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Parkeren op Voordaan
Nu het seizoen van start gaat, zal ook de 
parkeerproblematiek op ons complex weer 
onverminderd groot zijn. Sterker nog, met 
weer íets meer jeugdteams op zaterdagoch-
tend en natuurlijk de Hoofdklassewedstrijden 
van Heren 1 op zondagmiddag neemt de 
parkeerdruk alleen maar toe. Overbodig dan 
ook om u nog eens met klem te verzoeken 
op deze momenten zoveel mogelijk per 
FIeTS naar Voordaan te komen. U bewijst 
daarmee uzelf, onze bezoekers, en onze 
buren aan de Lindenlaan een grote dienst.
Maar zelfs als u allemaal met de fiets komt, 
zullen er momenten zijn dat de bestaande 
parkeerplaatsen niet toereikend zullen zijn. 

Inmiddels is in overleg met de eigenaar 
van het ten noorden van Voordaan gelegen 
weiland een regeling getroffen om, in eerste 
instantie tot de winterstop, op de drukste 
momenten van de week het weiland te 
gebruiken als extra parkeergelegenheid voor 
met name bezoekers van buiten. Houdt u 
daar s.v.p. rekening mee, en volgt u in voor-
komende gevallen de aanwijzingen van de evt. 
parkeerwachters op. Dat het met de auto 
betreden van het weiland bovendien voor 
eigen risico is (zeker op natte dagen) spreekt 
daarbij natuurlijk voor zich... 

Het bestuur

Beste Voordaners,

Het nieuwe seizoen 
is weer begonnen! 
En het belooft 

weer spannend te worden. 
Gaat Heren 1 de plek in de 
Hoofdklasse behouden met 
sensationele wedstrijden? 
Lukt het Dames 1 om zich 
wederom te handhaven in de 
overgangsklasse? Kunnen de 
seniorenteams in de eerste 
weken al een stap in de goede 
richting zetten naar klasse-
behoud of misschien zelfs 
naar een kampioenschap? En 
hoe zal het onze jeugdteams 
vergaan in de voorcompetitie? 
Lukt het om een eerste of 
tweede plek te behalen in de 
poule? Gaan er jeugdteams 
uitkomen in de districtscompe-
titie of zelfs landelijk spelen? 
Alle Voordaners zullen zich de 
afgelopen weken voorbereid 
hebben om het aankomende 
seizoen tot een succes te 
maken. ook de redactie heeft 
deze zomer niet stil gezeten 
en zich voorbereid op een 
nieuw Voordaanseizoen. Het 
resultaat is dit nieuwe jasje van 
de nieuwsbrief! Wij wensen 
iedereen veel succes en vooral 
veel plezier met de start van 
het nieuwe seizoen. 

HUP Voordaan!

De redactie paul Volkers 90!
Zaterdag 25 augustus vierde Paul Volkers, onze oud-voorzitter 
zijn 90e! verjaardag in ons clubhuis! Paul is Voordaanlid vanaf het 
eerste uur (1935) en sinds 1975 erelid.
Zowel paul als zijn vrouw Nel zijn altijd zeer betrokken bij het 
reilen en zeilen van Voordaan en zondags regelmatig langs de lijn 
te vinden.
Ter ere van paul’s verjaardag is de hoek bij onze beroemde open-
haard officieel de “paul Volkers-hoek” genoemd. Wij hopen dat 
paul nog lang, in zijn eigen “hoek”, met ons allen een wijntje komt 
drinken op de successen van Voordaan!

Vanaf heden zal elke 
nieuwsbrief een Voordaner 
in de schijnwerpers staan 
in de rubriek “Vrijwilliger 
van Voordaan”.  
Lees op de volgende pagina  
de eerste speciale editie met 

Heren 1-aanvoerder Tim 
Belderbos.

oP HockeykamP? 
Alle verschillende  
hockeykampen staan nu 
op een rijtje op de  
Hockeykampen Kalender. 
klik hier om de kalen-
der te bekijken.

www.hockeykampen.info


VrIjwIllIger
VAN VoorDAAN
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Wat doe jij zondag 16 sep-
tember om 14:45?
‘Dan sta ik samen met mijn 
teamgenoten vol energie en 
enthousiasme aan het begin 
van de uitwedstrijd tegen La-
ren, die het startschot vormt 
voor het tweede seizoen van 
Voordaan in de Hoofdklasse. 
Na vier jaar in de overgangs-
klasse mogen we weer uitko-
men op het hoogste niveau. 
Ik verwacht tegen Laren een 
spannende wedstrijd, waarin 
wij direct vol voor de punten 
moeten gaan.’

Op wie moeten we dit seizoen 
goed gaan letten bij Heren 1?
‘Ik hoop dat we dit jaar 
vooral kunnen uitstralen een 
hecht team te zijn, in goede 
en minder goede tijden. Het 
zou fantastisch zijn als die 
indruk bij het publiek achter-
blijft. We hebben een mooie 
groep vol oude en nieuwe 
smaakmakers, met bijvoor-
beeld de (nu nog) vice-aan-
voerder rutger Marres, Floris 
the pain train Delmee en de 
behendige Maarten Nyst.’

