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Beste Voordaners,

lweer de laatste
nieuwsbrief van dit
seizoen. Het staartje van dit seizoen heeft een
aantal mooie dingen met zich
meegebracht: Heren 1 dat zich
met een spectaculaire playoffreeks heeft terug gevochten in de hoofdklasse, onze
vrijwilliger Kees Geervliet die
de finale bereikte van de AD
Clubheldenverkiezing en MC1
en JC1 die hebben gestreden
voor de Landelijke TalentenCup van de KNHB. Maar ook
het clubhuis heeft met hulp
van allerlei vrijwilligers een
opknapbeurt gekregen. Pluim
voor alle klussers, het ziet er
mooi en fris uit! En natuurlijk
niet te vergeten de clubacties
van jong en oud om geld bij
elkaar te verdienen voor het
waterveld. Het waterveld gaat
er komen, maar de clubacties
moeten door blijven gaan,
want ook de andere projecten
zoals een speeltuin en opknappen van het terrein verdienen
nog aandacht.
Al met al een seizoen om
met trots af te sluiten met de
traditionele Voordaan-bbq op
zondag 7 juni a.s. De zon heeft
dit beloofd erbij te zijn, jij toch
ook?

Naar de hoofdklasse!
ALV + wijnproeverij!
Aanstaande maandag 8 juni om 20.00 uur vindt de ALV plaats.

Na de ALV wordt een speciale wijnproeverij gehouden waarbij u beslist
welke wijn wordt verkozen tot de Lustrum wijn. Uiteraard kunt u deze
verkrijgen in een doos per 6 flessen.
Kijk hier voor meer informatie over de geselecteerde wijnen.
Dus komt maandag 8 juni allen luisteren en proeven!

HUP VOORDAAN
De redactie

J6E4 wint goud!
Voordaan J6E4 wint de gouden beker op het Pinkerstoernooi
op Spandersbosch. Gefeliciteerd jongens!

HOOIKOORTS-TIPS
Het is weer zover,
de pollen zijn er weer.
Dat is onprettig voor
sportievelingen die last
hebben van hooikoorts.
Maar je wilt natuurlijk wel
blijven hockeyen.
Klik daarom hier voor
een aantal tips van de kinderlongverpleegkundigen
van DeKinderkliniek.
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vrijwilliger
van voordaan
Maarten Groenen is voorzitter van de commissie Tophockey
(CTOP) van Voordaan.
Je loopt alle een lange tijd rond op Voordaan.
We kennen je als H1-speler, maar daarnaast
ook als veilingmeester, quizmaster, omroeper
bij de play-offs, gangmaker op de feestjes, en
sinds een aantal jaar nu ook voorzitter van
de commissie Tophockey.Wat vind je zo leuk
aan Voordaan?
‘Dat is eigenlijk een best lastige vraag.
Waarom krijg ik altijd een goed gevoel als
ik vanaf de Groenekanseweg het bruggetje
op rijd? Ik kan eigenlijk maar één ding bedenken en dat zijn de mensen. De mensen
op Voordaan maken de sfeer en die bevalt
mij al jaren prima!’
Als voorzitter van de commissie Tophockey
(CTOP) kun je tevreden terugkijken op dit
seizoen.Wat doet de CTOP precies om het
tophockey op Voordaan tot een succes te
maken?
‘Als CTOP zorgen wij dat alles voor onze
topteams top geregeld is. Dat klinkt misschien eenvoudig, maar er komt inmiddels
behoorlijk wat kijken bij tophockey op
Voordaan. Zo bestaat de staff van H1 uit
7 personen, wordt er aan video-analyse
gedaan en rijden er 4 ‘Voordaanauto’s’ rond.
Verder zijn Marieke (H1) en Pieter (D1)
echte professionals die het maximale uit de
teams willen halen. Wij ondersteunen hen
daar zo goed mogelijk bij. Gelukkig bestaat
de CTOP zelf ook uit toppers!’

Gaat er veel veranderen nu H1 naar de
hoofdklasse gaat?
‘Met Marieke hebben we de afgelopen
twee jaar de stijgende lijn qua tophockey
bij de mannenlijn verder doorgezet. Zo
trainen de mannen 4x per week, is er
looptraining en zijn er soms bijzondere
gasttrainers. Komend seizoen gaan we zorgen dat de faciliteiten voor de spelers nog
beter zijn. We gaan ‘vanzelfsprekend’ ook
volgend jaar geen spelers betalen. Maar
we gaan er wel voor proberen te zorgen
dat spelen in Voordaan H1 een speler niets
kost (en veel tophockeyplezier oplevert!).
In de Hoofdklasse gaat er trouwens wel het
nodige veranderen... Voordaan H1 gaat zich
komend seizoen namelijk handhaven!’

waren voor mij echt zenuwslopend. Na de
wedstrijd voelde ik me bijna alsof ik zelf
had gespeeld. De ontlading bij de promotie
was ook dit jaar erg groot. Een mooie beloning voor iedereen die zich heeft ingezet
voor H1 en de jongens zelf natuurlijk. Als ik
terugdenk aan de 8-4 tegen SCHC krijg ik
meteen een grijns op mijn gezicht... jij niet?’
Tophockey begint natuurlijk al op jonge leeftijd.Wat is volgens jou belangrijk om ervoor
te zorgen dat de jeugdspelers doorstromen
naar de top-teams bij de senioren?
‘Volgens mij ligt de basis voor een tophockeyer altijd bij plezier in de sport. Je kunt
niet 4/5x per week op het veld presteren
als je geen lol hebt in wat je doet. En
volgens mij heb je plezier meestal met
vrienden. Ik zeg ‘Samen Voordaan’. Aan
ons als club dus de taak om te zorgen dat
kinderen met plezier op het hockeyveld
staan. Daarnaast moeten goede trainers en
een goede organisatie er voor zorgen dat
de jonge talenten goed worden begeleid.
Op dat gebied maken we als club ook
mooie stappen.’

