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ALV RECTIFICATIE HERFSTKAMPIOENEN
In de vorige nieuwsbrief is de redactie drie herfstkampioe-
nen bij de jeugd vergeten te noemen: MD1, MB3 en JD1. 
Excuses jongens en meisjes, maar alsnog  
gefeliciteerd met jullie goede prestatie!

Beste Voordaners,

Het is natuurlijk 
cliché (maar het 
zijn niet voor niets 

clichés): wat vliegt de tijd! Voor 
je het weet sta je in weer en 
wind op het veld te verkleu-
men en wordt op zaterdag en 
zondag de verlichting aangezet 
voor de laatste wedstrijden 
Deze dagen roepen weer 
herinneringen op van de mid-
dagen en avonden gezelligheid 
rondom de open haard mid-
den in het clubhuis. Okay, hij 
staat nu niet meer midden in 
het clubhuis, maar hij staat er 
nog steeds! Dus als het weer 
zo’n echte herfstdag is, kruip 
dan lekker bij de open haard 
met een kop thee, warme 
chocomel of gewoon een 
verfrissend biertje. 
Er wordt nog veel meer 
Voordaanse gezelligheid 
georganiseerd deze koude 
dagen. In deze nieuwsbrief lees 
je meer over het aankomende 
Thé Dansant en het Midwin-
tertoernooi in februari. Wij 
wensen in iedereen nog veel 
succes en gezelligheid deze 
laatste competitieweekenden.

HUP VOORDAAN!

De redactie

Op maandag 25 november is 
de Algemene Ledenvergade-
ring van Voordaan, vanaf 20.00 
uur in het clubhuis.  
Klik hier voor de agenda.

VOORDAAN H10 PRESENTEERT: 
OLYMPISCH MIDWINTERTOERNOOI
22 februari 2014 vanaf 10.30 wordt u verwacht voor een Toernooi dat zijn 
gelijken niet kent! Spannende wedstrijden, goed voedsel en een weergaloos 
feest staan u te wachten!

Uiteraard wilt u hier onderdeel van uitmaken en dat kan. Meldt uw team aan 
door te mailen naar: toernooivoordaan@gmail.com. De aanmelding 
moet voor 1 februari 2014 binnen zijn. Per team (max. 14 personen) betaalt u 
slechts €245. Per extra teamlid komt daar €20 bovenop. 

http://www.voordaan.nl/site/default.asp?Option=51&NewsID=1515&Volledig=1
mailto:toernooivoordaan%40gmail.com?subject=
http://www.facebook.com/voordaan
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DAMES 4 zOEkT VERSTERkINg

W e zijn een team met een ambitieuze en gezel-
lig spirit. En we zijn een team met langdurige 
blessures. We zoeken daarom per direct 

nieuwe teamgenoten. We spelen reserve 1e klasse. Fanatiek, 
maar je kunt ook heus nog een weekendje weg.   
Wij kunnen ons voorstellen dat je je er niet meteen 
instort. Zin om een keer mee te trainen op woensdag-
avond? Zijn we ook heel blij mee! 
Lijkt jou dit leuk, of ken je andere dames die misschien 
interesse hebben, bel of mail met één van ons, bijvoor-
beeld Merel Heijke: 06-40754123 / merelheijke@
hotmail.com 

Jasper, je bent de voorzit-
ter van het Jeugdbestuur 
Voordaan. Vertel eens iets over 
jezelf.
‘Ik ben Jasper, 18 jaar. Ik doe 
Technische Bedrijfskunde aan 
de Hogeschool Utrecht. Ik 
ben keeper en speel in de 
A1, ik train ook mee met 
Heren 1. Ik hockey mijn hele 
leven al bij Voordaan. Van 
benjamin tot heden. Mijn 
hobby is vooral hockey. Nu 
train ik ongeveer vier keer 
per week, soms vijf. Verder 
vind ik het heerlijk om op 
de bank te hangen of met 
vrienden af te spreken. Ik 
werk daarnaast ook nog in 
de horeca in Utrecht.’ 

