Olympische
Spelen. Volgende maand kunnen Las

19-09-2008 15:22:12

cirkel als er een strafcorner genomen
mag worden. ‘Floor en ik gunnen
elkaar alles,’ vertelt Van Wijk, die
zondag haar achttiende verjaardag
vierde. ‘Vooraf bespreken we met
de groep wat de mogelijkheden zijn
voor de corner, maar in de wedstrijd
bepalen we het zelf. Dat gaat automatisch.’ Van Bergen ziet het anders.
‘We hebben twee goede corners,
maar Lieke heeft een betere corner.
Als zij lekker pusht dan hebben we
geen reden te wisselen.’
Met vier doelpunten uit de eerste
vijf strafcorners haalden de zuiderlingen een ongekend hoog scoringspercentage. ‘Dat halen er niet veel’,
vertelt van Wijk, die de eerste strafcorner van de wedstrijd tegen hdm
direct binnen sleepte. Dat de corner
daarna wat minder liep kon de feestvreugde bij de jeugdige speelster niet
drukken. ‘Het gaat echt heel goed,
we aanvallen lekker en hdm heeft
niet veel kansen gehad.’
Maar MOP is dus meer dan de
corner alleen. Net als vorig seizoen
spelen ze heel aanvallend hockey
met veel druk op de bal. Dat is het
spelletje dat MOP wil spelen en
Siepman is niet van plan dat te veranderen. ‘Tegen elke ploeg zullen we
zo spelen. We zullen een aantal keer
geweldig op ons bek gaan, maar dat

Vreugde bij MOP na de 1-2 door Floor van Bergen in de wedstrijd tegen hdm.

is dan maar zo.’ Zijn speelsters zijn
blij met de manier van spelen. Van
Bergen: ‘We zijn al een aantal jaar
bezig met deze manier van spelen.
Het ligt ons en het is ook het leukst
zo te spelen. Wij gaan van onze
eigen kracht uit en proberen het elke
wedstrijd te laten zien. Dit team is al

bijna vier jaar bij elkaar. We hebben
naar een bepaald doel toegewerkt,
hoofdklasse hockeyen. We willen
heel graag, soms te graag.’
Hdm kwam zondag nog wel op
voorsprong. Uit de eerste de beste
aanval sloeg Magdalena Aguilar de
bal hoog achter de doelvrouw van

***Garcia in Den Bosch***Prijs voor EK winnaars***Open doekje Emilie Mol *

Soledad Garcia was zondag

Maria Verschoor

5

Leonas plaatsing voor Londen afdwingen tijdens de Pan-Amerikaanse
Spelen. Garcia nam echter de moeite
om vanuit de Verenigde Staten over
te vliegen voor de wedstrijd tegen
Den Bosch. De aanvaller blijft nog
twee weken beschikbaar voor SCHC
en meldt zich dan weer bij de Argentijnse nationale ploeg.
De.Europse titel van de Nederlandse hockeydames vorige maand
in Monchengladbach is verkozen tot

Lotto Sportmoment van de maand
augustus. Zevenduizend mensen

verkozen het Europese hockey goud
boven de eerste ATP-Tour zege van
Robin Haase. De Nederlandse hockeyvrouwen ontvangen een cheque van
2000 euro te besteden aan een goed
doel naar keuze. Aan het eind van
het jaar wordt uit de twaalf maandwinnaars het Lotto Sportmoment
van het Jaar gekozen.
Er werd zondag niet gescoord in
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d voor vijf goals dit seizoen

strafcorner

FOTO PRO SHOTS / JUDITH BOOGAARDT

MOP. ‘We speelden de eerste tien
minuten echt heel goed. Zij komen
één keer in de cirkel en we staan
1-0 achter. Maar daar zijn we goed
overheen gestapt’, aldus Siepman.
De vroege tegengoal had het team
niet van stuk gebracht: ‘Ik heb een
heel mooie groep. De vier die erbij

gekomen zijn, zijn echte versterkingen. Het is een brede groep, ik heb
negentien speelsters en zelfs nog
twee geblesseerde speelsters.’
Ondanks de droomstart van het
seizoen, blijven ze realistisch in
Vught. Na twee gewonnen wedstrijden zijn er nog geen polonaise en bij-

gestelde verwachtingen. Van Bergen:
‘We bekijken het per wedstrijd. We
proberen ons eigen spel neer te zetten met als doel handhaving. Na twee
wedstrijden valt er nog niet veel te
zeggen. Het geeft zeker een lekker
gevoel als ik naar teletekst kijk, maar
we zien wel waar het eindigt’

*** Hattrick voor Kim Lammers ***Mixed feelings na zevenklapper
de topper tussen
Den Bosch en
SCHC. Het grootste applaus zondag in Den Bosch
was daarom voor
Emilie Mol. Zij
speelde zondag
voor het eerst
sinds meer dan een jaar weer een
wedstijd voor eigen publiek. Mol was
meer dan een jaar uit de roulatie met
een knieblessure De international

liep de blessure op in de halve finale
van de play-offs tegen Kampong in
mei 2010. Vorige week maakte Mol in
de wedstrijd tegen Amsterdam haar
rentree bij Den Bosch. Hoewel de
aanvaller pas net honderd procent fit
is, is de jongste van de hockeyzusjes
Mol opgenomen in de trainingsselectie van het Nederlands elftal.
De eerste hattrick van het seizoen
is een feit. Bijna vanzelfsprekend
kwam de driepunter op naam van

Kim Lammers, die een abonnement
lijkt te hebben op meerdere goals per
wedstrijd. De Larense spits prikte
tegen Klein Zwitserland zelfs een
vierde doelpuntje binnen.
Ook Naomi van As scoorde één
keer voor Laren tegen Klein Zwitseland. Met pijn in het hart, bekende
de international na afloop in een
berichtje op Twitter: ‘0-7 tegen m’n
oude cluppie KZ gewonnen, mixed
feelings.....!’

VOORUITBLIK
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AMSTERDAMHCKZ

LARENHDM

Afgaande op de eerste twee competitie wedstrijden valt er voor KZ
weinig te halen in het Amsterdamse
Bos. Na deoor wassing tegen Laren
van afgelopen weekend is het niet de
vraag of, maar met hoeveel de Steenbokken zullen verliezen. Nog zonder
Inge Kaars Sijpesteijn. De van HGC
overgekomen verdedigster staat nog
zeker twee maanden aan de kant
met een gebroken duim. Amsterdam heeft de draad na de verloren
openingswedstrijd tegen Den Bosch
goed opgepakt. Tegen KZ krijgen de
hoofdstedelingen de kans hun eigen
publiek te trakteren op een doelpuntenregen.

De nummer twee van afgelopen seizoen scoort er lustig op los. Na twee
wedstrijden staat de teller al op elf.
Verdedigend zit het ook wel goed in
‘t Gooi. Laren-goalie Joyce Sombroek
heeft nog geen tegentreffer hoeven
te incasseren. Voor Miek van Geenhuizen wordt het een bijzondere
wedstrijd. Vorig jaar nog captain van
hdm, nu pielend op het middenveld
van Laren. Hdm heeft wel eens een
betere competitiestart gekend. Met
één schammel puntje uit twee wedstrijden kan coach Herman Kruis niet
tevreden zijn. Twee keer stond zijn
ploeg op voorsprong, twee keer kon
er niet worden gewonnen.

MOPPINOKÉ

KAMPONGROTTERDAM

Een wedstrijd van een team dat
al jaren samen speelt, tegen een
team vol nieuwkomers. MOP heeft
inmiddels laten zien geen eendagsvlieg te zijn, maar een ploeg om
rekening mee te houden. Bij Pinoké
moet daarentegen nog wel het één
en ander gebeuren. Waar MOP al zes
punten heeft verzameld, heeft de
ploeg van Etienne Spee er pas één.
Is de cornerverdediging van Pinoké
bestand tegen het strafcornergeweld van de promovendus? De van
Bloemendaal overgekomen nieuwe
keepster van de Steekneuzen, Adinda
Boere, zal er ongetwijfeld niet geheel
gerust op zijn.

Bij Kampong zit het met de weerbaarheid wel goed. Net als in de
wedstrijd tegen hdm, kwamen de
Utrechtse ook tegen Pinoké terug
van een 2-0 achterstand. Voor coach
Stijn van Roosendaal is de wedstrijd
tegen Rotterdam een weerzien met
de club waar hij drie jaar geleden
begon als hoofdcoach. Ook Marianne
van Dijk komt een oude bekende
tegen. Rotterdam-coach Remco
Hartgers behield haar oude club HGC
twee seizoenen geleden als interimcoach voor de hoofdklasse. Kampong
zal thuis op zoek gaan naar de eerste
overwinning en proberen ditmaal
vanaf de eerste helft bij de les te zijn.

ORANJE ZWARTSCHC

HURLEYDEN BOSCH

De rentree van Tina Bachmann heeft
Oranje Zwart nog geen windeieren
gelegd. Na maanden blessureleed
was de Duitse international er
afgelopen weekend weer bij. Maar
ondanks de aanwezigheid van Bachmann centraal achterin bij de Eindhovense vrouwen werd er verloren
van Rotterdam. SCHC zorgde voor
een verassing door Den Bosch op een
gelijkspel te houden. De ploegen van
oud-teamgenoten Ageeth Boomgaard
en Janneke Schopman zullen niet
voor elkaar onder willen doen en beiden vol voor de overwinning spelen.
Beide teams hebben de drie punten
nodig om de aansluiting te behouden
bij koploper Laren.

Hurley-Den Bosch was vorig seizoen
het affiche in de eerste speelronde
van de competitie. De Bossche vrouwen wonnen die confrontatie met07. In de weken daarna begon het te
draaien bij de Amsterdamse ploeg en
deed Hurley lang mee in de subtop.
Tijd om in het seizoen te groeien
krijgt Hurley dit jaar niet. Na Laren
en Amsterdam treffen de vrouwen
van Rick Mathijssen opnieuw een
ploeg uit de top-4.
Den Bosch zal gebrand zijn op een
overwinning na het puntverlies op
eigen veld tegen SCHC. Waartoe een
getergd Den Bosch in staat is, mag
inmiddels bekend zijn bij hockeyend
Nederland.

TOTO

SPEELRONDE 3

Ingevuld door: Caroline van Nieuwenhuyze.. Oud-international
en coach in de Rabo hoofdklasse bij de dames van HDM en
Rotterdam.
Wedstrijd
Amsterdam - HCKZ
Kampong - Rotterdam
Oranje Zwart - SCHC
HDM - SCHC
Hurley - Den Bosch
MOP - Pinoké

uitslag
4-0
2-2
1-3
0-3
1-4
2 -1

1 2 3
Stand:

Ingrid Appels: 4
Derk Marijnen: 1

HOCKEY Weekly houdt dit seizoen een ranglijst bij van de toto-deelnemers. Een
goed voorspelde uitslag levert drie punten op, de juiste toto 1 punt.

ABN AMRO SPONSOR VAN
HOCKEYEND NEDERLAND
Bij ABN AMRO doen we er alles aan om het
Nederlandse hockey verder te brengen. Zo zijn
we hoofdsponsor van 70 hockeyclubs waarvan
er zeven hoofdklasse spelen en zijn we sponsor
van de Euro Hockey League. Maar we zorgen
er ook voor dat Teun de Nooijer zijn talent door
kan geven aan de jeugd. Meer weten? Kijk op
abnamro.nl/hockey

OVERIGE KLASSEN

HOCKEY Weekly | donderdag 22 september 2011 | www.hockeyweekly.nl

Jeugdinterntional koos zelf voor de stap naar de senioren

Is Tom de nieuwe Taeke?
Taeke Taekema is
de succesvolste
hockeyer die bij Leiden werd groot gebracht. Een nieuw
talent staat klaar
om in zijn voetsporten te treden: Tom
van Mierlo.

KWARTET AAN GOALS
Jorge Kwinkelenberg, de veel
scorende spits van Breda, zorgde
zondag in zijn eentje voor de complete productie van zijn ploeg. Dat
komt natuurlijk vaker voor, maar het
bijzondere in het duel tegen Oss (4-4)
is, dat hij drie strafballen te nemen
kreeg. En driemaal prikte hij raak. De
vier kwam overigens uit een strafcorner, ook zijn specialiteit. Kwinkelenberg werd in het seizoen 2008/2009
topscorer in de overgangsklasse. Na
drie wedstrijden staat de goalgetter
er weer goed voor in het topscorersklassement.

