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Beste Voordaners,

J ahaa, daar gaan we weer, 
seizoen 2014 – 2015 
staat voor de deur! Voor  

        de meeste teams is de 
competitie zelfs alweer begon-
nen. En de organisatie van 
activiteiten naast het hockey 
is ook alweer in volle gang. Zo 
is de sponsorcommissie bezig 
met het voorbereiden van het 
‘Samen Voordaan Diner’ op 3 
oktober. 
Het belooft weer een mooi 
seizoen te worden… Voor 
iedereen heel veel succes met 
de start van de competitie!

HUP VOORDAAN!

De redactie

Dames 2 won twee 
 weken geleden de 
Drechtsteden Trophy.
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De Voordaan clubkleding kan tegenwoordig alleen via 
de webshop worden besteld van ClubColors. Ook is 
ClubColors zaterdag 13 en zondag 14 september (10.00u 
- 14.00u) aanwezig in het clubhuis van Voordaan voor de 

verkoop en het passen van Voordaan-
kleding. Daarnaast kun je op zaterdag 
13 september (9.00u – 12.00u) ook 

je bitje laten maken door Ortholu-
naSports. Lees hier meer over de 
kleding en het bitje happen.

KLEDINGVERKOOP EN BITJE  
HAPPEN OP VOORDAAN

Flex Autolease voetballen beschikbaar
FLEx AuTOLEAsE heeft 
Voordaan voetballen geschon-
ken voor de afwisseling bij 
trainingen. Wil je als jeugdteam 
je training eens anders invullen, 
dat kan met de Flex Autolease 
voetballen! De coach of trainer 
kan een bal pakken achter 
het clubhuis. Veel plezier met 

de ballen en natuurlijk Flex 
Autolease: bedankt!!

De Kadish Foundation is 
een stichting die hockeypro-
gramma’s in Afrika organiseert. 
Het hockey brengt kinderen 
uit sloppenwijken en coaches 
samen. Bij de hockeypro-
gramma’s van Kadish krijgen de 
kinderen eten en de coaches 
krijgen een opleiding zodat zij 
via het hockey hun hele leven 
kunnen veranderen. Kijk op 
www.kadish.nl voor meer 
informatie over deze stichting.
Nu heeft Kadish jouw hulp 
nodig. KlM stopt met vliegen 
op lusaka (Zambia) en dat 
bete-

kent dat er vanaf oktober geen 
sticks meer kunnen worden ge-
bracht. Er wordt gezocht naar 
een nieuwe oplossing, maar dat 
kost tijd. Nu het nog kan wordt 
daarom een voorraad van 
sticks aangelegd in lusaka. 
Dus een oproep aan alle 
Voordaners: heb je thuis nog 
een stick over lever deze dan 
in achter de bar, zodat ze hier 
in Zambia mee door kunnen 
hockeyen! 
sticks kunnen worden 

ingeleverd t/m 
zondag 28 sep-
tember.

Lever gebruikte hockeysticks 
in voor de Kadish Foundation

http://webshop.clubcolors.nl/club/voordaan/
http://www.voordaan.nl/site/default.asp?Option=51&NewsID=1735&Volledig=1
http://flexautolease.nl
http://www.kadish.nl
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Een nieuw seizoen staat voor de deur. Dit betekent een 
nieuw Dames 1, met voor u bekende maar ook nieuwe 
gezichten. Nieuw in Voordaan Dames 1 zijn Romy Adri-

aanse, Nadine ter Brugge, Malou Goedman, Sanne Westerhout, 
judy Rotering, Solange Schrijnder van Velzen, Dianne Bos en 
Franziska Schradi. Speelsters die ook dit jaar weer bij Voordaan 
hockeyen zijn Cilia van Nierop, Wendy de Hilster, Frederique 
Evers, Dido Prins, lisa Gerritsen, Saskia Koning, Akke van der 