Tot slot een vooruitblik op aankomend
Je hebt zelf als H1-speler geschiedenis
seizoen: wat verdient aankomend seizoen
geschreven op Voordaan door voor de eerste
volgens jou de aandacht in het tophockey?
keer te promoveren naar de hoofdklasse. Hoe
‘Vanaf komend seizoen kunnen we allemaal
heb jij de play-offs
gaan genieten van
van H1 nu ervaren,
ons nieuwe water‘Als ik terugdenk aan
en is het vergelijkveld. Dit betekent
de 8-4 tegen SCHC
baar met een paar
dat onze tophockrijg ik meteen een grijns keyers waarschijnlijk
jaar geleden?
op mijn gezicht’
‘De sfeer op Voortoch even aan het
daan bij de play-offs
nieuwe veld moeis altijd fantastisch. Het lijkt bijna vanzelfspreten wennen. Het zou dus goed zijn als veel
kend dat we ieder jaar in mei op Voordaan
topteams in hun voorbereiding veel op het
een hockeyfeestje hebben, maar dat is het
waterveld kunnen trainen en spelen. Dit
zeker niet. De wedstrijden tegen SCHC
komt trouwens ook het veld ten goede!’

Zet het vast in je agenda: 17 t/m
22 augustus Kickoff week voor
het Lustrumseizoen (Voordaan
bestaat 80 jaar!).

Met onder andere:
17 t/m 21 augustus:
activiteiten voor de Jeugd (D t/m A)
en E-jeugd
22 augustus: seniorentoernooi met afsluitend een themaTD.
Houd de website, de Voordaan-app of facebook in de gaten
voor meer informatie.

VEILING OVERIGE ITEMS SPONSORDINER

Terugblik op het sponsordiner
Vrijdag 24 april waren rond 110 leden aanwezig bij het sponsordiner. Het werd een reuze gezellige avond met een opbrengst
van zo’n € 6.000,- voor het nieuw aan te leggen waterveld. Een
spetterend optreden van André Hazes besloot het feest.
Tijdens de avond werd ook een veiling gehouden. Er waren ZOVEEL items te veilen dat we dat niet allemaal ineens konden doen.
Daarom gaan we online nog even door!
Veiling overige items
Klik hier voor het overzicht van de te veilen artikelen. Je ziet
een aantal foto’s met daarnaast een genummerde omschrijving
van het te veilen artikel (of artikelen). Zit er iets bij dat je leuk
vindt en/of graag wilt hebben? Doe een bod!
Stuur een mailtje aan sponsordinervoordaan@gmail.
com. Zet in de onderwerpregel het nummer van het artikel
waarop je een bod uitbrengt en daarachter het bod in euro’s. Eén
mailtje per artikel alsjeblieft.
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VOORDAAN-APP IN DE LUCHT
ownload nu de Voordaanapp! Hiermee ben je
altijd op de hoogte van het laatste nieuws, de
meest recente uitslagen en de tijden van trainingen en wedstrijden van jezelf en je familie. Hieronder
lichten we alvast een aantal handige functies toe, maar er
zijn er nog veel meer. Ontdekt het zelf!
Teamnieuws
De teamondersteuning
kan nu zelf nieuwsberichten aanmaken en deze
verspreiden onder de
leden van het team, eventueel met pushnotificatie.
Favoriete teams
Naast onze eigen club
kun je nu ook teams van
andere clubs toevoegen.
Zo kun je op de hoogte
blijven van de wedstrijden
en uitslagen van teams uit
de Hoofdklasse of van het
team van je familie aan de
andere kant van het land.
Presentie
Behalve de presentie bij
wedstrijden kun je ook
voor trainingen aangeven

of je er bent of niet. Daarnaast is het nu mogelijk
voor de coaches/aanvoerders om (via LISATeam,
op onze site onder Mijn
Voordaan) zelf een teamevent aan te maken, denk
hierbij aan een teamuitje
of een oefenwedstrijd. De
competitiewedstrijden van
je team komen automatisch in je wedstrijdovericht
te staan.
Agenda-export
Via de agenda kun je items
in de agenda exporteren.
Op de website
www.lisa.club/app
vind je meer informatie en
kun je een handleiding van
de app downloaden.

Doel van de veiling is geld ophalen voor de aanleg van een waterveld op Voordaan. Doe dus, als je gaat bieden, wel een serieus
bod. Elke paar dagen kijken we even naar de stand van zaken.
Vindt de veilingmeester een uitgebracht bod mooi genoeg, dan
ontvang je bericht en een verzoek tot betaling. Als de betaling binnen is maken we afspraken over de levering van het artikel.
De veiling stopt op 30 juni aanstaande of zoveel eerder als alle
aangeboden artikelen door een mooi bod zijn verkocht. Artikelen
waarop dan nog niet geboden is of te laag (onder de minimumprijs die de sponsor in gedachten had) gaan naar een goed doel
(Emmaus).
REGLEMENT
1. De veilingmeester beslist in geval van discussie.
2. Indien de veilingmeester niet beslist, treedt automatisch regel 1
in werking.

kledingverkoop
In de eerste twee weekenden van september zal op zaterdag en
zondag (5-6 en 12-13) kleding op de club verkocht worden.
Er is een pasrek met alle maten kledingstukken aanwezig zodat
men voorafgaand kleding kan passen.
Sokken, bitjes en sticktape zijn gedurende het hele seizoen te
verkrijgen aan de bar.

Veel plezier en succes met de biedingen!
De Veilingmeester
@VOORDAAN
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Kickoff-week Lustrum