Frans
Brands

D

e 16-jarige laatste man van
overgangsklasser Leiden wordt
een grote toekomst voorspeld.
Doelbewust, zelfbewust, assertief,
tactisch slim en vooral erg ambitieus.
Het is een handvol kwalificaties die
kenners hem toe dichten.
‘Tom had de keuze om dit seizoen
in Jongens A of in Heren 1 te spelen’,
vertelt trainer-coach Hans Vermeer.
‘Half om half wilde ik niet. Uiteindelijk koos ‘ie voor de senioren en dat
blijkt nu al een voltreffer. We hebben
nu drie duels achter de rug en ik heb
hem deze wedstrijden de volle zeventig minuten laten staan. Bewust.
Hij doet het prima en hij geeft met
veel flair leiding van achteruit. Ook
jongens die pakweg tien jaar ouder
zijn, pikken zijn aanwijzingen op. En
dat dwing je maar op één manier af:
door zelf goed te presteren.’
Wie met Tom zelf aan de praat
raakt, komt er achter dat hij een
heldere missie heeft: zo ver mogelijk
reiken in de hockeysport. ‘Bij de senioren kan ik mij optrekken aan mijn
medespelers, zeker op het niveau
van overgangsklasse. Je krijgt minder
tijd om te beslissen, het tempo ligt
hoog en ik leer op allerlei manieren
om een spits van de tegenstander te
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NA 3 DUELS AL KLAAR

Tom van Mierlo is met zestien jaar een nieuwe talent uit de Leidse school.

bestrijden.’
Van Mierlo speelde afgelopen
zomer het jeugd EK in eigen land en
kwam daar tot de ontdekking dat
hij zo snel mogelijk het jeugdhockey
moest verlaten.
‘Bij de Spanjaarden, de Duitsers, de
Engelsen en de Belgen speelden veel
hockeyers met veel meer ervaring
en slimme trucjes, dan bij ons. Die
speelden al bij de senioren, terwijl
dat er bij ons maar drie waren geloof
ik. Daarom is het denk ik beter dat ik
nu overgangsklasse speel in plaats
van landelijke jeugdcompetitie. Ook
bij Oranje Jongens A zal mij dit van
pas komen.’
Van Mierlo gedijt dus wonderwel
in een selectie vol potentials bij
Leiden. ‘Naast Tom hebben we nog
advertentie

active,
de functionele
sportbeha
www.sportbeha.info

Ademende sportlingerie
die steun geeft zonder
te knellen en transpiratievocht van het lichaam
wegvoert. Door de fijne
microvezel gevoerde,
naadloze binnencups
behoort schuren tot het
verleden. De schouderbanden zijn gepolsterd,
ergonomisch gevormd
en zacht.
Verschillende impact
levels in cup A t/m H.

twee A-spelers overgeheveld, ik heb
er eentje bij van HGC A1 en twee
veelbelovende jongens uit HDM H2’,
vertelt Vermeer. ‘En Rutger Rissik
meldde zich spontaan bij ons aan,
dat is een jonge knaap met een goede
corner afkomstig van Groningen. Er
zit ongelofelijk veel rek in deze ploeg
en we zijn bovendien heel aardig van
start gegaan in de overgangsklasse.’
De resultaten op een rijtje: 3-2 verlies
op KZ, 4-3 winst tegen Eindhoven en
afgelopen zondag 2-2 op Alkmaar.
‘We staan nu derde in de poule, niet
slecht’, vindt de coach.
Tom van Mierlo, wiens vader
voorzitter is van de club, is niet het
eerste talent uit de Leidse school. Er
lopen momenteel meerdere spelers
in de hoofdklasse rond die ooit bij

FOTO: ED PATIJN

Leiden begonnen: Taekema uiteraard,
Sander ’t Hart (Amsterdam), Marieke
Mattheussens (ook Amsterdam),
Steven Tromp (Schaerweijde) en Fleur
Tromp (KZ).
Bekende trainers? Jawel, die zijn
er ook: de jonge Roelant Oltmans
loodste Leiden ooit naar de hoofdklasse (begin jaren ’80) en de huidige
damesbondscoach Max Caldas gaf er
ook zijn eerste trainingen.
Hoe kijkt de topper in de dop,
bezig aan VWO 5, zelf aan tegen zijn
snelle opmars. ‘Ik krijg bij Leiden de
kans om mij goed te ontwikkelen. Ik
zie mij hier nog wel en paar seizoenen spelen, maar zeker weten doe je
het natuurlijk nooit. Ik verbaas mij
er soms zelf ook over dat ik nu al zo
ver ben.’

Het kan hard gaan in de nieuwe
competitieopzet van de overgangsklasse waarin alleen de eerste twee
teams uit de poule zich plaatsen voor
de kampioenspoule. Bij Nijmegen
is na drie competitiewedstrijden de
kans op een plaats bij de eerste twee
al vrijwel verkeken. Na de 2-1 nederlaag tegen HDM en het 2-7 verlies
tegen van Almere, werden zondag de
punten gedeeld met HIC. Het werd
1-1 in Nijmegen. Met één punt staat
de ploeg van coach Frans Brands
vijfde in de poule van zes ploegen.

VENLO WINT DERBY
De Limburgse derby was afgelopen weekend een prooi voor Venlo.
In eigen huis werd Maastricht met
3-1 verslagen. Venlo speelde vorig
seizoen nog in de overgangsklasse en
zag in de zomer acht spelers vertrekken. Trainer/coach Peter Klomstein
voerde daarom het aantal trainingen
op en dat lijkt zijn vruchten af te werpen. Na twee wedstrijden staat Venlo
op vier punten, meer dan waarop
vooraf was gerekend.

Van dames hoofdklasse
naar heren derde klasse
Derdeklasser Voorne wordt dit
seizoen getraind door Caroline van
Nieuwenhuijze. De voormalig speelster van onder meer Rotterdam,
Amsterdam, HGC en het Nederlands
ellftal staat twee keer per week op
het veld met Heren 1 van de club uit
haar woonplaats Hellevoetsluis.
Van Nieuwenhuijze was tot afgelopen seizoen actief als coach in de
hoofdklasse bij Rotterdam. Halverwege vorig seizoen werd de coach
vanwege tegenvallende resultaten
echter aan de kant gezet.
Voorlopig heeft de 44-jarige trainster niet de ambitie om weer op het
hoogste niveau aan de slag te gaan.
‘Dit is een functie die ik op me heb
genomen voor de langere termijn.
Er moet veel gebeuren bij de club.
Ik houd me niet alleen bezig met de

trainingen van Heren 1, ik begeleid
ook coaches bij de jeugd.’
Over het niveau van Heren 1 is Van
Nieuwenhuijze positief verrast. ‘De
mannen die ik training geef zijn hartstikke fanatiek en leergierig.’ Toch is
het een omschakeling na het werken
met tophockeyers bij HDM en Rotterdam, erkent de oud-international. ‘Ze
schijnen het best bijzonder te vinden
dat ze training krijgen van iemand
die ook op topniveau heeft gewerkt.
Ik probeer ze nieuwe dingen te laten
zien, zowel technisch als tactisch,
maar ik moet geduld hebben.’
De coaching van de ploeg laat
Van Nieuwenhuijze over aan Joost
Jonkers. Voorlopig werpt die taakverdeling zijn vruchten af. Na twee
wedstrijden heeft Voorne in de derde
klasse C zes punten.

HOOSBUI IN BREDA
Als gevolg van een hoosbui moest
de wedstrijd in de dames overgangsklasse tussen Push en HGC
zondag ruim een kwartier worden
stil gelegd. Een wolkbreuk boven
Breda zette het hoofdveld van Push
in enkele minuten volledig blank. Op
het moment dat de scheidsrechters
de wedstrijd staakten, waren 55 minuten gespeeld en was de stand 1-0
in het voordeel van de thuisploeg. De
spelers van de beide ploegen zochten
de droogte en de warmte van de
kleedkamer op alvorens een kwartier
later de wedstrijd te vervolgen op
een semi-waterveld, dat de regenval
beter wist te verdragen. Na de hervatting werd niet meer gescoord.

Oranje daagt jou uit voor een
partijtje hockey op de Rabo Fandag!
De Nederlandse hockeyers gaan volgend jaar naar de Olympisch Spelen in London! Ontmoet
jouw helden van het Nederlands dames- en herenelftal op zaterdag 29 oktober op hockeyclub
's-Hertogenbosch. Natuurlijk hebben ze alle tijd voor handtkeningen, tips en een partijtje
hockey! Ga dus meteen naar www.rabosport.nl/fandag en meld je aan!

Meer winnen dan de wedstrijd. Dat is het
idee.
Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabosport.nl/fandag

NIEUWS
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Eric Verboom en Jeroen Delmee over ‘het geheim’ van België

De Belgen komen er aan
Bij twee clubs in Brasschaat spelen Nederlanders een hoofdrol.
Op de eerste speeldag
van de ereklasse troffen ze elkaar. Eric Verboom, coach bij Dragons, won met 6-1 van
het Braxgata van Jeroen Delmee. Hockey
Weekly liet de twee
coaches reageren op
een aantal stellingen.
In België loopt nu meer talent rond
dan in Nederland

Verboom: ‘Moeilijk te zeggen. In de
jongste leeftijdscategorieën bij de
jongens misschien wel. België is nu
met twee lichtingen achter elkaar
Europees kampioen onder 18 jaar
geworden. Maar ik ben niet helemaal
op de hoogte van het talent in Nederland, dus het is moeilijk vergelijken.
Ik denk dat Oranje onder 21 nog
wel wat sterker is dan België, maar
dat komt ook omdat veel Belgische
talenten van die leeftijd al bij de
grote nationale ploeg zitten. Hoe het
komt dat België zo veel talent heeft?
Hier wordt veel meer met de nationale teams getraind. De nationale
jeugdploegen komen elke week bij
elkaar, de Nederlandse jeugdteams
misschien achttien keer per jaar. Dat
heeft er zeker mee te maken.’
Delmee: ‘Op basis van de laatste
resultaten van bijvoorbeeld de ‘onder
18’ mag je dat zeggen. De nationale
ploeg profiteert daar nu ook van:
van de lichting die twee jaar geleden
Europees kampioen onder 18 werd,
speelt er nu een groot aantal in
de nationale ploeg. Talent is mooi,
maar het moet zich uiteindelijk ook
uitbetalen bij de nationale ploeg.
De kwalificatie voor Londen en het
vertoonde spel zijn daar in mijn ogen
wel het bewijs van.’
In België kun je net zo veel met hoc-

Jeroen Delmee

D a ons aalde vo i sei oen de wa tﬁnales van

. ol ende

aand is de lu o anisato van de ee ste onde.

‘In Nederland is studie ondergeschikt aan
tophockey, is in België studie nog zeker zo
belangrijk, zo niet belangrijker.’
Jeroen Delmee
key verdienen als in Nederland

Verboom: ‘Weet ik niet. Ik heb
ooit het verhaal gehoord dat een
bepaalde jonge speler bij een andere
club 40.000 euro zou kunnen verdienen. Hij ging niet, dus ik neem aan
dat zijn oude club ook wel iets voor
hem over had. In België is het wel zo
dat bij sommige clubs slechts drie,
vier spelers betaald krijgen en de rest
niet. Dat is bij ons trouwens niet zo.’
Delmee: ‘Of dat zo is weet ik niet. Er
zullen wellicht spelers zijn die in
België goed worden betaald, maar
dat zijn meer uitzonderingen. Ik
denk dat de betalingen in Nederland
in de breedte duidelijk hoger liggen
dan hier. Wel spelen hier bij de clubs
meer ‘eigen jongens’ voor niets, om-

dat het nu eenmaal hun club is. Het
clubleven is nog meer een familiegebeuren, wat zich ook nog vertaald
binnen het eerste team. In Nederland
is het eerste team nauwelijks nog
een afspiegeling van de club.’
België is in Londen kandidaat voor
een Olympische medaille.

Verboom: ‘Bij de vorige Spelen werd
de ploeg negende. Als ze dat kunnen
verbeteren zou dat al mooi zijn.
België is nu de nummer vier van
Europa, maar de ploeg verloor toch
redelijk kansloos van Duitsland,
Nederland en Engeland. Ik denk dat
het gat naar een medaille nog te
groot is.’
Delmee: ‘Dat zal ik niet beweren. Wel

Eric Verboom

kunnen we in potentie aanhaken bij
de top, maar voordat je jezelf medaillekandidaat mag noemen, moet je
eerst structureel goede prestaties
neerzetten. Een vierde plek op het
EK is mooi, maar niet meer dan dat.
We hebben ons kunnen meten met
vier ploegen uit de mondiale top-5
en drie keer verloren. Als de huidige
generatie van de -18 zich net zo weet
te ontwikkelen als de vorige zou ik
eerder vier jaar verder willen kijken
naar Rio de Janeiro.’
De Nederlandse clubs zien nog veel
Belgische spelers over het hoofd.

Verboom: ‘Nee, want er wordt wel
aan onze jongens getrokken. Maar ze
kiezen ervoor om te blijven. De Belgische competitie wordt ook steeds
beter en wij met Dragons spelen
EHL. Dat vinden ze een betere optie
dan spelen voor een club die onder
de top-4 in Nederland zit.’
Delmee: ‘Dat verhaal kent twee kan-

FOTO: EHL/FRANK UIJLENBROEK

ten. Er moet interesse zijn van beide
kanten. Er zijn zeker goede Belgische
spelers, die een meerwaarde zouden
zijn binnen elke ploeg in de hoofdklasse. Maar Belgische spelers zijn
nog wat meer thuisgebonden. Studie
speelt daarbij een grote rol. Waar in
Nederland het hockey zich zo heeft
ontwikkeld dat studie ondergeschikt
is aan tophockey, is in België studie
nog zeker zo belangrijk, zo niet
belangrijker. De bereidheid om veel,
zo niet alles, in dienst te zetten van
hockey is minder groot.’
Waar zou jouw ploeg aan het einde
van het seizoen in de Nederlandse
Rabo Hoofdklasse staan?

Verboom: ‘Op plaats drie of vier.’
Delmee: ‘Ik denk dat we onderin zouden meedraaien. We beschikken over
goede spelers, maar er wordt slechts
drie keer in de week getraind. Het niveauverschil binnen mijn selectie is
groter dan bij de hoofdklasseteams.’

‘In België wordt
veel meer met
de nationale
teams getraind.
De nationale
jeugdploegen komen
elke week bij elkaar,
de Nederlandse
jeugdteams
misschien achttien
keer per jaar.’
Eric Verboom

10

UITSLAGEN & STANDEN

HEREN
HEREN OVERGANGSKLASSE A
Uitslagen:
Almere H1 - HBS H1
hdm H1 - Amersfoort H1
Nijmegen H1 - HIC H1
Stand:
1 Almere H1
2 HBS H1
3 hdm H1
4 HIC H1
5 Nijmegen H1
6 Amersfoort H1

3-1
3-1
2-2

3 - 7 15 - 8
3 - 6 14 - 3
3 - 6 5 - 10
3 - 5 10 - 9
3 - 1 5 - 11
3 - 0 3 - 11

OVERGANGSKLASSE B
Uitslagen:
Qui Vive H1 - Victoria H1
4-0
Breda H1 - Oss H1
4-4
Leonidas H1 - Tilburg (fusie) H1 0 - 5
Stand
1 Tilburg (fusie) H1
2 Breda H1
3 Qui Vive H1
4 Oss H1
5 Victoria H1
6 Leonidas H1

3 - 7 12 - 6
3 - 7 11 - 6
3-69-5
3 - 5 11 - 9
3 - 0 3 - 10
3 - 0 2 - 12

OVERGANGSKLASSE C
Uitslagen:
Alkmaar H1 - Leiden H1
Eindhoven - Klein Zwitserland
Union H1 - Rood-Wit H1
Stand:
1 Klein Zwitserland H1
2 Rood-Wit H1
3 Leiden H1
4 Union H1
5 Eindhoven H1
6 Alkmaar H1

2-2
3-3
1-2

3-79-7
3-65-4
3-49-9
3-47-7
3 - 2 10 - 11
3-14-6

OVERGANGSKLASSE D
Uitslagen:
HUDITO H1 - Gron.Studs H1
Huizen H1 - Voordaan H1
Push H1 - Were Di H1