Meer, Anne Wijkstra en ivana Stavasius. Het begeleidingsteam 
bestaat dit jaar uit Pieter Bos, lisander Zwart, Miguel Koning, 
Peter van Vliet, Stan langedijk en de nieuwste aanwinst: manager 
leonne van Wijck.
Dit nieuwe Dames 1 heeft in augustus een intensieve voorberei-
ding gedraaid om zo sterk mogelijk aan de start te verschijnen. 
Er zijn veel trainingen en wedstrijden afgewerkt, maar toch het 
hoogtepunt was een vierdaagse trip naar Davos. Hockeyspullen 
mochten thuisblijven, hardloopschoenen en vijf sportkledingse-
tjes mochten wel mee. Fit blijven was dan ook toch bijna het 
thema van het weekend: rondje Davosersee, rondje weilanden, 
rondjes atletiekbaan, looptraining. Naast de sportmomenten was 
er ook genoeg tijd voor teambuilding. Zo werd er gebarbecued 
aan het meer, geijshockeyd, geweerwolfd en werd er zelfs een 
dansje gewaagd.

Liefs, Dames 1

Ps. Wilt u met uw bedrijfslogo op onze teamvesten komen, 
neemt u dan contact op met saskia Koning.

EVEN VOORsTELLEN: VOORDAAN D1 & H1 2014-‘15
De vaandelteams van Voordaan hebben deze zomer niet stil gezeten. Er werd hard getraind, geoefend 
en aan teambuilding gedaan, ook in de vorm van ijshockey en survial . 

Beste Voordaners,

De kop is eraf voor Heren 1. De transferdeadline is 
gesloten, de eerste competitiewedstrijd is gespeeld 
en de eerste drie punten zijn verdiend. Afgelopen 

zondag wonnen we met 3-1 van KZ, dat aanzienlijk sterker voor 
de dag kwam dan vorig seizoen. De eerste officiële winst van dit 
seizoen voelt goed, zeker omdat de benodigde doelpunten pas 
in de laatste minuten gescoord werden.
ik begrijp dat de hectiek van de zomerse transferperiode uw 
gemoederen heeft beziggehouden en wil u de nieuwste ontwik-
kelingen dan ook niet onthouden. Het zal u niet ontgaan zijn dat 
een aantal musketiers met opvallende verschijning en kwaliteiten 
afscheid genomen heeft van Voordaan. Pieter ‘de speler-trainer-
coach’ Woudenberg, Hansie ‘het cornerkanon’ Claassen, Rutger 
‘de sneltrein uit Hengelo’ Marres en Fransie ‘extravagansie’ van 
Mastrigt zijn er om verschillende redenen niet meer bij. Waar 
hoge bomen afscheid nemen, is plaats voor bloeiend struikgewas 
– zo leerde ik van een befaamd bondcoach - en als niets minder 
zou ik aan u de nieuwe spelers van het eerste willen voorstellen.
De enthousiaste jonge honden Dylan Vermeij en tom Frohn zijn 
talenten die zich hebben aangesloten vanuit de Kampong-jeugd. 
Voor de oplettende lezer, dit is de tweede Vermeij in het team 
en het zijn inderdaad broers. ik twijfel zelf ook nog steeds wie de 
oudste is.
Peter Kalfsterman heeft ons een gunst gedaan door Reinier Spek 
van KZ richting Groenekan te sturen en als-ie van z’n huisoudste 
mag, denk ik dat we van deze jonge lefgozer nog veel plezier 
gaan hebben. Datzelfde hoop ik ook van Phelie Maguire, die 
weliswaar in de rollator-leeftijd begint te komen, maar het liefst 
nog zoveel mogelijk tegenstanders de tong op de schoenen rent 
tijdens de wedstrijd.
Sjoerd Vaags besloot dat hij Amersfoort lang genoeg in de 
overgangsklasse gehouden heeft en is onze verdediging komen 

