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        Mijn Voordaan

Beste Voordaners,
De eerste helft van het sei-
zoen 2012-2013 zit er alweer 
op! Winterstop betekent dat 
het weer tijd wordt om de 
zaalhockeystick van zolder 
te halen. En de feestdagen 
staan natuurlijk weer voor de 
deur. In deze feestdagentijd 
wil de redactie ook graag nog 
wat extra aandacht vestigen 
op een heel mooi initiatief, 
de Kadish Foundation. Een 
goed doel dat zich inzet voor 
hockey in de sloppenwijken 
in Zambia. In de nieuwsbrief 
leest u meer over dit mooie 
initiatief, het is de moeite 
waard om op de website te 
kijken.
Dit is voorlopig even de 
laatste nieuwsbrief, in de vol-
gende competitiehelft zijn we 
er weer.  Voor iedereen die de 
zaal in gaat, heel veel succes! 
En voor degene die even hoc-
keyrust heeft tot maart, geniet 
ervan! En natuurlijk wensen 
wij alle Voordaners alvast hele 
fijne feestdagen. 

HUP VOORDAAN!

De redactie

Verzoek aan alle leden van Voordaan en vooral ook jeugd-
leden: willen jullie op de website via Mijn Voordaan checken 
of jullie telefoonnummers en e-mailadressen kloppen? In 
de ledenadministratie staan vaak nog de gegevens van jullie 
ouders (uit de tijd dat jullie nog ‘klein’ waren!). 
Klik hier om direct in te loggen op Mijn Voordaan of ga 
naar de  homepage van de Voordaan,  en klik op Mijn Voor-
daan in de balk rechtsboven.
   
Heb je geen inlogcode voor Mijn Voordaan dan kun je deze 
opvragen bij vrijwilligers@voordaan.nl

 Bij aanvang van het 
nieuwe hockeysei-
zoen heeft de club 

400 hockeyballen gekocht, op 
te slaan en te vervoeren in 
4 kliko’s en ten behoeve van 
de trainingen. In oktober zijn 
hier nog eens 4 X 50 ballen 
aan toegevoegd om te zorgen 
dat iedereen voldoende 
trainingsballen tijdens de 
trainingen kon gebruiken. Op 
13 november waren alle 600 
ballen WEG! Nou ja weg… In 
menig teamtas liggen enkele 
tientallen ballen te wachten 
tot slechts enkelen hiermee 
kunnen trainen.

Langs deze weg een oproep 
aan alle leden die – al dan 
niet per ongeluk – hockeybal-
len uit de kliko’s voor eigen 
(trainings-)doeleinden hebben 
meegenomen om deze ballen 
MET SPOED weer terug in 
de kliko’s te doen, zodat ALLE 
Voordaanteams gebruik kun-

?

nen maken van de trainingsbal-
len.
Het bestuur heeft besloten niet 
opnieuw trainingsballen aan 
te schaffen omdat verwacht 
wordt dat bij ‘automatische’ 
aanvulling door de club, deze 
ballenstroom ‘automatisch’ in 
de elftaltassen terechtkomt.
Daarnaast het verzoek om ver-
antwoordelijker met algemeen 
bezit om te gaan:

•  na gebruik de kliko’s weer 
op de afgesproken plek in 
het clubhuis zetten (staan nu 
nachtenlang buiten)

•  realiseer je dat alle materia-
len gemeenschappelijk bezit 
zijn en ten behoeve van 
ALLE jeugdleden van Voor-
daan zijn aangeschaft

•  niemand heeft méér recht 
op materialen dan een ander 
mede-Voordaanlid.

WAAR ZIJN DE BALLEN?

De eerste competitiehelft zit erop. H1 behaalde zeven punten in de Hoofdklasse, met 
als hoogtepunten de thuiszeges op SCHC en Oranje Zwart. D1 is volop in de race voor behoud in 
de Overgangsklasse. Tot in de zaal of in februari/maart weer op het veld!

http://www.voordaan.nl/site/default.asp?Option=2&m=9
mailto:vrijwilligers%40voordaan.nl?subject=
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gEVONDEN VOOrWErPENBAK
Zoals onlangs op website 
aangekondigd werd: “De 
Gevonden Voorwerpenbak 
puilt uit! Alles wordt naar 
een kledinginzameladres 
gestuurd!”
Misschien is het 
fenomeen 

‘Gevonden Voorwerpenbak’ 
bij jullie niet bekend? Maar 
hij bestaat echt! Alles wat 
in het clubhuis en langs de 
velden gevonden wordt (en 
dat is best veel) gaat in deze 
grote houten bak. Alleen.. 
het blijft in die bak.. Zonde 
toch?
De bak staat achter het 
clubhuis, onder het afdak.   

Je bent een actief trimhockeyer. 
Wat houdt het trimhockey 
eigenlijk in?
‘Iedere maandagavond lekker 
hockeyen met gemiddeld 50 
man. Het is gemengd, dus we 
spelen met hele goede en 
beginnende hockeyers maar 
ook met dames en heren. 
We starten met inslaan, dan 5 
pittige oefeningen, vervolgens 
potje spelen waarbij ook 
de minder ervaren spelers 
betrokken worden en we 
sluiten af met een biertje. 
Super gezellig! Met regelmaat 
worden er ook wedstrijden 
en toernooien gespeeld 
tegen andere trimhockey-
clubs. Door de jarenlange 
bezielende training van Tjerk 
Hobma konden we al menige 
prijs mee naar huis nemen.’ 