3-3
2-1
8-1

Stand
1 Push H1 3 - 9 14 - 2
2 Voordaan H1 3 - 6 13 - 6
3 Huizen H1 3 - 6 10 - 5
4 HUDITO H1 3 - 4 6 - 8
5 Gron.Studs H1 3 - 1 8 - 19
6 Were Di H1 3 - 0 3 - 14
1E KLASSE A
Uitslagen:
Hilversum H1 - VVV H1
Amstelveen H1 - Alliance H1
Overbos H1 - USHC H1
IJsseloever H1 - Gooische H1
Reigers H1 - Myra H1
Shinty H1 - Haarlem H1 1 - 2
Stand:
1 Amstelveen H1
2 Overbos H1
3 Myra H1
4 Hilversum H1
5 IJsseloever H1
6 Haarlem H1
7 Gooische H1
8 USHC H1
9 VVV H1
10 Shinty H1
11 Reigers H1
12 Alliance H1

2 - 6 10 - 0
2-69-3
2 - 6 10 - 7
2-47-5
2-36-4
2-36-7
2-35-6
2-33-6
2-11-4
2-03-5
2 - 0 6 - 10
2 - 0 2 - 11

1E KLASSE B
Uitslagen:
HDS H1 - Etten-Leur H1
Alphen H1 - Zwart-Wit H1
Asvion H1 - Ring Pass Delft H1
Cartouche H1 - Alecto H1
Derby H1 - DSHC H1
Roomburg H1 - Groen Geel H1
Stand:
1 Zwart-Wit H1
2 Cartouche H1
3 DSHC H1
4 Groen Geel H1
5 Alphen H1
6 Alecto H1
7 Roomburg H1
8 HDS H1
9 Ring Pass Delft H1
10 Asvion H1
11 Etten-Leur H1
12 Derby H1

3-2
1-3
4-4
4-2
4-6
2-1

2-69-1
2-68-2
2-68-4
2-34-2
2-36-6
2-35-5
2-32-3
2-33-5
2-14-8
2 - 1 4 - 10
2-05-8
2-05-9

1E KLASSE C
Uitslagen:
Geel-Zwart H1 - Helmond H1
Berkel Enschot H1 - EMHC H1
Hopbel H1 - MEP H1
Venlo H1 - Maastricht H1
Gemert H1 - HCAS H1
Goirle H1 - MOP H1
Stand:

1-1
7-0
5-1
5-2
5-7

1-8
1-3
2-3
3-1
2-5
1-3

1 HCAS H1
2 MOP H1
3 EMHC H1
4 Helmond H1
5 Venlo H1
6 MEP H1
7 Gemert H1
8 Berkel Enschot H1
9 Maastricht H1
10 Hopbel H1
11 Goirle H1
12 Geel-Zwart H1

2 - 6 15 - 4
2-69-1
2-69-4
2 - 4 10 - 3
2-44-2
2-44-3
2-36-8
2-13-5
2-04-7
2-05-9
2 - 0 3 - 13
2 - 0 1 - 14

1E KLASSE D
Uitslagen:
Groningen H1 - Upward H1
Deventer H1 - Roden H1
Hattem H1 - Tempo ‘41 H1
QZ H1 - Phoenix H1
Leusden H1 - GCHC H1
HCM H1 - Eelde H1

3-2
3-2
1-2
3-2
1-1
2-2

Stand:
1 Tempo ‘41 H1
2 Deventer H1
3 Groningen H1
4 Phoenix H1
5 QZ H1
6 Eelde H1
7 HCM H1
8 GCHC H1
9 Upward H1
10 Roden H1
11 Hattem H1
12 Leusden H1

2-66-2
2-46-5
2-44-3
2-37-6
2-34-6
2-23-3
2-23-3
2-22-2
2-15-6
2-15-6
2-14-5
2-14-6

2E KLASSE A
Uitslagen:
Kikkers H1 - AthenA H1
Houten H1 - Soest H1
Woerden H1 - Weesp H1
Castricum H1 - Xenios H1
Spandersbosch H1 - Terriërs H1
Nieuwegein - Nieuwkoop
Stand:
1 Houten H1
2 Kikkers H1
3 Castricum H1 2
4 Nieuwegein H1
5 Terriërs H1
6 Xenios H1
7 Soest H1
8 Woerden H1
9 Spandersbosch H1
10 AthenA H1
11 Weesp H1
12 Nieuwkoop H1

2-67-5
2-45-4
-43-2
2 - 3 11 - 8
2-34-2
2-34-2
2-38-8
2-37-7
2-31-3
2-13-4
2-13-4
2 - 0 7 - 14

2E KLASSE B
Uitslagen:
Gouda H1 - IJssel H1
Zoetermeer H1 - Ommoord H1
Warande - Berkel Rodenrijs
Spijkenisse H1 - Kieviten H1
Prinsenbeek H1 - Westland H1
Stand:
1 Berkel Rodenrijs H1
2 Westland H1
3 Zoetermeer H1
4 Prinsenbeek H1
5 Kieviten H1
6 Ommoord H1
7 Gouda H1
8 IJssel H1
9 Pollux H1
10 Warande H1
11 Spijkenisse H1

1-2
5-1
4-4
1-2
2-2

2 - 4 12 - 4
2-47-3
2-44-3
2-44-3
1-39-2
2-36-6
2-24-4
1-12-2
2-15-9
2 - 0 3 - 11
2 - 0 1 - 10

2E KLASSE D
Uitslagen:
EHV H1 - GHBS H1
Apeldoorn H1 - Ede H1
Leeuwarden H1 - Ares H1
Graspiepers H1 - PW H1
Daring H1 - Barneveld H1
Arnhem H1 - Wageningen H1
Stand:
1 Ede H1
2 Daring H1

5-2
6-2
1-2
1-2
1-1

2-67-2
2-48-1
2-49-5
2-43-2
2-33-3
2-36-9
2-35-9
2-15-8
1-03-4
1-01-2
2-02-7

2E KLASSE C
Uitslagen:
HOD H1 - Meerssen H1
Waalwijk H1 - Weert H1
Boxmeer H1 - Beuningen H1
Heeze H1 - Geldrop H1
Oedenrode H1 - HOCO H1
Stand:
1 Beuningen H1
2 Waalwijk H1
3 Meerssen H1
4 Geldrop H1
5 Concordia H1
6 Weert H1
7 Oedenrode H1
8 HOCO H1
9 Boxmeer H1
10 HOD H1
11 Heeze H1

1-1
4-3
3-2
2-1
1-0
10 - 4

6-2
3-4
1-2
10 - 6
7-3
2-3

2 - 6 10 - 5
2-69-4
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3 Ares H1
4 EHV H1
5 Wageningen H1
6 Arnhem H1
7 Graspiepers H1
8 Apeldoorn H1
9 PW H1
10 GHBS H1
11 Leeuwarden H1
12 Barneveld H1

2-68-3
2-48-4
2-45-4
2-36-5
2 - 3 12 - 12
2-35-5
2 - 0 7 - 12
2-03-8
2-03-8
2 - 0 5 - 11

3E KLASSE A
Uitslagen:
Fletiomare H1 - FIT H1
Saxenburg H1 - Eemvallei H1
Baarn H1 - Mezen H1
Strawberries H1 - Kraaien H1
Westerpark H1 - Maarssen H1
Stand:
1 Fletiomare H1
2 Eemvallei H1
3 Strawberries H1
4 Maarssen H1
5 Baarn H1
6 FIT H1
7 Kraaien H1
8 Westerpark H1
9 AMVJ H1
10 Saxenburg H1
11 Mezen H1

4-0
4-1
4-2
3-0
5-1

2-67-2
2-64-0
2-46-2
2-47-4
2-45-3
1-11-1
2-11-4
2-13-7
1-01-4
2-02-5
2-03-8

3E KLASSE E
Uitslagen:
Kromhouters H1 - Civicum H1
Spitsbergen - Bommelerwaard
Zevenaar H1 - Rosmalen H1
Wijchen H1 - Culemborg H1
Oosterbeek H1 - Berlicum H1
Stand:
1 Oosterbeek H1
2 Spitsbergen H1
3 Kromhouters H1
4 Zevenaar H1
5 Rosmalen H1
6 Culemborg H1
7 Bommelerwaard H1

4-1
6-1
2-1
2-2
6-1
5-3

2 - 6 11 - 4
2 - 6 10 - 3
2 - 6 10 - 4
2-67-2
2-46-4
2-33-4
2-34-7
2-14-6
2-03-6
2-04-8
2-04-9
2 - 0 2 - 11

3E KLASSE D
Uitslagen:
Best H1 - Mierlo H1
Nuenen H1 - Scoop H1
Blerick H1 - Heerlen H1
Horst H1 - Son H1
Tegelen H1 - Oirschot H1
Stand:
1 Best H1
2 Horst H1
3 Tegelen H1
4 Nuenen H1
5 Blerick H1
6 Basko H1
7 Son H1
8 Mierlo H1
9 Scoop H1
10 Parkstad Limburg H1
11 Oirschot H1

4-3
1-0
1-2
4-1
0-8

2 - 6 12 - 3
2-66-4
2-37-5
2-37-6
2-37-7
2-31-1
2-33-4
2 - 3 3 - 10
1-02-3
1-01-4
2-01-3

3E KLASSE C
Uitslagen:
Voorne H1 - Liberty H1
Spirit H1 - DES H1
Rapide H1 - Udenhout H1
Barendrecht H1 - Pelikaan H1
Souburgh H1 - Shot H1
Dordrecht H1 - Drunen H1
Stand:
1 Spirit H1
2 Souburgh H1
3 Dordrecht H1
4 Voorne H1
5 Barendrecht H1
6 Rapide H1
7 DES H1
8 Pelikaan H1
9 Udenhout H1
10 Drunen H1
11 Liberty H1
12 Shot H1

9-1
3-5
5-4
1-1
2-3

2 - 6 17 - 1
2 - 6 10 - 7
2-49-3
1-33-2
2-39-9
2 - 3 7 - 12
2-23-3
2-14-5
1-00-8
2 - 0 6 - 11
2 - 0 6 - 13

3E KLASSE B
Uitslagen:
Leidse Studs H1 - Hisalis H1
HCRB H1 - Noordwijk H1
Dopie H1 - Rijswijk H1
Pijnacker H1 - Catwijck H1
Bennebroek H1 - Forescate H1
Stand:
1 Forescate H1
2 Rijswijk H1
3 Pijnacker H1
4 Hisalis H1
5 Leidse Studs H1
6 Noordwijk H1
7 HCRB H1
8 Bennebroek H1
9 Alkemade H1
10 Catwijck H1
11 Dopie H1

TEAM VAN D

3-1
3-2
4-1
2-5
8-1

2 - 6 11 - 1
2 - 6 10 - 7
2-65-2
1-34-1
2-37-5
2-35-5
1-02-3

AMVJ
HEREN 1
8 Civicum H1
9 Wijchen H1
10 Berlicum H1
3E KLASSE F
Uitslagen:
Meppel H1 - Almelo H1
HVA H1 - Haackey H1
Bully H1 - Flevoland H1
Twente H1 - Drienerlo H1
Emmen H1 - Zwolle H1
Stand:
1 Bully H1
2 Almelo H1
3 Zwolle H1
4 HVA H1
5 Flevoland H1
6 Drienerlo H1
7 Twente H1
8 Emmen H1
9 Lochem H1
10 Haackey H1
11 Meppel H1

2 - 0 6 - 10
2 - 0 3 - 11
2 - 0 2 - 10

0-3
7-5
6-4
3-2
3-3

2 - 6 12 - 4
2-69-4
2 - 4 11 - 6
1-37-5
2-39-6
2-38-5
2-33-7
2-15-9
1-04-6
2 - 0 5 - 13
2 - 0 3 - 11

4E KLASSE A
Uitslagen:
WFHC Hoorn H1 - Abcoude H1 5 - 2
Heerhugowaard - Purmerend
2-6
Montfoort H1 - Vianen H1
2-4
Zwaluwen H1 - Loenen H1
16 - 0
IJburg H1 - Naarden H1
0-7
Muiderberg H1 - Mijdrecht H1 2 - 0
Stand:
1 Zwaluwen H1
2 Purmerend H1
3 Naarden H1
4 WFHC Hoorn H1
5 Muiderberg H1
6 Heerhugowaard H1

2 - 6 26 - 0
2 - 6 14 - 2
2 - 4 10 - 3
2-47-4
2-45-3
2-39-9

Poule: Derde klasse A
Coach: Paul van Praagh
Volgende wedstrijd: 25 september
Maarssen thuis
Toine van Asten, Robin Blok, David

7 Vianen H1
8 Loenen H1
9 Mijdrecht H1
10 Abcoude H1
11 Montfoort H1
12 IJburg H1

2 - 3 4 - 12
2 - 3 4 - 17
2-12-4
2 - 0 5 - 12
2 - 0 2 - 12
2 - 0 1 - 11

4E KLASSE B
Uitslagen:
Voorhout H1 - Scoop Delft H1
Krimpen H1 - Waddinxveen H1
Evergreen H1 - Bleiswijk H1
Stand
1 Krimpen H1
2 Evergreen H1
3 Bleiswijk H1
4 Scoop Delft H1
5 Waddinxveen H1
6 Voorhout H1

2-67-1
1-32-0
2-37-2
2-35-7
1-01-3
2 - 0 3 - 12

4E KLASSE C
Uitslagen:
Tempo H1 - Olympia H1
Walcheren H1 - Tempo ‘34 H1
Rapid H1 - Vlijmen H1
Zundert - Hoeksche Waard
Gilze-Rijen H1 - DDHC H1
Zevenbergen H1 - Goes H1
Stand
1 Tempo H1
2 Rapid H1
3 Gilze-Rijen H1
4 Walcheren H1
5 Vlijmen H1
6 Zevenbergen H1
7 DDHC H1
8 Zundert H1
9 Tempo ‘34 H1
10 Hoeksche Waard H1

3-5
3-1
2-0

6-0
2-2
4-2
5-4
5-0
4-0

2-69-1
2 - 6 10 - 3
2-66-0
2 - 4 11 - 2
2 - 3 11 - 7
2-36-3
2-33-7
2 - 3 8 - 13
2-13-8
2-04-6

11 Goes H1
12 Olympia H1

2-01-7
2 - 0 0 - 15

4E KLASSE D
Uitslagen:
Cranendonck H1 - Eersel H1
Sjinborn H1 - Peel en Maas H1
Don Quishoot H1 - Hockeer H1
Hilvarenbeek H1 - Nuth H1
Venray H1 - Liempde H1
Stand
1 Hockeer H1
2 Peel en Maas H1
3 Venray H1
4 Cranendonck H1
5 Dommel H1
6 Eersel H1
7 Nuth H1
8 Don Quishoot H1
9 Sjinborn H1
10 Hilvarenbeek H1
11 Liempde H1