versterken. De broek zit eerder onder de knieën dan onder de 
oksels, maar enige degelijkheid kun je ‘m niet ontzeggen. Als het 
dan toch over laaghangende broeken gaat: in navolging van tech-
nicus Bram Weers, voor wie u dit seizoen weer naar het stadion 
kunt komen, heeft onze aanwinst joachim löwenthal besloten 
om ook maar direct zijn kruisbanden af te scheuren, zodat u 
hem op z’n vroegst aan het einde van het seizoen de eerste 
officiële minuten zal zien maken.
Niet onvermeld mogen blijven Bart van Gaalen, onze nieuwe 
trainer en keeperspecialist en Els Brouwer, onze nieuwe manager. 
Met veel ervaring en een rustige kijk op zaken versterkt Bart de 
technische staf en Els zorgt ervoor dat naast alle randvoorwaar-
den ook de goede sfeer gewaarborgd blijft.
Dit seizoen hoop ik dat wij trouwe en nieuwe fans achter ons 
weten te scharen om er samen weer een mooie ervaring van 
te maken. Wij ontvangen aanstaande zondag Union en kunnen 
daarbij uw aanmoediging gebruiken, dus graag tot dan!

HUP VOORDAAN

Tim Belderbos, namens Heren 1

mailto:saskiakoning%40hotmail.com?subject=
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| Nieuwsbrief van MMHC Voordaan | www.voordaan.nl | Redactie Sanne de Jong | Vormgeving Anne Marie Goorkate | Foto’s Guido van der Burg |

Kopij voor de volgende nieuwsbrief? nieuwsbrief@voordaan.nl

Er is een hoop gebeurd op sponsorgebied! Met trots kunnen 
wij melden dat wij een aantal aflopende contracten weer 

hebben kunnen verlengen. Zo is RSM Niehe Lancée Kooij voor 
drie jaar verlengd als sponsor voor Heren 1 en Dames 1. Duo 
Market verbindt zich nog 2 jaar als partner voor de jeugd en 
notariskantoor Van Grafhorst is weer een nieuwe verbinding 
aangegaan voor 3 jaar. De F-jeugd heeft Billy & Lilly als shirt-
sponsor, naast DeKinderkliniek. Andere jeugdteams hebben ook 
zelf een sponsoren kunnen regelen, waaronder jongens D1 met 
de Specialistische Dierenkliniek Utrecht en jongens C2 met 
Chio. Dit juichen wij als sponsorcommissie uiteraard toe! 

Mocht je nog een nieuw duurzaam bitje nodig hebben, dan 
moet je bij Ortholunasports zijn! Zaterdagochtend 13 

september zijn ze sowieso op de club om een bitje aan te meten. 

Daarnaast is de sponsorcommissie druk met de organisatie 
van de Samen Voordaanavond. Samen met laurens 

Koopmans (Heren 3), jeroen Wierikx (Heren 6) en Ruud wordt 
een geweldig walking dinner georganiseerd en de vlaggenschepen 
Heren 1 en Dames 1 zullen zich voorstellen! Kortom, een gezel-
lige avond voor iedereen. Schrijf je wel snel in, want er is beperkt 
plaats :-).

Donderdag 11 september gaat het seizoen van de business-
club van start met een nieuwe traditie: de BBQ. De spon-

sorcommissie zal het programma van het komende seizoen voor-
leggen. Onder het genot van een drankje en een hapje willen wij 
ook gezamenlijk nadenken hoe de Vrienden van Voordaan verder 
kan worden uitgebouwd. Overigens hebben wij via de zomeractie 
met Restaurant De Rechtbank alweer een aantal nieuwe in-
schrijvingen ontvangen: KAep notarissen, POSSIBILIT. Nu hoor 
ik u de vraag stellen; ‘Wat is dan de zomeractie?’ Deze actie luidt 
als volgt: wanneer je lid wordt van de businessclub, ontvang je een 
dinercheque van Restaurant De Rechtbank ter waarde van € 50,-. 
Mocht je interesse hebben om bij de businessclub te komen en te 
sponsoren, mail naar sponsor@voordaan.nl! We hebben nog 
voldoende ideeën en bestemmingen voorhanden!!