Hoe werkt het jeugdbestuur 
eigenlijk, en welke evenemen-
ten organiseren jullie voor 
Voordaan? 
‘Wij zijn een groep van 
zeven jeugdleden die de eve-
nementen organiseren. Zo 
organiseren wij het CD-feest, 
het AB-feest en helpen wij 
bij Sinterklaas. Wij hebben 
een enthousiaste groep van 
jeugdspelers die in de A of 
de B spelen. Als iemand naar 

de senioren gaat komt er 
weer een jeugdlid uit de B in 
ons bestuur.’

Komen jullie zelf met de 
plannen en ideeën, of krijgen 
jullie opdrachten vanuit het 
hoofdbestuur?
‘Wij organiseren alles zelf. 
Wij kijken ieder jaar wan-
neer we een avond kunnen 
inplannen om een feest te 
organiseren. Dat doen we 
in overleg met Kees van het 
bestuur. Dan moeten wij met 
z’n allen ervoor zorgen dat 
alles op die avond er is om 
er een spetterend feest van 
te maken. Wij komen dus 
ook zelf met de ideeën en 
plannen, zoals het thema en 
de versiering. ‘

Tot slot, wat leer jij van jouw 
functie als voorzitter van het 
jeugdbestuur?
‘Ik leer om een feest 
helemaal van het begin tot 
het eind te organiseren. Wij 
zorgen met elkaar ervoor 
om een spetterende avond 
te organiseren voor de 
jeugdleden. Ieder lid heeft 
hierin zijn eigen rol.’ 

jasper Merkens (18) is voorzitter van het 
jeugdbestuur van Voordaan.

Training van 
Dames 1? 

Dat kan!
Wil je een keer getraind 
en gecoacht worden door 
Voordaan Dames 1??

DAT kAN!

Wij willen graag met het team 
begin februari op trainingskamp 
naar Spanje maar daar hebben we 
wel wat geld voor nodig.

Dus wil je helpen met het financieren 
van ons trainingskamp en in ruil daarvoor 
de beste tips en trucs leren op het veld of 
zelfs in de zaal, mail dan snel!
Om een afspraak te maken of voor meer 
informatie mail naar :
marloespolman@hotmail.com

Komt allen zondag 1 december onze top damesteams  
aanmoedigen en aansluitend voor de senioren het seizoen  

passend afsluiten met een TD!

mailto:merelheijke%40hotmail.com?subject=
mailto:merelheijke%40hotmail.com?subject=
mailto:marloespolman%40hotmail.com%20?subject=
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Kopij voor de volgende nieuwsbrief? nieuwsbrief@voordaan.nl

‘Het zal daar vast een gekkenhuis worden’
Voordaankeeper Jan de Wijkerslooth gaat met Jong Oranje naar het WK in India. De doelman maakt deel uit van  
de selectie van bondscoach Sjoerd Marijne, die begin december het WK speelt in New Dehli. ‘Ik zit al anderhalf jaar 
in de trainingsgroep van Jong Oranje, dus helemaal verrast was ik niet’, aldus De Wijkerslooth. ‘Je hoopt natuurlijk wel 
enorm dat je erbij zit, maar je durft er ook weer niet teveel op te rekenen. Ik ben er dus heel erg blij mee.’ 

De Wijkerslooth (20) ziet het WK 
als een mooie beloning voor 
de afgelopen anderhalf jaar. ‘We 

hebben er veel voor gedaan en hebben er 
hard naartoe gewerkt.’ De afgelopen drie 
maanden trainde hij met Jong Oranje elke 
dinsdag twee keer en op woensdag had hij 

extra keeperstraining. Ook een groot deel van zijn zomervakantie 
offerde De Wijkerslooth graag op. ‘Het is fijn om daar nu iets voor 
terug te krijgen.’