2-45-2
2-44-3
2-43-2
1-35-2
1-36-4
2-36-7
2-24-4
2-10-1
2-15-7
2-14-7
2-04-7

4E KLASSE E
Uitslagen:
Dorsteti H1 - Bemmel H1
Geldermalsen - Overbetuwe
Apeliotes H1 - Zeewolde H1
Hoevelaken H1 - Nijkerk H1 1
Zutphen H1 - Druten H1
Avanti H1 - Westerduiven H1
Stand:
1 Bemmel H1
2 Hoevelaken H1
3 Zutphen H1
4 Westerduiven H1
5 Apeliotes H1
6 Zeewolde H1
7 Avanti H1

5-2
3-3
0-0
2-2
1-0

1 - 13
4-1
2-3
4-2
4-1
0-2

2 - 6 21 - 3
2 - 6 18 - 5
2-68-1
2-67-1
2-38-3
2-36-6
2-32-3

UITSLAGEN & STANDEN
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DE WEEK

5 Wageningen D1
6 Craeyenhout D1

3 - 1 4 - 10
3-11-7

1e klasse A
Uitslagen:
Almere D1 - VVV D1
Kraaien D1 - Alliance D1
Overbos D1 - HBS D1
Bennebroek D1 - Myra D1
Houten D1 - Alkmaar D1

2-1
1-2
2-2
2-3
3-0

Stand:
1 Almere D1
2 Alliance D1
3 Houten D1
4 Myra D1
5 Gooische D1
6 Qui Vive D1
7 VVV D1
8 Overbos D1
9 HBS D1
10 Kraaien D1
11 Alkmaar D1
12 Bennebroek D1

2-66-3
2-66-4
2-44-1
2-44-3
1-34-0
1-32-1
2-33-3
2-15-6
2-13-4
2-02-4
2-02-7
2-02-7

1E KLASSE B
Uitslagen:
HDS D1 - Alphen D1
Voorne D1 - HUDITO D1
Groen Geel D1 - Leiden D1
IJssel D1 - Spirit D1
USHC D1 - Cartouche D1
Zoetermeer D1 - Amstelveen D1
Stand:
1 Cartouche D1
2 Amstelveen D1
3 Groen Geel D1
4 Alphen D1
5 Leiden D1
6 HUDITO D1
7 IJssel D1
8 Spirit D1
9 HDS D1
10 Voorne D1
11 USHC D1
12 Zoetermeer D1

2 - 6 13 - 2
2 - 6 12 - 3
2-66-3
2-35-4
2-34-3
2-33-3
2-33-3
2-33-4
2-34-7
2-01-5
2-02-7
2 - 0 3 - 15

1E KLASSE C
Uitslagen:
Heeze D1 - Breda D1
Helmond D1 - Zwart-Wit D1
Concordia D1 - Weert D1
Tegelen D1 - Nuenen D1
Oedenrode D1 - Venlo D1
HOD D1 - Hopbel D1
Stand:
1 Heeze D1
2 Tegelen D1
3 Venlo D1
4 Nuenen D1
5 Zwart-Wit D1
6 Helmond D
7 Breda D1
8 HOD D1
9 Weert D1
10 Concordia D1
11 Oedenrode D1
12 Hopbel D1

Bosma, Arthur Ebbink, Reinier Franken, Jonathan Göbel, Joris Gruiters Koen van Hagen Erik van Heesbeen,
Loet Niesert Arnaut Oostrom Rud Raymakers, Reinder
Reuvers, Thomas Rodenberg, Thijs Roels, Maurits
Simons Jord Sorgedrager Craig Walker

8 Geldermalsen H1
9 Druten H1
10 Overbetuwe H1
11 Nijkerk H1
12 Dorsteti H1
4E KLASSE F
Uitslagen:
Hoogeveen H1 - Salland H1
Ommen H1 - Steenwijk H1
Dash H1 - Epe H1
Hardenberg H1 - Goor H1
Sneek H1 - HCHN H1
Stand:
1 Ommen H1
2 Sneek H1
3 HCHN H1
4 Hardenberg H1
5 Dash H1
6 Hoogeveen H1
7 Steenwijk H1
8 Epe H1
9 Goor H1
10 Eemsmond H1
11 Salland H1

2-36-9
2-02-6
2 - 0 1 - 10
2 - 0 2 - 18
2 - 0 2 - 18

8-3
5-3
5-0
3-0
3-3

2 - 6 13 - 7
2-49-4
2-48-4
2-45-2
2-36-4
2-39-8
2-37-6
2-12-7
1-00-3
1-01-6
2 - 0 7 - 16

DAMES
OVERGANGSKLASSE A
Uitslagen:
Groningen - Ring Pass Delft
Push D1 - HGC D1
Oss D1 - Tilburg (fusie) D1
Stand:
1 Tilburg (fusie) D1
2 Groningen D1
3 Push D1
4 HGC D1
5 Ring Pass Delft D1

4-2
1-0
1-3

3-77-2
3-77-4
3-76-3
3-37-6
3 - 1 7 - 14

6 Oss D1

3-02-7

Overgangsklasse B
Uitslagen:
Terriërs D1 - MEP D1
Were Di D1 - Union D1
Zwolle D1 - Rood-Wit D1
Stand:
1 Terriërs D1
2 Were Di D1
3 Union D1
4 Rood-Wit D1
5 Zwolle D1
6 MEP D1

5-1
1-3
3-2

3 - 9 12 - 3
3-68-4
3-68-8
3-39-7
3-35-9
3 - 0 2 - 13

Overgangsklasse C
Uitslagen:
Victoria D1 - Alecto D1 0
Huizen D1 - Voordaan D1
Nijmegen D1 - Eindhoven D1
Stand:
1 Nijmegen D1
2 Alecto D1
3 Voordaan D1
4 Eindhoven D1
5 Victoria D1
6 Huizen D1

3 - 9 10 - 5
3-64-6
3-48-4
3-37-7
3-34-5
3-13-9

OVERGANGSKLASSE D
Uitslagen:
Bloemendaal - Wageningen
QZ D1 - HIC D1
Leonidas D1 - Craeyenhout D1
Stand:
1 QZ D1
2 HIC D1
3 Leonidas D1
4 Bloemendaal D1

-1
1-1
3-2

2-2
2-1
2-0

3 - 9 10 - 3
3 - 6 10 - 4
3-45-6
3-34-4

2-1
3-2
1-1
2-1
0-0
3-2

2-65-1
2-65-3
2-43-1
2-38-2
2-35-4
1 2-35-5
2-34-4
2-34-5
2-13-4
2-12-4
2-10-7
2-02-6

1E KLASSE D
Uitslagen:
Leusden D1 - Upward D1
Deventer D1 - Ares D1
Barneveld D1 - Ede D1
Gron.Studs D1 - Phoenix D1
Amersfoort D1 - GCHC D1
EHV D1 - Schaerweijde D1
Stand:1 Schaerweijde D1
2 Amersfoort D1
3 Ares D1
4 Ede D1
5 Deventer D1
6 Upward D1
7 Phoenix D1
8 EHV D1
9 Gron.Studs D1
10 GCHC D1
11 Barneveld D1
12 Leusden D1

2-4
2-2
1-3
0-2
6-2
0-1
2-68-0
2-68-3
2-45-2
2-44-2
2-44-3
2-35-4
2-33-2
2-11-2
2-11-3
2-13-7
2-01-6
2 - 0 2 - 11

2E KLASSE A
Uitslagen:
Hilversum D1 - Haarlem D1
AthenA D1 - Soest D1
Shinty D1 - Spandersbosch D1
Strawberries D1 - Xenios D1
Reigers D1 - Muiderberg D1
Nieuwegein D1 - AMVJ D1
Stand:
1 AMVJ D1
2 Reigers D1
3 Strawberries D1
4 AthenA D1
5 Spandersbosch D1
6 Hilversum D1
7 Muiderberg D1
8 Shinty D1
9 Soest D1
10 Xenios D1

3-2
0-2
3-2
3-1
1-5
2-7

3-0
1-1
1-5
2-1
4-1
1-4

2-67-2
2-68-4
2-65-3
2-47-5
2-37-4
2-34-3
2-33-4
2-32-5
2-11-2
2-04-6

11 Haarlem D1
12 Nieuwegein D1

2-04-9
2-01-6

2E KLASSE B
Uitslagen:
Rapide D1 - Roomburg D1
Derby D1 - Ommoord D1
Catwijck D1 - Pelikaan D1
Etten-Leur D1 - DSHC D1
Dordrecht D1 - Evergreen D1
Stand:
1 Pelikaan D1
2 DSHC D1
3 Rapide D1
4 Warande D1
5 Pollux D1
6 Roomburg D1
7 Ommoord D1
8 Dordrecht D1
9 Evergreen D1
10 Etten-Leur D1
11 Derby D1
12 Catwijck D1

3-2
3-6
3-6
3-4
2-1

2 - 6 10 - 5
2-68-3
2-45-4
1-39-1
1-33-0
2-34-3
2-36-6
2-32-5
2-13-4
2-05-8
2-03-8
2 - 0 4 - 15

2E KLASSE C
Uitslagen:
Best D1 - Maastricht D1
Goirle D1 - Uden D1
Drunen D1 - Basko D1
Blerick D1 - Geel-Zwart D1
Berkel Enschot D1 - Geldrop D1
EMHC D1 - HOCO D1
Stand:
1 EMHC D1
2 Goirle D1
3 Maastricht D1
4 Blerick D1
5 Berkel Enschot D1
6 HOCO D1
7 Basko D1
8 Uden D1
9 Drunen D1
10 Geel-Zwart D1
11 Geldrop D1
12 Best D1

2-65-3
2-44-1
2-43-2
2-37-6
2-37-6
2-35-4
2-35-4
2-33-4
2-32-3
2-36-8
2-04-7
2-04-7

2E KLASSE D
Uitslagen:
Arnhem D1 - Doetinchem D1
Spitsbergen D1 - GHBS D1
Apeldoorn D1 - Twente D1
Bully D1 - Beuningen D1
Graspiepers D1 - PW D1
Zutphen D1 - Wijchen D1
Stand:
1 Twente D1
2 Zutphen D1
3 Arnhem D1
4 Beuningen D1
5 GHBS D1
6 PW D1
7 Doetinchem D1
8 Spitsbergen D1
9 Wijchen D1
10 Bully D1
11 Graspiepers D1
12 Apeldoorn D1

8-2
3-3
0-3
2-2
0-1
4-2

2-66-0
2-66-3
2-48-2
2-45-3
2-47-6
2-32-2
2-33-8
2-13-4
2-12-4
2-12-5
2-01-4
2-03-7

3E KLASSE A
Uitslagen:
Fletiomare D1 - Eemvallei D1
Hoevelaken D1 - Purmerend D1
Montfoort D1 - Maarssen D1
Castricum D1 - Zeewolde D1
Weesp D1 - Naarden D1
IJsseloever D1 - Saxenburg D1
Stand:
1 Purmerend D1
2 Weesp D1
3 Fletiomare D1
4 IJsseloever D1
5 Eemvallei D1
6 Castricum D1
7 Zeewolde D1
8 Montfoort D1
9 Naarden D1
10 Saxenburg D1
11 Maarssen D1
12 Hoevelaken D1

2-1
3-6
1-0
1-2
3-0
5-0

2 - 6 10 - 4
2-66-2
2-43-2
2-36-2
2-34-2
2-33-2
2-34-4
2-32-4
2-32-4
2-11-6
2-00-3
2-03-9

3E KLASSE B
Uitslagen:
Kikkers D1 - Forescate D1 3 - 0
Leidse Studs D1 - Gouda D1
Dopie D1 - Rijswijk D1
Voorhout D1 - Kieviten D1
Stand:
1 Kikkers D1
2 Rijswijk D1
3 Kieviten D1
4 Gouda D1
5 Noordwijk D1
6 Forescate D1
7 Berkel Rodenrijs D1
8 Dopie D1
9 Westland D1
10 Voorhout D1
11 Leidse Studs D1

2-3
4-1
2-1
5-2
4-2
2-1

0-5
1-1
0-2

2-64-0
2-44-1
2-45-3
1-35-0
1-34-0
2-32-3
1-13-3
2-11-5
1-00-1
2-00-5
2-00-7

3E KLASSE C
Uitslagen:
DES D1 - Liberty D1
2-0
Walcheren D1 - Spijkenisse D1 4 - 2
Waalwijk D1 - Capelle D1
1-2
Asvion D1 - Prinsenbeek D1
1-2
Pijnacker D1 - Barendrecht D1 1 - 5
Stand:
1 Barendrecht D1
2 - 6 17 - 1
2 Prinsenbeek D1
2-65-1
3 Capelle D1
2-65-3
4 Walcheren D1
2-46-4
5 DES D1
1-32-0
6 Spijkenisse D1
2-35-6
7 Liberty D1
2-12-4
8 Zevenbergen D1
1 - 0 0 - 12
9 Waalwijk D1
2-03-5
10 Asvion D1
2-03-5
11 Pijnacker D1
2-01-8
3E KLASSE D
Uitslagen:
Oirschot D1 - Scoop D1
Deurne D1 - Meerssen D1
Son D1 - Heerlen D1
Hilvarenbeek D1 - Nuth D1
Horst D1 - HCAS D1
Stand:
1 Hilvarenbeek D1
2 Mierlo D1
3 HCAS D1
4 Horst D1
5 Oirschot D1
6 Son D1
7 Scoop D1
8 Deurne D1
9 Meerssen D1
10 Parkstad Limburg
11 Nuth D1

6-2
3-1
3-0
4-1
1-2

2-47-4
1-35-4
1-32-1
2 - 3 14 - 3
2 - 3 10 - 7
2-34-2
2-37-8
2-35-6
2-33-4
2-13-6
2 - 0 2 - 17

3E KLASSE E
Uitslagen:
Berlicum D1 - Civicum D1
HCM D1 - Bemmel D1
Rapid D1 - Vlijmen D1
Zevenaar D1 - Culemborg D1
Apeliotes D1 - Boxmeer D1
Rosmalen D1 - Kromhouters D1
Stand:
1 HCM D1
2 Rapid D1
3 Culemborg D1
4 Apeliotes D1
5 Kromhouters D1
6 Rosmalen D1
7 Boxmeer D1
8 Zevenaar D1
9 Civicum D1
10 Vlijmen D1
11 Berlicum D1
12 Bemmel D1

4-6
4-2
2-1
1-3
5-4
3-1

2 - 6 11 - 5
2-65-1
2-44-2
2-46-5
2-35-4
2-34-3
2-36-6
2-32-3
2 - 3 9 - 11
2-01-3
2 - 0 5 - 10
2-02-7