Daarnaast zijn wij op zoek naar vers bloed voor de spon-
sorcommissie. Dan kan projectmatig, denk bijvoorbeeld 

aan de Samen Voordaanavond of als bestuurslid sponsoring of als 
enthousiast werver!
Kortom, er is weer veel gebeurd en gaande, maar 
zeker ook te doen!

sAMEN VOORDAAN

VRIJwILLIGER
VAN VOORDAAN

Wat houdt de SHAG eigenlijk in?
‘De SHAG houdt zich bezig 
met het onderhoud, beheer 
en exploitatie van onze velden 
en clubhuis. We doen dit met 
een klein clubje waaronder 
de door iedereen welbe-
kende Ruud Venderbosch. Wij 
merken dat vele Voordaners 
de SHAG niet kennen en zich 
waarschijnlijk ook niet afvragen 
hoe het komt dat ons terrein 
en clubhuis er altijd zo keurig 
uitzien. Wel, dat komt dus 
door dat kleine clubje dat zich 
hiervoor inzet. Hoe fijn zou 
het zijn als iedereen weet dat 
slechts enkelen de zorg hebben 
voor ons complex. Zou dit van 
invloed zijn op het gedrag van 
Voordaners? Bijvoorbeeld vuil-
nis in de vuilnisbakken gooien, 
velden schoon achterlaten, 
eigenlijk gedrag dat je thuis ook 
zou hebben.’  

En natuurlijk gefeliciteerd met 
jouw benoeming tot ‘Vrijwilliger 
van het jaar’. Hoe vond je dat?
‘ik moet zeggen dat ik het 
erg grappig vind dat wij deze 
verkiezing hebben bij Voordaan. 
jammer dat dit niet gepaard 
ging met een foto van mij 
op een prominente plaats 
in ons clubhuis (net zoals bij 
Mc Donalds). Ook leuk dat 
ik 2 kaarten kreeg voor een 
thuiswedstrijd van FC Utrecht. 
Overigens vind ik wel dat alle 
vrijwilligers bij Voordaan ervoor 
zorgen dat wij zo’n prachtige 
en gezellige club hebben.’
 
Heb je in het verleden ook nog 
andere taken uitgevoerd voor 
Voordaan?
‘ik ben al jaren actief op 
Voordaan. Als coach voor mijn 
kinderen en zelf inmiddels spe-

lend bij de Hl2. Voor degene 
die de l-veteranen niet kent: 
dit is hockey voor leden boven 
de 50 jaar (ja ja!). in al die jaren 
op Voordaan heb ik altijd met 
plezier mijn bijdrage aan de 
club geleverd. Voor mij staat 
hierbij voorop dat onze club 
door al die inzet van vrijwil-
ligers ook al jaren een club is 
die “op z’n Voordaans” wordt 
gerund. ik geniet er dan ook 
ieder weekend van dat ik al die 
Voordaners over de velden zie 
rennen en denk dan vaak: wat 
ben ik toch trots op onze club.’
 
Stel, je krijgt een zak met geld 
om één ding op te knappen of 
aan te schaffen voor de accom-
modatie van Voordaan. 
‘Eigenlijk heb ik 2 grote wensen 
voor Voordaan: ten eerste zou 
ik het geweldig vinden als ook 
wij de beschikking kunnen 
krijgen over een waterveld. ik 
denk dat dit nodig is als we 
met onze 1e teams op hoog 
niveau willen blijven mee 
hockeyen. ten tweede zou ik 
graag wat aan de inrichting van 
ons clubhuis willen doen. Het 
“gezelliger” maken. Wat dat 
inhoudt daar moet ik nog over 
nadenken, maar ik heb zo’n 
beeld van gezellige hoeken met 
ieder een eigen thema (vooral 
voor onze kids). Kortom: ik ben 
er trots op om lid te zijn van 
Voordaan en ik hoop dit nog 
vele jaren te blijven. Als laatste 
dan toch nog een uitsmijter : 
alstublieft beste Voordaners 
ruim je rotzooi op en ga er 
niet van uit dat iemand anders 
dat wel doet. je belast hiermee 
andere vrijwilligers. Zoals in 
ons clubhuis een groot bord 
hangt met ons verenigings-
motto: samen Voordaan!’

Marco van der Padt vertelt over zijn functie als 
voorzitter van de stichting Hockey Accomodatie 
Groenekan (sHAG).