HECHTE gROEP
Jong Oranje is een hechte groep volgens de keeper. ‘We 
zien elkaar veel, tussen de trainingen, voor en na 
de wedstrijden maar ook buiten het hockey. Een 
groot deel is al vanaf jongens B bij elkaar, dus we 
kennen elkaar goed.’ Hij leert veel van bondscoach 
Sjoerd Marijne en zijn assistent Dave Smolaars. 
‘Marijne is een goede coach, hij weet wat hij wil 
en hoe hij dat bij de jongens gedaan moet krijgen.’ 
Afgelopen week speelde Jong Oranje een oefenwed-
strijd tegen het grote Oranje, zonder de spelers van 
Kampong en Oranje Zwart. ‘We werden ondanks de 
4-3 nederlaag zeker niet weggetikt. Technisch en tactisch 
staan we er gewoon goed voor.’ De bondscoach heeft naast 
De Wijkerslooth ook doelman Piet Noordam van Den Bosch 
geselecteerd. ‘Ik hoop natuurlijk te spelen, ik ga mijn best doen.’ 

Het WK ziet De Wijkerslooth als het hoogst haalbare voor een 
jeugdspeler. ‘Het lijkt mij een mooie ervaring om het teamproces 
mee te maken op een groot toernooi. Dat het nu aan de andere 
kant van de wereld wordt gehouden, maakt het extra bijzonder.’ 
Nederland speelt de eerste wedstrijd van het toernooi tegen 
het gastland. ‘India is een ontzettend hockeyland, we spelen de 
openingswedstrijd in een stadion waar 20.000 mensen in kunnen. 
Het zal daar vast een gekkenhuis worden.’ Naast India zitten ook 
Zuid-Korea en Canada bij Nederland in de poule. De eerste wed-
strijd is op vrijdag 6 december, twee dagen later volgt Zuid-Korea 
en de laatste poulewedstrijd is op dinsdag 10 december tegen 
Canada. Indien Jong Oranje zich plaatst, speelt het op 12 decem-
ber de kwartfinales. De halve finales staan op vrijdag 13 december 
gepland en de finale is op zondag 15 december.

VEEL kEEPEN
De Wijkerslooth kwam begin dit seizoen over van Kampong, en 
kijkt terug op een goede start bij Voordaan. ‘Ik heb de overstap 
gemaakt om veel wedstrijden op hoog niveau te kunnen kee-
pen en dat gaat goed. We hebben een leuk team, iedereen 
wil hoog hockeyen maar ook zijn studie halen en dat past 

bij mij. We spelen regelmatig belangrijke wedstrijden waarin ik kan 
laten zien wat ik kan.’ Het spelen van meer wedstrijden heeft uit-
eindelijk ook bijgedragen aan de selectie voor Jong Oranje, denkt 
De Wijkerslooth. ‘Ik heb het er destijds ook met Sjoerd Marijne 
over gehad dat het in deze fase slim was om meer te gaan keepen. 
De keuze voor Voordaan was hierbij dus zeker belangrijk.’ 

Jong Oranje vertrekt op 30 november naar India. In overleg met 
tegenstander Nijmegen is de laatste competitiewedstrijd van 
Voordaan voor de winterstop verzet naar vrijdag 29 november. 
‘Marieke Dijkstra is er op tijd bij geweest om dit te regelen en ik 
ben blij dat ik de laatste competitiewedstrijd ook gewoon mee kan 
maken,’ aldus De Wijkerslooth.

Tijdens het WK zal Jan ons op de hoogte houden van zijn 
belevenissen in India, te lezen op onze site en de Voordaan 

Facebookpagina!

JAN DE WIJKErSLOOTH MET JONG OrANJE NAAr WK IN INDIA

http://www.voordaan.nl
mailto:nieuwsbrief%40voordaan.nl?subject=