3E KLASSE F
Uitslagen:
Meppel D1 - Almelo D1
2-0
Lochem D1 - Emmen D1
10 - 1
Eelde D1 - Steenwijk D1
5-2
Leeuwarden D1 - Tempo ‘41 D1 0 - 2
Epe D1 - Drienerlo D1
0-1
Haackey D1 - HCHN D1
1-4
Stand:
1 Lochem D1
2 Eelde D1
3 Tempo ‘41 D1
4 HCHN D1
5 Drienerlo D1
6 Leeuwarden D1
7 Meppel D1
8 Epe D1
9 Haackey D1
10 Steenwijk D1
11 Almelo D1
12 Emmen D1

2 - 6 21 - 1
2 - 6 17 - 2
2-67-1
2-67-3
2-65-1
2 - 3 12 - 4
2-34-3
2-01-6
2-02-8
2 - 0 4 - 17
2 - 0 0 - 13
2 - 0 1 - 22

4E KLASSE A
Uitslagen:
Heerhugowaard D1 - Hisalis D1
Baarn D1 - Magnus D1
Zwaluwen D1 - Loenen D1
Westerpark D1 - Nijkerk D1
Stand:
1 Hisalis D1
2 Westerpark D1
3 WFHC Hoorn D1
4 Baarn D1
5 Zwaluwen D1
6 Magnus D1
7 Nijkerk D1
8 Mijdrecht D1
9 Heerhugowaard D1
10 Loenen D1
4E KLASSE B
Uitslagen:
Hoeksche Waard - Alkemade
HCRB D1 - Vianen D1
Nieuwkoop D1 - Forcial D1
Woerden D1 - Tempo ‘34 D1

0-2
6-0
1-0
0-0

2-65-2
2-43-1
1-33-2
2-38-3
2-32-3
2-33-7
1-10-0
1-02-3
1-00-2
2-01-4

1-3
0-2
5-0
1-0
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Scoop Delft - Waddinxveen
Souburgh D1 - Bleiswijk D1
Stand:
1 Alkemade D1
2 Woerden D1
3 Scoop Delft D1
4 Souburgh D1
5 Vianen D1
6 Tempo ‘34 D1
7 Nieuwkoop D1
8 Bleiswijk D1
9 Hoeksche Waard D1
10 Waddinxveen D1
11 HCRB D1
12 Forcial D1

3-0
3-3

2-68-1
2-66-0
2-44-1
2-46-4
2-43-1
2-37-3
2-35-5
2-25-5
2-13-5
2-01-6
2-02-9
2 - 0 0 - 10

4E KLASSE C
Uitslagen:
Gilze-Rijen D1 - Tempo D1
Zundert D1 - Shot D1
DDHC D1 - Oudenbosch D1
Stand:
1 DDHC D1
2 Gilze-Rijen D1
3 Tempo D1
4 Shot D1
5 Oudenbosch D1
6 Zundert D1

1-0
0-2
1-0

2-63-0
2-43-2
2-33-2
2-32-2
2-12-3
2-01-5

4E KLASSE D
Uitslagen:
Dommel D1 - Bakel D1
6-1
Cranendonck D1 - Boekel D1
0-7
Sjinborn D1 - Peel en Maas D1 1 - 2
Udenhout D1 - Hockeer D1
9-0
Gemert D1 - Don Quishoot D1 13 - 0
Venray D1 - Liempde D1
8-0
Stand:
1 Udenhout D1
2 Gemert D1
3 Boekel D1
4 Venray D1
5 Dommel D1
6 Bakel D1
7 Peel en Maas D1
8 Liempde D1
9 Sjinborn D1
10 Cranendonck D1
11 Hockeer D1
12 Don Quishoot D1

2 - 6 24 - 0
2 - 6 18 - 0
2 - 6 18 - 3
2 - 6 14 - 0
2-48-3
2-33-6
2 - 3 2 - 16
2 - 1 2 - 10
2 - 0 4 - 13
2-00-9
2 - 0 0 - 14
2 - 0 0 - 19

4E KLASSE E
Uitslagen:
Dieren D1 - Westerduiven D1
Dorsteti - Bommelerwaard
Geldermalsen - Overbetuwe
Twello D1 - Goor D1
Holestick D1 - Avanti D1
Oosterbeek D1 - Druten D1
Stand:
1 Bommelerwaard D1
2 Dieren D1
3 Holestick D1
4 Twello D1
5 Oosterbeek D1
6 Geldermalsen D1
7 Westerduiven D1
8 Goor D1
9 Druten D1
10 Avanti D1
11 Dorsteti D1
12 Overbetuwe D1

2-69-1
2 - 6 10 - 4
2-67-1
2-67-2
2-66-2
2-36-2
2-34-6
2-03-5
2-03-9
2-01-7
2-02-9
2 - 0 0 - 10

4E KLASSE F
Uitslagen:
Kampen D1 - Salland D1
Quick Stick D1 - Mezen D1
Harlingen D1 - Roden D1
Hardenberg D1 - Lelystad D1
Hoogeveen D1 - Coevorden D1
Daring D1 - Flevoland D1
Stand:
1 Hoogeveen D1
2 Roden D1
3 Daring D1
4 Kampen D1
5 Mezen D1
6 Quick Stick D1
7 Harlingen D1
8 Lelystad D1
9 Flevoland D1
10 Coevorden D1
11 Salland D1
12 Hardenberg D1

5-2
1-7
6-0
3-2
5-0
4-1

5-1
1-4
1-4
1-3
7-3
4-0

2 - 6 18 - 4
2 - 6 13 - 2
2-66-1
2-47-3
2-35-3
2-36-6
2-33-5
2 - 3 4 - 12
2-12-6
2-04-9
2 - 0 3 - 10
2 - 0 2 - 12
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SIEGFRIED AIKMAN
Siegfried Aikman is als coach van de mannen van Den Bosch terug bij de club waar hij
zijn grootste successen vierde. Twee jaar werkte hij als bondscoach in de wonderlijke Japanse hockeywereld voordat hij werd ontslagen. ‘Ik heb in Japan wel leren relativeren.’

‘Ik ben in Japan
veranderd als mens’
door Sander Collewijn

D

e Surinaamse hockeycoach
voelde zich in Japan als in
de film ‘Lost in Translation’.
Daarin speelt acteur Bill Murray een
uitgerangeerde Hollywoodster, die
in Tokyo opnames maakt voor een
reclame van een whiskeymerk en
zich geen raad weet met de cultuurverschillen. Tijdens de opnames
begint de regisseur steeds harder in
het Japans aanwijzingen te schreeuwen, terwijl de vertaler er ook niet
uitkomt en er maar wat van maakt.
‘Ik heb die film voor, tijdens en na
mijn verblijf in Japan gekeken”,
vertelt Aikman. ‘Zo was mijn leven
ook. De Japanners schreeuwen wat,
je begrijpt het niet en ze gaan nog
harder schreeuwen. Ze proberen je
ook niet te begrijpen, maar gedragen
zich nog drukker en bozer.’

Angscultuur
Het was aanpoten voor de
52-jarige Aikman, die eerder als
coach werkte bij Tilburg, Hurley en
Kampong en op 12-jarige leeftijd van
Suriname naar Nederland emigreerde. Aikman moest de Japanners naar
de Olympische Spelen van Londen
loodsen en 200 dagen per jaar was
hij met zijn team in trainingskamp.
Stipt om kwart over zeven ’s ochtends verzamelden de spelers zich
bij een Japanse ‘Shinto-tempel’ voor
wat oefeningen en gaf Aikman de
manschappen een speech van drie
minuten. In het Japans. Het kostte
hem elke dag twee uur aan voorbereiding. Vrouw en kind waren meegekomen naar Japan, maar op het
hockeyveld moest hij het allemaal
zelf doen. ‘Elke training stonden
mijn assistenten heel boos naar het
veld te kijken. Als ik een keer zelf
niet bij de training was, hoorde ik
later dat bepaalde spelers klappen
hadden gekregen. En waarom?
Omdat een speler commentaar had.
In Japan heerst een angstcultuur. De
berichtgeving over de kernramp was

in Japan totaal anders dan in de rest
van de wereld. De overheid liegt en
niemand die er iets over durft te zeggen.’ Aikman voegt eraan toe: ‘Toch
was ik wat mij betreft nog een paar
jaar gebleven.’

Enorme atleten
Je bent nu bijna een half jaar terug
in Nederland, hoe kijk je nu terug
op je periode als bondscoach van
Japan?

‘Het was een ontzettend leuke klus,
maar de manier waarop het eindigde
was vervelend. De voorzitter van de
Japanse hockeybond kwam terug van
vakantie en liet me doodleuk op de
training weten dat ik ontslagen was,
omdat ze ontevreden waren over de
resultaten op The Asian Games, waar
als zesde eindigden. De spelers zijn
in staking gegaan, omdat ze weigerden te trainen zonder mij, maar dat
heeft niet geholpen. Alle betalingen
stopten meteen en uiteindelijk was
er echt niemand meer om me te
helpen. Ik verdiende daar drie keer
zoveel als in Nederland en uiteindelijk heb ik wat geld gekregen, maar
ik ben fors het schip ingegaan. Ik
had een Japanse advocaat, maar we
begrepen elkaar niet goed.’
Hoe groot is het Japanse hockey?

‘Er zijn tienduizend Japanners die
hockeyen. Er is een universiteitscompetitie, een districtscompetitie,
een clubkampioenschap en een
competitie alleen voor studenten. Al
die competities lopen langs elkaar
heen. De voorzitter van de Japanse
hockeybond was ook voorzitter van
de Japanse landskampioen Nagoya
Frater. De voorzitter wilde dat ik van
zijn team integraal het nationale
elftal maakte, maar dat wilde ik niet,

want daarin miste ik de studenten. Ik
wilde Japan afreizen om in regio’s te
trainen en de beste spelers te selecteren, maar dat idee werd afgewezen.
Ik ben ook een keer gedwongen om
een geblesseerde speler mee te nemen naar een toernooi. Dat weigerde
ik en dat werd een grote rel. De spelersgroep vertelde me het maar wel
te doen, omdat ik anders zou worden
ontslagen.’
Toch waren er ook mooie momenten?

‘De spelers waren erg enthousiast en
omdat we zoveel dagen in trainingskamp zaten gingen ze met sprongen vooruit en daar genoot ik van.
Tactisch zijn ze zwak en technisch
zijn ze redelijk, maar het zijn enorme
atleten. De trainers zijn hier niet
opgeleid, dus je kunt ze ontzettend
veel leren. In Japan zijn ze gek van
hockey, de spelers gingen op elk vrij
moment het hockeyveld op om te
oefenen. Die cultuur is er in Nederland niet.’
Wat heb je geleerd van de Japanse
cultuur?

‘Iedereen gaat heel respectvol met
elkaar om. Er is veel ruimte om je
eigen ding te doen. Dat is ook een
nadeel, want een sociaal leven kennen ze niet. Alles staat in het teken
van werk en presteren. Zestien uur
per dag werken is normaal en er is
geen gezinsleven, want iedereen eet
’s avonds met zijn collega’s. Tijdens
een trainingsstage kochten de spelers cadeautjes voor hun collega’s en
niet voor hun gezin. Recreatiehockey
bestaat niet, er zijn geen tweede of
derde teams in Japan.’
Dat fanatieke is toch ook wat je
zoekt in spelers?

‘We hebben behalve op de Asian
Games met een compleet team ook
goede prestaties geleverd. Maar
toen ik de eerste trainingen aan
mijn spelers vroeg wat ze van iets
vonden kreeg ik nul reactie. Er werd
ze nooit wat gevraagd. Ze zijn daar
getraind om te doen wat je zegt, ze
zijn reactief. Ik wilde dat ze in het
hockey zelf problemen oplosten in
het veld, maar dat kennen ze niet.
Communiceren met de spelers was
lastig. Japanners denken in karakters en metaforen in plaats van
woorden.’
Zo’n buitenlands avontuur was je
grote droom, zou je het anderen
aanraden ondanks alle hobbels?

‘Jazeker, het was een groot avontuur
en een verrijking van mijn leven.
Zakelijk gezien moet ik mijn verlies
nemen, maar ik kijk er met veel
plezier op terug. Ik ben veranderd
als mens. Hoe ik het leven zag blijkt
toch iets anders te zijn. Als je in zo’n
totaal andere cultuur zit zie je dat
bepaalde zaken die hier normaal
zijn, daar als raar worden gezien. Ik
denk dat ik door alle ervaringen iets
meer rust heb als mens. Er is meer
geestelijke ruimte.’
Dus je bent nu minder streng als
coach?

‘Nou, ik ben nog steeds wel streng,
maar kan beter relativeren’

werkte. Ik ben nu programmamanager mobiliteit en dat betekent
in de praktijk dat ik zesduizend
mensen die weg moeten bij het UWV
aan ander werk ga helpen. Omdat
Reinoud Wolff vrij laat wegging bij
Den Bosch, was er niemand anders
die het kon doen en de club vroeg of
ik wilde helpen. Ze zochten iemand
met senioriteit. Het is de bedoeling
dat ik de jonge trainer Stijn Spreij
opleid, zodat hij het een keer kan
overnemen.’
Het betekent een terugkeer naar
de club waar je met de vrouwen in
1998 landskampioen werd?

‘Ik ben in al die jaren altijd lid gebleven van Den Bosch. Het is natuurlijk
een geweldige club.’
En één van de degradatiekandidaten?

‘Wij zijn zeker een van de degradatiekandidaten. We zijn opnieuw
begonnen met een jong team dat
enorm moet groeien. Ik hoop dat we
dit seizoen overleven. Onze competitiestart is zwaar met Amsterdam,
Laren en Bloemendaal. Ons team
heeft tijd nodig, maar ik verwacht
wel veel van ze.’
Toch hebben jullie met spelers als
Matthijs Brouwer en Rob Reckers
ook ervaring?

Was het jouw plan om in Nederland
meteen weer aan de slag te gaan als
hockeycoach?

‘Absoluut, toch staan die jongens
ook op een kruispunt in hun carrière.
Reckers wil nog meedoen met het
nationale team, maar wordt niet
meer geselecteerd. Ook zij moeten
hun weg vinden.’

‘Eigenlijk niet. Ik wilde me richten
op mijn maatschappelijke carrière,
maar ik vond al snel een goede baan
bij het UWV, waar ik voorheen ook

Ter slotte, een van je favoriete
uitspraken is ‘Willen is kunnen’.
Gebruik je die nog steeds?