        Sponsornieuws

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

Na het enorme succes van het 
afgelopen jaar kon een vervolg 
natuurlijk niet uitblijven. Met 
trots nodigen wij u uit in ons 
clubhuis op vrijdag 3 oktober 
voor de tweede editie van het 
Samen Voordaan Diner, dit 
jaar een Walking Dinner! Wij 
rekenen op een nóg grotere 
opkomst en een gezellige 
drukte op Voordaan. 
Naast het diner staan een 
veiling en een aantal andere 
verrassingen op het program-
ma. Dit mag u niet missen! De 
toegang is € 30,- per persoon, 
bij inschrijving van meer dan 
10 personen tegelijk geldt een 
korting.  
inschrijven kan door het vol-
ledig ingevulde formulier te 
mailen naar 
samenvoordaan@ 
outlook.com.

Klik hier voor het formulier.

Eet ook mee met Voordaan! 

sAMEN VOORDAAN

Diner 2014

sportiviteit & Respect hebben wij als Voordaan hoog in 
het vaandel staan. Bij ons gaan sportiviteit, gezelligheid en 
prestatie hand in hand. Dat willen we graag zo houden 

en daarom gaan wij ook, net als andere verenigingen, het Shake 
Hands initiatief uitvoeren. Shake Hands is een initiatief dat in het 
afgelopen seizoen vanuit alle verenigingen uit district Noord-Hol-
land is ontstaan en erg succesvol gebleken. Shake Hands heeft als 
doel extra aandacht te geven aan Sportiviteit & Respect en daar-
mee de hockeycultuur waar we allemaal zo trots op zijn bewaren.

Hoe gaan we dat met elkaar doen?
Aan de start van het nieuwe hockeyseizoen introduceren we 
Shake Hands. Concreet houdt het voor de teams, coaches en 
scheidsrechters het volgende in:

shake Hands ook op onze vereniging!

In 2014 was Nederland de trotse organisator van de Rabo-
bank Hockey World Cup in Den Haag. Het toernooi leverde 
ons goud op voor de dames en zilver voor de heren. Op 
zaterdag 18 oktober 2014 kun je tijdens de Rabo Hockey 
Fandag al je Oranje WK helden ontmoeten. Van Maartje 
Paumen tot Robbert Kemperman! Ze zijn er allemaal op 
hockeyclub S.C.H.C. in Bilthoven. De nationale teams en 

Jong Oranje zijn aanwezig 
voor interviews, handteke-
ningen en clinics.

Ben jij tussen de 6 en 12 
jaar oud en wil je #samen-
met je hockeyvriendje spe-
len met de beste spelers 
van de wereld? schrijf je 
dan nu in!

MElD jE NU AAN VOOR DE 
RABO HOCKEy FANDAG

•  Ontmoeting: bij de toss schudden de aanvoerders en de 
arbitrage elkaar de hand om elkaar een sportieve wedstrijd te 
wensen. Zo’n vast moment komt er nu ook met coaches. Zowel 
arbitrage als coaches worden gestimuleerd elkaar de hand te 
schudden. toenadering staat centraal.

•  Voor de wedstrijd: bij aanvang van iedere wedstrijd vormen 
beide teams en de scheidsrechters een line up en geven elkaar 
een hand.

•  Na de wedstrijd: na iedere wedstrijd geven alle spelers en 
beide scheidsrechters elkaar een hand om te bedanken en/ of 
te feliciteren.

•  Goede afsluiting: na iedere wedstrijd wordt er gezamenlijk 
een drankje gedronken.

jullie gaan hier uiteraard nog meer over horen want dit is iets 
waar we allemaal bij betrokken zijn en waarbij ieders inzet nodig 

is om de ‘typische hockeywaarden’ voor onze ver-
eniging en sport te behouden.

http://www.twitter.com/voordaan
http://www.twitter.com/voordaan
http://www.facebook.com/voordaan
mailto:samenvoordaan%40outlook.com?subject=
mailto:samenvoordaan%40outlook.com?subject=
http://www.voordaan.nl/files/library/nieuwsbrief/2014/samenvoordaan%202014%20inschrijfformulier.pdf
http://www.rabosport.nl/event/hockey-fandag/aanmelden
http://www.rabosport.nl/event/hockey-fandag/aanmelden