Wat vind je van het rijtje Bel-
derbos, Taekema, De Nooijer?
‘In dit rijtje wil ik mezelf 
niet plaatsen, aangezien ik 

gelukkig nog wél voldoende 
hoofdhaar heb. Ik vind het 
fantastisch de hockeyhelden 
Teun & Taeke dit jaar de 
hand te mogen schudden 
op Voordaan, maar zodra de 
fluit klinkt moeten we zonder 
al te veel ontzag de strijd 
aangaan.’

Wat was jouw favoriete 
moment op de Olympische 
Spelen?
‘De finale van onze Vliegende 
Hollander Epke, die met 
alle durf van de wereld een 
gouden medaille in de wacht 
sleepte op het koningsnum-
mer van het turnen. Volgens 
mij zal sportliefhebbend 
Nederland over vele jaren 
nog weten waar hij of zij de 
adem inhield tijdens Epke’s 
fabuleuze oefening.’

Heb jij nog tips voor Voordaan-
supporters die naar Heren 1 
komen kijken?
‘Ik heb natuurlijk vooral tips 
voor Voordaan-supporters 
die niet naar Heren 1 komen 
kijken. Verder is het een 
kwestie van zoveel mogelijk 
herrie maken op de juiste 
momenten, maar dat gaat 
het Voordaanpubliek al jaren 
prima af.’

wie levert Voordaan de 
eerste Volvo club Bonus?
Wordt u de eerste die MMHC Voordaan 1000 euro mag gaan 
aanbieden middels de Volvo Club Bonus via Volvo Buitenweg? 

In deze eerste editie hebben we een speciale 
“vrijwilliger” voor deze nieuwe rubriek: Heren 1 
aanvoerder Tim Belderbos bijt het spits af.  

&SamHoUdBallen INWISSELEN
Vorig jaar heeft onze partner &samhoud alle teams van Voordaan voorzien van nieuwe hockeybal-
len. Aankomende weekenden kunnen de Voordaanteams de oude &samhoud hockeyballen inwis-
selen voor nieuwe &samhoud hockeyballen. De gebruikte ballen worden naar een hockeyproject 
in een ontwikkelingsland gestuurd zodat ook kinderen elders er mee kunnen spelen.

wanneer? Check hiervoor de website www.voordaan.nl
waar? In het Clubhuis
oVer &SamHoUd &samhoud is een gewoon ongewoon adviesbureau dat doorbraken reali-
seert door het inspireren en verbinden van mensen. Zie voor meer info www.samhoud.com

Samenwerking USHC
Komend seizoen zal Voordaan invulling geven aan een nieu-
we samenwerking met USHC (Utrechtse Studenten Hockey 
Club). Een en ander houdt in dat met enige regelmaat op 
zondagen 2 of 3 “thuis”wedstrijden van dames- of heren-
teams van USHC op onze velden gespeeld zullen worden, 
voor het eerst op 16/9. Dit i.v.m. een af en toe voorkomend 
tekort aan veldcapaciteit op Sportcentrum Olympos, waar 
USHC normaal gesproken haar thuiswedstrijden speelt. 
In principe zullen de wedstrijden van USHC door henzelf 
gefloten worden.
Het bestuur heet de spelers en speelsters van USHC en 
hun tegenstanders uiteraard van harte welkom op onze 
velden en in ons clubhuis!

 de actie houdt in dat 
Voordaan €1.000 
euro ontvangt ten 

behoeve van de jeugdopleiding 
als een Voordaanlid (of ouder 
van een jeugdlid) een nieuwe 
Volvo koopt of least via Volvo-
dealer Buitenweg.   
Al een half jaar promoten wij 
dit mooie aanbod op onze 
club maar Volvo Buiten-
weg heeft nog geen 
enkele (...) offerte 
mogen aanbieden.

Als u in de 
mooie show-
room van Volvo 
Buitenweg 
komt kijken, 
zeg dan even 
tegen de re-
ceptie of de 

verkoper dat je van Voordaan 
bent. De Volvo Club Bonus 
geldt alleen als de nieuwe 
Volvo wordt besteld via Volvo-
dealer Buitenweg (gevestigd in 
Hilversum, Baarn en Naarden).
 
klik hier voor meer infor-
matie of mail naar  
guidovanderburg@hotmail.
com of receptiehilversum@
buitenweg.nl

http://www.voordaan.nl
mailto:nieuwsbrief%40voordaan.nl?subject=
http://www.voordaan.nl
http://www.samhoud.com
http://voordaan.nl/site/default.asp?option=2502&stcname=Lustrum
mailto:guidovanderburg%40hotmail.com?subject=Volvo%20Club%20Bonus
mailto:guidovanderburg%40hotmail.com?subject=Volvo%20Club%20Bonus
mailto:receptiehilversum%40buitenweg.nl?subject=Volvo%20Club%20Bonus
mailto:receptiehilversum%40buitenweg.nl?subject=Volvo%20Club%20Bonus