Terug bij Den Bosch

‘Een sociaal leven kennen ze niet in Japan.
Alles staat in het teken van werk en presteren.
Zestien uur per dag werken is normaal .’

‘Zeker, maar ik vind ‘Alles is mogelijk,
geef nooit op’ misschien nog wel
beter. Iedereen krijgt te maken met
tegenslagen. Als je dan opgeeft bereik je nooit iets. Dat heb ik in Japan
zelf ook weer meegemaakt.’
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MHC WOERDEN

Groen is de nieuwe kleur
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EMHC helpt
Bij de aftrap van het nieuwe hockeyseizoen
presenteerde EMHC een partnerschap met hetNederlandse Rode Kruis. Het moet de leden
van de club bewust maken en sponsoren motiveren een deel van het sponsorbedrag aan het
Rode Kruis af te dragen.
EINDHOVENSCHE MIXED HOCKEY CLUB

Jongens B3 van MHC Woerden in het nieuwe tenue van de club.

MHC Woerden is het nieuwe
hockeyseizoen gestart in nieuwe
clubkleuren. Na 35 jaar werd het
tenue bestaande uit een wit shirt,
bruine broek en witte sokken vervangen door een moderne look. Vanaf
nu is groen de kleur van Woerden.
Niet alleen de outfits zijn onder
handen genomen, ook het logo en de
website van de club hebben een likje
licht groene en donker groene verf
gekregen.
Met de aanpassing van de huisstijlkleur wil de club laten zien dat
het de laatste seizoen een flinke

verandering heeft doorgemaakt. Het
aantal leden van de club is sterk gegroeid naar 800, er zijn op organisatorisch niveau stappen gemaakt, er is
recentelijk een nieuw semi-waterveld
in gebruik genomen en Heren 1 komt
sinds dit seizoen uit in de tweede
klasse. Er is gekozen voor de kleur
groen om de verbondenheid van de
hockeyclub met het Groene Hart te
onderstrepen.
Jongens B3 van MHC Woerden had
vorige week de primeur. Zij speelden
als eerste een oefenwedstrijd in de
nieuwe clubkleuren.

AMHC AMERSFOORT

Hypermodern clubhuis
Hockeyclub AMHC uit Amersfoort
kan sinds dit seizoen beschikken
over een gloednieuw clubhuis. Na
een seizoen vol bouwwerkzaamheden, werd het onderkomen vorige
week op officiële wijze geopend met
trompetters, de overhandiging van de
sleutel en het aanbieden van een vat
bier door bierbrouwer Bavaria.
Zo traditioneel als de opening, zo
modern is het nieuwe gebouw. Eye

catchers zijn de trappen die tevens
als tribune fungeren en de glazen
gevel op de eerste verdieping met
uitzicht op het hoofdveld. Verder is
het clubhuis voorzien van een groot
terras, draadloos internet en is het
volledig toegankelijk voor mensen
met beperkingen. Op de begane
grond is het clubhuis dusdanig ingericht dat het plaats kan gaan bieden
aan buitenschoolse opvang.

De glazen gevel op de eerste verdieping met uitzicht op het hoofdveld.

T

is er een iemand als initiatiefnemer
oen vorig jaar het Glazen Huis
aangewezen of opgestaan.’
van radio 3FM in Eindhoven
De spelers van de eerstelijnsteams
stond organiseerde EMHC
spelen dit seizoen met het logo van
een recordpoging om de grootste
het doel op de shirts en zullen een
training ooit te geven. Met de actie
actieve bijdrage gaan leveren tijdens
haalde de club een fraai bedrag van
clinics en andere activiteiten. Een
2000 euro op voor het Rode Kruis.
Het bleef in Eindhoven niet bij dit van de evenementen die op poten
ene initiatief. Onder een groep leden gezet wordt is de jaarlijkse Rode
ontstond het idee om het goede doel Kruis dag op de hockeyclub. Hoe de
dag er precies komt uit te zien is
op de langere termijn te steunen.
nog niet duidelijk maar het werven
Op de club werd een Rode Kruis
van vrijwilligers zal een belangrijk
commissie opgezet met vijf leden.
Zij zetten zich in voor de organisatie speerpunt worden. Naast de heren
en dames 1 wordt op den duur ook
van activiteiten die door het jaar
de jeugd erbij betrokken.
heen georganiseerd gaan worden.
De samenwerking richt zich
Mireille van der Kroon en Martine
op het Rode Kruis Eindhoven en
de Goede maken deel uit van de
omstreken. Want het doel doet meer
commissie: ‘We willen de clubbedan hulp verlenen bij rampen en
trokkenheid van de leden vergroten.
oorlogen. Sergio Derks zet zich al
FC Barcelona heeft hetzelfde gedaan
jaren in voor het Rode Kruis en was
voor Unicef, op iets grotere schaal
op zondag 11 september aanwezig
weliswaar, maar het is een route om
bij de lancering. ‘We zijn erg blij dat
te volgen. Het Glazen Huis beviel
een hockeyclub dit initiatief heeft
zo goed, daar wilden we meer mee
genomen. We willen graag dat de
doen. We hebben in eerste instantie
bekendheid van onze organisatie
gedacht om iets te doen voor het
wordt vergroot. Iedereen weet dat
het Mappa Mundo huis in Waalre.
we internationaal veel doen, maar
Het bleek echter een onderdeel te
ook op regionaal niveau gebeurt er
zijn van het Rode Kruis en hebben
van alles. De sponsoring van EMHC
er toen voor gekozen ons helemaal
is voor ons een impuls om deze
daar op te richten.’
bekendheid te vergroten. Hier in de
De respons van de leden is tot nu
regio helpen wij bij evenementen
toe positief al zetten enkelen ook
zoals de Marathon van Eindvraagtekens bij de samenHeren 1 en Dames 1 van EMHC met vrijwilligers
werking. ‘EMHC heeft
‘We zijn
sponsoren zelf hard nodig
erg blij d
hockeyc
eigenlijk nooit het huis
en daarom begrijpt niet
at een
l
u
b
d
it
in
uit
komen. EMHC gaat
iedereen dat wij nu zelf
itia
en de bek
enheid va tief neemt
ons erg breed sponsoren
geld aan een goed doel
n
organisat
en zich niet richten op
gaan geven. We hopen
ie wordt onze
vergroot
een bepaald onderdeel’
dat hierdoor juist be.’
EMHC viert in oktober
drijven ons willen helpen omdat ze
het negentigjarig bestaan.
daarmee ook een bedrag afstaan aan hoven en tijdens concerTijdens deze festiviteiten zal er geen
ten. Ook doen we veel voor gehanhet Rode Kruis. Heren 1 en dames 1
actie komen om meer geld in te
dicapten en alleenstaande ouderen
hebben in ieder geval heel enthousien zijn er vakanties voor mensen die zamelen. Van der Kroon: ‘De orgaast gereageerd en binnen de teams

GOESE MHC

Goese hockeyers verhuizen
De Goese Mixed Hockey Club gaat
verhuizen, al is het maar enkele
tientallen meters. Hoe het nieuwe
complex van de club eruit komt te
zien, is nog niet helemaal duidelijk.
Vast staat dat er drie nieuwe velden
worden aangelegd en dat er een
nieuw clubhuis zal worden gebouwd.
Later deze maand overleggen het
bestuur van de vereniging en de gemeente over de financiële gevolgen
van de verhuizing.

Binnenkort zal aan de leden van
de Zeeuwse club worden gevraagd
om hun ideeën voor het nieuwe
sportcomplex te delen. Via een
digitale ideeën bus kunnen alle leden
voorstellen doen over het type velden dat moet worden gerealiseerd,
duurzaamheid van het clubhuis en
andere faciliteiten waarover het
nieuwe onderkomen moet gaan
beschikken.

***HC Breda 105 jaar oud ***Oostelijke clubs stellen bord beschikbaar**
Bij HC Breda rollen
ze dit jaar van het
ene feest in het
andere feest. Dit
voorjaar werd het
nieuwe clubhuis
in gebruik genomen. De komende
maanden staat de viering van het
105-jarig bestaan van de club op het
programma.
Er zal iets minder groots worden uitgepakt dan bij de honderdjarige verjaardag van de Brabantse club, maar
‘stilstaan bij een verjaardag van 105

doe je echter niet tussen neus en lippen door’, vinden ze in Breda.
Een hoogtepunt moet het Lustrumgala worden op 5 november,
voorafgegaan door een lustrumdiner. Kaarten voor deze avond in het
Grand Theatre in Breda zijn te bestellen op de website van de club.
Negen hockeyclubs uit Overijssel en
Gelderland stellen dit seizoen gratis
ruimte beschikbaar langs de hockeyvelden voor een reclamebord van
de Twentsewens Ambulance. Deze

stichting heeft als doel om mensen
met een langdurige chronische ziekte
of mensen in hun (pre)terminale
levensfase professioneel vervoer aan
te bieden naar aanleiding van een bepaalde wens of behoefte. Er zijn vier
wensambulances beschikbaar die elk
jaar worden ingezet bij het vervullen van meer dan honderd wensen.
De verenigingen die het goede doel
steunen zijn MHC Almelo, OHC Bully,
DHV Deventer, EHV Enschede, HHC
Haackey, Lochem, PW Enschede, HC
Twente en ZMHC Zwolle.
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DE VOORZITTER
Naam: Arjen Veter
Club: MHC Castricum
Leden: ruim 800
Opgericht: 1967
Voorzitter sinds: 9 Januari 2009
Wat doet u naast voorzitter zijn?

‘Ik ben echtgenoot en vader van 3
kinderen en werk bij Air France-KLM
als Programma manager aan de vervanging van een groot IT systeem.’
In wat voor auto rijdt u?

‘In een Mercedes E stationcar, daar
kunnen naast de bestuurder nog 4
kinderen en al hun hockeyspullen
probleemloos in!’
Speelt u zelf nog?

‘Ik speel zelf in een trimhockey team,
ik moet het meer van de inzet dan
van de techniek hebben, maar heb er
erg veel plezier in.’
Wat is uw doel als voorzitter?

Wie is de hoofdsponsor?

Hoeveel tijd per week besteedt u
aan de club?

Welk bier wordt er geschonken?

‘Ik tel de uren niet omdat ik het leuk
vind, maar ik ben er dagelijks mee
bezig. Mijn kinderen spreken over de
hockey factor: Als ik zeg dat ik een
uurtje weg ben, dan vermenigvuldigen ze dat altijd met twee….’

Wat kost een kopje koffie?

‘Het is mensenwerk en het is ontzettend leuk als dingen dan lukken, een
voorbeeld is de oplevering van het
nieuwe clubhuis: Door veel mensen
lang en veel aan gewerkt. Daarnaast
vind ik de breedte van het werkterrein leuk: Het is net een bedrijf, maar
dan met plezier als eindproduct!’

daarmee de samenwerking.’
Voor het Rode Kruis is het de eerste keer dat er een samenwerking
als deze start. Hoewel de overeenkomst zich richt op Eindhoven en
omstreken was er wel een akkoord
nodig vanuit het hoofdkantoor in
Den Haag. Het goede doel is namelijk erg voorzichtig met het gebruik
van het logo.

Van der Kroon en De Goede: ‘We
zijn benieuwd hoe het zal gaan. We
hopen in ieder geval dat het bord
met sponsoren aan het einde van
het jaar vol is. Dan heeft deze samenwerking ons doel bereikt: zowel
de club als de regio is er dan beter
van geworden. En dat de Rode Kruis
dag een succes is en de samenwerking wordt gedragen door de leden.’

**G-hockey in Almelo ***Open dag Culemborgse MHC ***Lustrum HGC
Deze maand wordt bij HC Almelo
een begin gemaakt met G-hockey,
trainingen voor kinderen met een
verstandelijke beperking vanaf
ongeveer twaalf jaar. HC Almelo
hoopt, zodra er genoeg fanatiekelingen zijn, om een team te
vormen en deel te namen aan
wedstrijden in de G-hockey
competitie.
Komende zaterdag opent de Culemborgse
MHC het nieuwe clubhuis en

een nieuw derde semi-waterveld. Vanaf 16.00 zijn er
activiteiten gepland om de
voltooiing ervan te vieren.
Zondag organiseert de club
een open dag voor omwonenden en voor leerlingen
van scholen in Culemborg.
Tussen 12.00 en 16.00 uur
kunnen ze kennis maken
met de hockeyclub
en het vernieuwde
onderkomen. Een van
Mijntje Donners
de aanwezigen op

deze dag is Mijntje Donners. De oudinternational geeft om 13.00uur een
clinic voor junioren.
Bij HGC gaat komende week het lustrumjaar van start. De Wassenaarse
vereniging viert dit seizoen het 21ste
lustrum. Op zaterdag wordt het
eerste exemplaar van de jaarlijkse
almanak, het Blauwboek, uitgereikt.
Op deze dag wordt ook het complete
lustrumprogramma uit de doeken
gedaan en wordt het lustrumlogo
gepresenteerd.

‘Hoofdsponsor is ABN-AMRO, waar
we nu al weer vele jaren een perfecte
relatie mee hebben. Daarnaast heeft
KPMG het shirtsponsorcontract nog
een jaar verlengd.’
Zijn er veel Thé dansants?

‘We proberen per jaar minimaal 4
Thé dansants te organiseren.’
‘Jupiler op de tap.’
‘Koffie zwart 1.50 eur en fantastische
Cappucino voor 1.80 eur.’
Zien we de club ooit in de hoofdklasse?

‘Graag zouden we met zowel Damesals Heren-1 weer in de eerste klasse
spelen, maar dat gaat ons nog een
paar jaar kosten.’
Aan wie heeft u laatst een schouderklopje gegeven?

‘Aan heel veel mensen tegelijk bij de
oplevering van het clubhuis.’
Wie is uw hockeyheld?

‘Taeke Taekema, wat een fenomenale
speler is dat.’

Ontleent u bepaalde privileges aan
het voorzitterschap?

Aan welk hockeymoment bewaart u
bijzondere herinneringen?

‘Ik mag de club overal vertegenwoordigen, ik vind dat wel een groot
voorrecht!’

‘De finale van de Olympische Spelen
in Beijing: Maartje Goderie scoort 2-0
met een backhand: Nota bene de slag
waar ze niet zo goed in was!’

Houdt de club zich actief bezig met

nisatie van het lustrum heeft het al
moeilijk genoeg om alles te financieren en we hebben daarom besloten
om daar verder niks mee te doen.
Wat we binnenkort wel hebben
is de jaarlijkse EMHC Golfdag. We
hopen die dag leden en sponsoren
Vriend van het Rode Kruis te maken.
Iedereen die “vriend” wordt geeft
een extra bijdrage en stimuleert

‘Ja, er is een MHCC pagina op Hyves
en een directe link naar Facebook en
we kunnen berichten doorzetten
naar Twitter.’

‘Als bestuur hebben we de doelstelling om een club te bouwen voor generaties, waar hele families genieten
van hockey, daarnaast willen we dat
dat in een goed georganiseerde en
veilige omgeving kan en dat we onze
jeugd kunnen vasthouden en een
soepele overgang naar de senioren
kunnen bieden.’

Wat is het meest bevredigend aan
voorzitter zijn?

s van het Nederlandse Rode Kruis.

sociale media?
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Heb jij leuk nieuws
over je club?
Stuur het naar
redactie@hockeyweekly.nl
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feesten start

Lustrum

voor
Vette cheque
LG-hockeyers

afterparty.

Oproep van de week
Wat: Polsbandjes
Waar: HC Berkel-Enschot
Voor: Spieren voor Spieren
In navolging van Lance Armstrong kwamen enkele jaren terug
tal van organisaties met het idee voor polsbandjes om geld op
te halen voor goede doelen. De rage is blijkbaar nog altijd niet
overgewaaid. Alle spelers van Heren1 bij HC Berkel-Enschot
dragen dit seizoen een blauw bandje voor hun club.
Hiermee wordt ook Spieren voor Spieren geholMail naar
pen. Van elk verkochte bandje (5 euro), gaat 1
redactie@
euro naar het goede doel.

hockeyweekly.
nl

emilie is all in
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VOEL JE SAFE EN VRIJ
Een goede scheenbeschermers geeft je een veilig gevoel, maar tegelijk ook alle bewegingsvrijheid die je wenst. Want als hockeyer wil je niet gehinderd worden in je
moves. Dat weten ze bij MALIK maar al te goed!

POWER GUARD
De top-scheenbeschermer uit de collectie van MALIK. De buitenkant van de
beschermer is gemaakt van kunststof,
de binnenkant is voorzien van een foam
die zich nauwkeurig om de scheen heen
sluit. Dit zache materiaal zorgt voor
demping bij impact, maar ook voor perfect draagcomfort.
Sinds kort is deze beschermer ook
beschikbaar voor de allerjongste jeugd
in de maat extra small.
Beschikbaar in de maten x small, small,
medium en large; € 30

KIDDY LIGHT
Speciaal ontwikkeld voor kinderen.
De Kiddy light scheenbeschermer is
zeer licht en sluit zich nauw om het
been. De dubbele sluiting van
klittenband houdt de
scheenbeschermer op zijn
plaats en zorgt ervoor
dat je de beschermer
zo strak kunt
afstellen als je zelf
wilt.
Beschikbaar in de maten xx
small en x small; €12,50

CLUB

PROTECTOR
Deze scheenbeschermer bestaat uit
twee afzonderlijke delen, een beschermende plastic kap aan de buitenkant
en schuimvulling aan de binnenkant.
De voering is huidvriendelijk en gemaakt van ademend materiaal. Bijkomend voordeel is dat get binnenste
deel van de Protector apart kan worden gewassen.
Beschikbaar in de maten: small,
medium en large; €25

Malik is te vinden op Facebook:
facebook.com/malikhockey

Prettige en degelijke
scheenbeschermer die
bescherming biedt aan
zowel de scheen als extra
klappen op de enkels
absorbeert. De Club wordt
gedragen als een kous. Door
het voetstuk blijft de
beschermer op zijn plaats,
hoe veel je in de wedstrijd
ook beweegt.
Beschikbaar in maten x
small,small, medium en
large; € 12,50
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VVN EN TOYOTA STARTEN

VEILIG
UIT & THUIS

Veiligheid rondom sportclubs moet beter. VVN en Toyota starten dit nieuwe sportseizoen de campagne Veilig Uit &
Thuis. De boodschap is simpel: kinderen moeten veilig bij hun sportclub kunnen komen. Elk jaar raken er namelijk
zo’n 13.000 kinderen gewond door een verkeersongeval. In ruim driekwart van de gevallen gebeurt dat binnen de
bebouwde kom, dus ook op en rondom uw sportclub. Daarom zijn er voor u als ouder Veilig Uit & Thuis tips opgesteld.
En voor jonge sporters zelf is er de actie: ‘Win een supertoﬀe Teamauto!’ waarbij sportteams (6 t/m 12 jr.) kans
maken op een zelfontworpen auto voor hun team! Ontdek alles over deze campagne op: www.veiliguitenthuis.nl

Toyota is
supporter
van Veilig
Uit & Thuis

VARIA
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‘Luxe’ voor Marijne ‘Het is gewaagd, maar
TALENT VAN DE TOEKOMST

Bondscoach Sjoerd Marijne selecteerde onlangs 27
spelers voor het traject dat hij met Jong Oranje is
ingegaan. Het doel: de Europese titel volgend jaar
en schitteren op het WK in 2013.
Van de 27 namen zullen er tot aan
de zomer van 2012 nog een aantal
afvallen. ‘Omdat we deze zomer geen
titeltoernooi hadden, hebben we veel
spelers uitgeprobeerd’, zegt Sjoerd
Marijne.
Uit jongens A zijn een stuk of zes
jongens doorgestroomd. Daarnaast
bleef de selectie van vorig jaar
veelal intact. ‘Omdat we meerdere
jaren vooruitkijken. Volgend jaar
is voor Jong Oranje het EK in Den
Bosch, maar een jaar later staat
het WK op het programma. Daar
mag deze lichting dan ook nog aan

meedoen.’ Saillant detail: het WK
is toegewezen aan India. Marijne:
‘Maar misschien wordt India ook dit
toernooi wel afgepakt (dat gebeurde
onlangs met de Champions Trophy,
omdat India niet aan de regels van
de FIH voldoet, red.) en gaan we
naar Nieuw-Zeeland. Daar ben ik ook
nog nooit geweest’, grapt Marijne,
met een knipoog naar bondscoach
Paul van Ass, die deze reactie gaf op
het verplaatsten van de Champions
Trophy. Marijne heeft dit seizoen de
luxe om veel met Jong Oranje te kunnen trainen. ‘Elke maandagochtend

en dinsdag. Dat is voor het eerst. We
willen meer continuiteit aan het opleiden van deze spelers geven en niet
meer alleen voor grote toernooi de
trainingsintensiteit verhogen. Dat is
pure noodzaak. Het is wel gebleken
hoe belangrijk het is om deze lichting klaar te stomen voor het grote
Oranje. Zo willen we die grote stap
verkleinen. Bovendien zie je dat ze in
andere landen ook niet stilzitten en
daar al wel vaker met de jeugdteams
trainen.’
Daarnaast geeft Marijne ook een
paar spelers uit Jongens A al de kans
om die extra trainingen bij te wonen.
‘Want Jongens A heeft nog steeds
slechts 18 dubbeltrainingen in een
seizoen. Door die jongens nu al mee
te laten trainen kunnen zij ook een
betere aansluiting krijgen.’

in Rio wil ik erbij zijn’

Het Nederlandse hockey barst van de jonge talenten. Via hun club, districtsteams en jeugdselecties stromen sommigen van hen uiteindelijk door naar
het grote Oranje. In Hockey Weekly elke week een talent die bezig is om zijn
of haar hockeydroom te vervullen.
NAAM: Lisa Scheerlinck
TEAM: Jong Oranje
LEEFTIJD: 17
CLUB: Oranje Zwart Dames 1
POSITIE: Rechts voor
WOONPLAATS: Tilburg
Hoogtepunt als hockeyer

‘De Jeugd Olympische Spelen, waar
we goud wonnen. Ik wist in de verlenging van de finale een strafcorner
te halen waaruit de golden goal
kwam. Het mooiste moment was
toen ik die bal in het netje zal gaan.’
Specialiteit

ZOEK DE 5 VERSCHILLEN

‘Op snelheid een mannetje passeren.’
Eerste kennismaking met hockey

‘Bij TMHC Tilburg toen ik zeven was.
De hockeyclub was op tien minuten
van ons huis, dus ik was bijna altijd
aan het hockeyen.’
Droomt van

‘Spelen in het Nederlands elftal. Het
is misschien wat gewaagd, maar ik
hoop dat ik er in Rio in 2016 bij kan
zijn.’
Belangrijkste inspiratie

‘Ik speel het liefst samen met Frederique Derkx. Zij was mijn teamgenootje in de A1 bij Den Bosch,
Frederique op het middenveld en ik
voorin.’
Hoeveel uur in week bezig met
hockey

‘Acht uur aan trainingen, plus de
wedstrijd op zondag.’
Hyves of Facebook

‘Facebook.’
BlackBerry of iPhone

‘Ik heb een BlackBerry, die gebruik ik
vooral voor WhatsApp.’
Favoriete tv-programma

‘Op maandag als ik niet hoef te hockeyen kijk ik naar “Of the map”. ‘
Favoriete film

‘The Boy in the Striped Pyjama’s.’
Mooiste vakantiebestemming

‘Amerika. Ik ben een paar keer in
New York geweest en afgelopen
zomer ben ik op vakantie geweest in
Miami.’
Beste hockeyer

‘Op dit moment is dat Maartje Paumen. Het is altijd een uitdaging om
met haar op het veld te staan.’
Stickmerk

‘Dita, zij sponsoren ook mijn schoenen, sokken en andere hockeyspullen.’
Bijgeloof

‘Ik ben heel bijgelovig. Als ik goed
speel dan doe ik de week erna altijd
alles precies hetzelfde. Vorige week
zaterdag heb ik gelogeerd bij Frederique Derkx. Omdat het zondag lekker ging, doe ik dat deze week weer.’
Andere sporten

‘Ik heb vroeger ook geturnd, getennist en aan ballet gedaan. Ik ben lang
door gegaan met turnen. Maar toen
ik moest kiezen, werd het hockey.’

Antw: Gele olympische ring ontbreekt; lijn van het veld is weg; het haarbandje van het meisje naast de trainer (r) mist; het
linker shirtlogo van het meisje met de pet ontbreekt en van het meisje middenvoor is ‘Nederland’ van de rug gehaald.
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Bovelander Herfstkampen

K I J K O P W W W. B O V E L A N D E R . N L E N S C H R I J F J E N O G S N E L I N !

Bovelander & Bovelander - Verspronckweg 63c - 2023 BB Haarlem - (023) 5410330 - info@bovelander.nl - www.bovelander.nl
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Homesafety Cirkeldag
Powered by

BOVELANDER & BOVELANDER
KAMPEN

CLINICS

EVENTS

Schrijf je in op www.homesafety.nl/cirkeldag
De Homesafety Cirkeldag: jij bent er toch ook bij?!
Kom ook naar de Homesafety Cirkeldag op 22 oktober, van 10:00 - 16:00 uur op
HC Rotterdam! Keepers, spitsen en strafcornerspecialisten (12-16 jaar) verbeteren
hun skills, leren de laatste moves & tricks van de specialisten op dit gebied
(o.a. Jaap Stockmann & Floortje Engels) en gaan naar huis met leuke kado’s.
Tot nu toe genoten al 400 toppers van de Homesafety Cirkeldagen, want een betere
keeper of hockeyer word je op de Homesafety Cirkeldag!
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Hockeytoppers
golfen voor KIKA
HockeyWeekly
gratis op iPad!
Roderick Weusthof en Floris Evers overhandigden een fraaie cheque aan KIKA.

Bij de eerste editie van Golf met Hockeytoppers is maandag een bedrag
van 64.130 euro opgehaald voor
KIKA. Tal van hockeyprominenten traden op als gastheer tijdens de golfdag
voor het goede doel op de Kennemer
Golf & Country Club.
Beroemde hockeyers op de deelne-

merslijst waren onder anderen Ties
Kruize, André Bolhuis, Stephan Veen,
Taeke Taekema en Teun de Nooijer.
Golf met Hockeytoppers is een initiatief van de spelers van het Nederlands elftal. Alle spelers van Oranje
zijn als ambassadeur betrokken bij
KIKA. Bij een veiling ter afsluiting

FOTO: Robvandenbrink.nl

van de dag kon worden geboden op
bijzondere prijzen, zoals een clinic
voor vijftig kinderen door Floris Evers
en Roderick Weusthof. De internationals beloofden na het grote succes
van de eerste editie volgend jaar
opnieuw een toernooi voor KIKA te
organiseren.

Vanaf nu vind je Hockey Weekly niet
alleen op de hockeyclub, maar lees je
de krant ook gratis op iPad. Het iPadmagazine van Hockey Weekly biedt
natuurlijk het laatste hockeynieuws,
interviews, reportages en de tips van
topspelers, maar ook extra fotoslides
en video’s! Ga naar de AppStore van
iTunes, zoek op Hockey Weekly en
download gratis
de App voor iPad.

‘Regels zijn regels in Amerika’
BUITENLAND BLOG

Eeuwen geleden gingen Nederlanders
op ontdekkingsreis. Honderden jaren
later trekken onze hockeyers de wijde
wereld in. In Hockey Weekly schrijven
ze een blog over hun avonturen.
‘Ik heb de afgelopen zeven jaar (met
één tussenjaar) bij GHHC Groningen
gehockeyd. Ik heb daar als keeper
een toptijd gehad, maar toch was ik
op zoek naar meer. Vandaar dat ik de
grote stap heb gemaakt om in Amerika te gaan studeren, maar voornamelijk om daar te hockeyen.
Van tevoren had ik niet gedacht dat
het zo veel tijd, moeite en stress
zou kosten om bij een universiteit
aangenomen te worden. Ik dacht:

dat doe ik wel even in mijn eentje en
met hulp van mijn ouders. Gelukkig
hebben we op tijd de hulp van een
Amerikaanse scout ingeschakeld,
die voor mij op zoek is gegaan naar
een hockeybeurs. Beste keuze ooit,
want zonder hem zou ik hier nu niet
zitten. Zo ben ik terecht gekomen
bij Drexel University, een universiteit
van ongeveer 25.000 studenten in
Philadelphia. Ik zit hier nu sinds
10 augustus en het bevalt me echt

heel goed! De eerste twee weken
van mijn verblijf waren ‘preseason’;
een vrij kort voorseizoen tot eind
augustus onze officiële wedstrijden
begonnen. Preseason was heftig.
We woonden met het hele team
samen op de campus op dezelfde
verdieping. We kregen gemiddeld
vijf tot zes uur training per dag en
een dag per week vrij. Na preseason
te hebben overleefd, krijgen we nu
nog maar de helft aan trainingen en
wonen we verspreid over de campus.
Helaas is de Verenigde Staten het
land van de regels en het overtreden
van de regels doen ze hier zeker niet.
Een nieuwe regel is dat je een jaar na
je examen ‘niets’ mag doen en doe je
twee jaar of langer ‘niets’, dan mag
je maar drie jaar voor een universiteit hockeycompetitie spelen in

plaats van de maximale vier jaar. Om
een lang verhaal kort te maken: ik
heb na mijn examen twee jaar ‘niks’
gedaan en mag nu maar drie jaar
wedstrijden spelen, hoewel mijn studie vier jaar duurt. Ik mag het eerste
seizoen dus niet spelen. Super balen,
maar gelukkig mag ik wel meetrai-

nen. Ik zou bij Drexel eerste keepster
worden dit jaar. Ik hoor net zo goed
als de anderen bij het team en ik kan
nu de andere twee keepsters helpen
door hun ook andere technieken aan
te leren die ze hier in Amerika iets
minder beheersen.’

Jantien Gunter (19) studeert aan de Drexel University in Philadelphia. Door een ‘vormfoutje’ mag ze alleen in het
eerste seizoen geen wedstrijden spelen.
advertentie
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‘Smaken verschillen’
Maar op een onbezorgde vakantie smaakt alles
beter. Persoonlijk verzorgd door je vaste golfreis
adviseur bij Golftime.

m e .n l

gte.
jouw golflen w w w. go lft
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Wij zitten op

Wij zitten op uw go
lflengte.

Wij zitten op uw golflengte.
033-462.72.00

info@golftime.nl

www.golftime.nl

Altijd direct iemand aan de lijn.
Op werkdagen van 9 tot 5.

Geef uw specifieke wensen aan
ons door en wij gaan aan de slag.

Voor alle prijzen en het aanvragen
van beschikbaarheid.
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en doe de scan

Hockeyschoen men
Gel-Hockey NEO
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Hockeystick senior Midnight
• Gewicht SL & L(ite)
• Stickshape M-bow
• Pro Cushion grip
• Samenstelling 50% carbon, 50% glasfiber
• Verkrijgbaar in maat 36,5” SL/L

ht
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Hockeystick senior Venom
• Gewicht L(ite)
• Stickshape i-bow
• Pro Feel grip
• Samenstelling 75% carbon, 25% glasfiber
• Verkrijgbaar in maat 36,5”
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Sticktechnologieën
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Anti Tremor Technologie - reduceert de
trillingen zonder de controle en het gevoel
negatief te beïnvloeden.
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Fit for Feet geeft gratis
een duidelijk schoenadvies. De scan stelt snel
en objectief vast welke
schoeneigenschappen
voor jou belangrijk zijn.
Met de Fit for Feet
kleurcodering zie je in
één oogopslag welke
schoenen voor jou
geschikt zijn.

Fit for Feet geeft gratis een duidelijk schoenadvies. De scan stelt snel
en objectief vast welke schoen-eigenschappen voor jou belangrijk zijn.
Met de Fit for Feet kleur-codering zie je in één oogopslag welke
schoenen voor jou geschikt zijn.
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Fit for Feet.
Blessurevrij hockey
voor iedereen!

Fit for Feet.
Ons doel is blessurevrij
hockey voor iedereen!
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Go with

Multi-Directional Braided Carbon - vergroot
ht
de slagkracht en de torsie stabiliteit voor
meer
controle en gevoel.
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Hockeystick senior Vendetta
• Gewicht L(ite)
• Stickshape i-bow
• Pro Feel grip
• Samenstelling 95% carbon, 5% glasfiber
• Verkrijgbaar in maat 36,5”

Nu

21995

Pre cision Edge - versterkte, afgevlakte
stick rand voor nauwkeurig backhand spel.
Skill zone - lichte uitholling in de haak
voor betere balcontrole bij passen en
liften van de bal.
Soft Feel Resin - extra toplaag rond
de haak voor hogere slijtweerstand
en meer gevoel.

Intersport Beneden-Leeuwen, van Heemstraweg 46-02, 6658 KH
Intersport Enschede, De Heurne 51, 7511 GZ
Intersport Megastore Hengelo, Het Plein 90, 7559 SR
Intersport Maastricht, Mosae Forum 144, 6211 DT
Intersport Van Dam, Birkstraat 103, 3768 HD Soest
Intersport Zwolle, Achter de Broeren 14, 8011 VA

Hockeystick senior Midas
• Gewicht L(ite)
• Stickshape M-bow
• Pro Cushion grip
• Samenstelling 97% carbon, 3% glasfiber
• Verkrijgbaar in maat 36,5”

Nu

29995

www.desportwinkel.nl
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DE FEESTKALENDER

In HOCKEY Weekly lees je elke week
waar je moet zijn voor de leukste
thé dansants, disco’s en hockeyfeestjes
Zaterdag 24 september

-MHC Wijchen: Openingsfeest
van het nieuwe clubhuis

23

BELLEN MET
HUUB JANSSEN

PRIJSVRAAG
Hockey Weekly geeft deze week
een adidas HS1 Xtreme van
Naomi van As weg. Naomi heeft
zelf met de stick gespeeld en de
HS1 Xtreme voorzien van een
handtekening.

Huub Janssen is
initiatiefnemer van het AthenA
Hockey Café, dat zaterdag voor
het eerst werd georganiseerd bij
AthenA in Amsterdam.

Zondag 25 september

-HC Boekel: Fiësta Mexicana, door
Dames1
-DES: Derde helft
Vrijdag 30 september

HC Eindhoven: Studentenavond
Zaterdag 1 oktober

Waar komt het idee van het Hockey
Café vandaan?

Het enige wat je moet
doen om kans te maken
op deze unieke prijs is
het beantwoorden van
de volgende vraag:
In welk jaar werd
Naomi van As verkozen
tot wereldhockeyspeelster van het jaar?

A-2008
B-2009
C-2010
Stuur je antwoord met
je naam, leeftijd en
adres naar redactie@
hockeyweekly.nl

-Geldrop: Karaokeweekend
-Hudito: AB Feest
Organiseert jouw club binnenkort ook een leuk feest? Mail
naar info@hockeyweekly.nl.

KALENDER

NOS Studio Sport zendt elke zondagavond tussen 18.00 en 19.00 uur een
samenvatting uit van een wedstrijd
uit de Rabo Hoofdklasse.

24-25 septemberr

21-23 oktober

Openingsweekend 21ste lustrum
HGC

EHL ronde 1.2 in Antwerpen, België
Met oa. Amsterdam en Rotterdam

4 oktober

kijk voor het actuele hoofdklasseprogramma en de ranglijst op teletekstpagina 630.

Hoe gaat dat precies in zijn werk?

‘Afgelopen zaterdag hadden we
vier gasten uitgenodigd. Zij hielden
ieder een inleiding van maximaal
tien minuten over een onderwerp
waar zijn deskundig op zijn. De
opdracht was om een prikkelende
stelling te lanceren. Daar werd
vervolgens tien minuten pittig over
gediscussieerd door de aanwezigen.’
Hoe was de opkomst zaterdag?

HOCKEY OP TV

In Langs de Lijn op Radio 1 zijn
zondag live ﬂitsen te horen van een
hoofdklassewedstrijd. Rond 16.00
uur is het hockeyoverzicht te beluisteren met alle uitslagen, de stand en
interviews.

‘AthenA is een jonge club met nog
maar weinig tradities. Het AthenA
Hockey Café moet een van de nieuwe
tradities worden. Het staat voor hockey nieuwe stijl en dat is precies wat
we met de club willen uitstralen. Het
is de bedoeling om twee keer per
jaar een discussieforum te organiseren met mensen van binnen en van
buiten de club.’

Afscheidswedstrijd Jeroen Delmee, Oranje Zwart

29 oktober

Rabo Hockey Fandag, HC Den
Bosch
www.hockeynow.rabosport.nl/fandag

presented by

3-11 december

Champions Trophy heren in
Auckland, Nieuw-Zeeland
Met oa. Nederland

7-9 oktober

EHL ronde 1.1 in Mühlheim,
Duitsland
Met oa. Bloemendaal
14-30 oktober

Pan-Amerikaanse Spelen,
Guadelajara, Mexico

15-28 oktober

Voorrondes Rabo NK Hockey Techniek op twaalf clubs in Nederland.
Kijk op www.nkhockeytechniek.nl

Colofon
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‘Er waren ongeveer veertig man.
Voor een eerste keer was dat helemaal niet slecht. Ik denk dat het de
komende tijd enorm gaat groeien. De
reacties op Facebook en via LinkedIn waren de afgelopen dagen al
harstikke positief. Dat verhaal moet
zich als een lopend vuurtje gaan
verspreiden. Laat ook andere clubs er
maar mee aan de haal gaan.’
In het eerste AthenA Hockey Café
was onder anderen Yolande Brada
te gast, maar ook een roeicoach.

‘We zoeken bewust naar een
cross-over met andere sporten. Als
je vernieuwend wil zijn dan moet je
ook durven kijken naar hoe ze dingen bij andere sporten en bij andere
verenigingen aanpakken. Het is de
bedoeling dat de onderwerpen die
besproken worden de tongen losmaken en bovendien heel praktisch zijn.
Wat een dag eerder is besproken in
het Hockey Café, moet de volgende
dag al bruikbaar zijn op trainingsveld of in de bestuurskamer.’
Welke spreker staat er bovenaan je
lijstje?

‘Ik zou heel graag Joop Alberda
een keer naar AthenA halen. Ik heb
laatst al eens voorzichtig bij hem
geïnformeerd wat daar voor nodig
is. Ook Paul van Ass wil ik een keer
willen uitnodigen, dat zal makkelijker zijn dal Alberda. Ik denk dat Van
Ass graag langs komt wanneer het in
zijn agenda past.’
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QUOTES
‘#youmustbekiddingme huisfeestje
gaande op de bovenverdieping... En
ik wil zo slapen! Waar zijn de oordoppen als je ze nodig hebt?’
Tweet van Sofia Verga. De nachtrust van de SCHC-speelster werd in
de nacht voor de wedstrijd tegen
Den Bosch ernstig verstoord.

FOTO VAN DE WEEKLY

‘Heerlijke start richting Londen vandaag met Nederlands team op papendal en dat op mijn verjaardag!!’
Maartje Paumen meldde zich
maandag met 24 andere internationals op Papendal voor de eerste training op weg naar de Spelen van Londen.
‘Ik ben een onwijze romanticus. Ik
hou van het leven en daar horen
vrouwen ook bij.’
Amsterdam-speler Don Prins
doet in Spits een boekje open
over zijn liefdesleven.
‘Ik heb al 110 bladzijden af en ben
bijna klaar met het boek. Vijftig procent is autobiografisch en de rest heb
ik verzonnen. Het moet een lekker
licht boekje worden dat je meeneemt
naar het Vondelpark om te gaan lezen.’
Prins houdt zich naast het tophockey bezig het schrijven van een
roman.

Een Thé Dansant op de hockeyclub is tegenwoordig niet meer compleet zonder de aanwezigheid van een zanger of zangeres van nationale faam.
Den Bosch trok daarom de portemonnaie voor Dean Saunders. De winnaar van de talentenjacht Popstars luisterde de seizoensopening van de club
op met een optreden. Dames 1-speelsters Lizzy Koeton, Emilie Mol, Lieke Hulsen en Maartje Paumen vermaakten zich prima met Dean, maar zullen
we volgende keer toch gewoon weer een fijne Brabantse volkszanger vragen?
FOTO FRANK ROZENDAAL

COLUMN EDWIN ALBLAS

De ontrafeling van het mysterie Wieke Dijkstra
Wieke Dijkstra is voor mij nog
een mysterie. Niet zo zeer Wieke
persoonlijk, maar het feit dat
bondscoach Max Caldas haar voor
het Europees kampioenschap uit de
selectie van het Nederlands elftal
zette, is eigenlijk het mysterie dat
nog altijd op zijn ontrafeling wacht.
‘Flabbergasted’ was Wieke, en
ze had even keurig tot tien geteld
voordat ze met deze ontboezeming
naar buiten kwam.
Past ook niet bij Wieke om tegenover de eerste de beste verslaggever haar hart te luchten en de vloer
aan te vegen met Caldas.
Wieke Dijkstra is een keurige,
mooie en verstandige meid. Ik ben
benieuwd of Max Caldas Wieke
recht in haar mooie kijkers keek

van Oranje? Zit ze te hoog bij het
leeftijd en met meer dan honderd
toen hij haar de onheilstijding
verdedigen? We zijn een dikke
interlands achter haar naam, haar
bracht. Als dat zo was, dan neem ik
maand verder en we weten nog
passing techniek aanpassen/verbemijn pet diep voor hem af. Ik zou
steeds niet het naadje van de kous.
teren of is juist het stoppen van de
het namelijk niet kunnen: Wieke
Wat we weten is dat Caldas
Dijkstra onder vier ogen het slechte bal ontoereikend voor het niveau
Wieke niet stellig de deur
nieuws brengen.
wees. Hij stuurde haar weg
Ik laat het oordeel of het
met de illusie dat door haar
wel of niet terecht is aan de
carrière in Oranje nog niet
echte kenners over. Is Wieke
een dikke streep is gezet.
niet goed genoeg meer voor
Dijkstra heeft wat technische
Oranje? Ik durf het niet
verbeterpunten meegekrehardop te bevestigen noch
gen. Caldas brengt heel sjiek
te bestrijden. Maar die echte
niet naar buiten waar het
kenners heb ik ook nog niet
nu precies om gaat en ook
gehoord met een uitleg. Ze
Wieke laat niet het achterste
gissen net als ik. Ik heb nog
van haar tong zien.
nergens gelezen wat die
Het mysterie is nog niet
technische verbeterpunten
ontrafeld.
nu precies zijn.
Wieke Dijkstra.
FOTO PROSHOTS
Onlangs hoorde ik weer
Moet Wieke op 27-jarige

iets van Wieke. Ze gelooft nog in
een terugkeer. Als ze bij Laren aan
de technische verbeterpunten mag
blijven werken en ze bij die club
bewijst dat ze de standaard van
Caldas haalt, dan staat de deur
weer op een kier en is ze er op de
Olympische Spelen gewoon weer
bij. Een terugkeer in Oranje wordt
haar door bijna iedereen gegund en
mocht het zo ver komen, dan zal de
aap uit de mouw komen. Maar ik
vind het heel moeilijk om daar in te
geloven.
Ik ben bang dat Wieke de boeken
in gaat als een 122-voudige international, hockeyster met mooie ogen
en een beetje mysterie.
edwin@tigsports.nl