Je bent ook actief als vrijwil-
liger. Wat doe je precies?
‘Eigenlijk wil ik liever mijn 
bewondering uitspreken 
voor mijn zonen Diederik en 
Friso, die ook als het koud is 
en regent iedere woensdag 
training geven. Daarnaast zit 
mijn vrouw Manja voor de 
Jongens C in de Jeugdcom-
missie. Maar goed, mijn taak 
is het beheer van het scherm 
in het clubhuis (sponsors, 
wedstrijdschema en foto’s) 
en plaatsen van de sponsors 
op de Voordaanwebsite. 
Daarnaast ben ik contactper-
soon voor sponsors Volvo 
Buitenweg, Hilversum en Gall 
& Gall Hessenweg, De Bilt. ‘

Wat is jullie truc om in crisitijd 
toch sponsors over te halen? 
‘Mijn truc is dat sponsors ge-
waardeerd worden binnen de 
club en ook iets terug mogen 
verwachten. De gedachte is 

dat als je kan kiezen tussen 
een fles wijn kopen bij Gall 
& Gall aan de Hessenweg 
of in de supermarkt, dat je 
dan even denkt, “Jaaa, ik ga 
even bij onze vrienden van 
Voordaan langs. Zij zijn goed 
voor onze club, dan kan ik 
als Voordaanlid ook wel iets 
voor onze sponsor doen.....”. 
Als deze wisselwerking plaats 
vindt, ben ik heel tevreden.’

Ook ben je de huisfotograaf 
van Voordaan D1 en H1. Is het 
ooit misgegaan toen je langs 
het veld zat?
‘Knock on wood, gelukkig niet. 
Ik zit wel tussen de hekken 
en moet daarom wel continu 
de bal in de gaten houden. 
Bij de laatste wedstrijd rot-
terdam - Voordaan kwam er 
een bal snoeihard mijn kant 
uit, maar die kon ik ontwijken. 
Een keer kwam er wel een 
bal keihard tegen mijn fototas 
aan, waarvan met name het 
publiek heel erg schrok, maar 
gelukkig zaten er toen geen 
andere lenzen in de tas.’

Tot slot, wat is voor jou het 
mooiste Voordaanmoment dat 
je hebt vastgelegd?
Eigenlijk waren dat twee 
wedstrijden. Allereerst de 
verrassing dat Heren 1 snel-
ler dan gepland vorig jaar 
promoveerde naar de Hoofd-
klasse. Deze ontlading van 
emoties en feest, prachtig! 
Wat ook heel mooi was om 
vast te leggen, was de energie 
en passie die Dames 1 vorig 
seizoen in de wedstrijden 
tegen Schaerweijde stopte 
om in de Overgangsklasse te 
blijven. De tranen van blijd-
schap en de wil om te scoren 
waren een feest om te zien!’

guido van der Burg is clubfotograaf, lid van de 
sponsorcommissie en trimhockeyer.

Trimhockey 5 jaar! 

Het begon allemaal 5 jaar geleden met een oproep op 
de webiste van Rob Koopmans, de toenmalig voorzit-
ter van Voordaan. De oude trimhockeygroep was 

opgehouden te bestaan en ze zochten een nieuwe trainer. Op 
een zaterdagochtend om 9 uur was het met een kop koffie aan 
de bar binnen 10 minuten rond. In oktober startten we met 20 
leden op veld 3. Inmiddels zijn er 105 trimmers lid van Voordaan, 
staan er 15 mensen op de wachtlijst en vullen we op maandag-
avond twee velden met een opkomst van gemiddeld zo’n 45 
trimmers per keer.
 
Bij trimhockey speelt alles door elkaar. Van oud-heren/-dames 1 
tot net begonnen hockeyers en ook nog eens heren en dames 
gemengd. De avonden bestaan uit een beetje conditietraining, 
verschillende oefeningen en afsluitend onderlinge wedstrijdjes. 
Wie het leuk vindt kan regelmatig meespelen met een wedstrijd 
of toernooi tegen andere trimhockeygroepen van clubs in de 
buurt, zoals SCHC, Laren of Soest.
 
Op 12 november vierden we ons vijfjarig jubileum met een 
toernooi. In totaal deden 10 teams mee van 7 verschillende 
clubs. Naast het sportieve spel was er ook een loterij waarvan 
de opbrengst van 730 euro is gegaan naar de stichting Tegen-
kracht. De afsluitende disco zorgde ervoor dat veel mensen pas 
laat Voordaan weer verlieten. 
 
Op naar de volgende vijf jaar die meteen goed begonnen zijn. 
Rob Koopmans (Koopmans law) heeft ons een mooie Block 
Rocker geschonken waarmee we de trainingen muzikaal onder-
steunen (in navolging van de Dames 1).
Heb je vragen over trimhockey? Dan kun je contact opnemen met 
Tjerk Hobma (trimhockey@voordaan.nl)

mailto:trimhockey%40voordaan.nl?subject=


N
um

m
er

 3
 -

 d
ec

em
be

r 
20

12

KADISH 
FOUNDATION

D e Kadish Foundation 
steunt hockey-
coaches uit die 

sloppenwijken van Zambia en 
zorgt er voor dat zij op het 
veld blijven in plaats van in fa-
brieken gaan werken. Een heel 
mooi initiatief, dat het waard is 
om een kleine donatie te ge-
ven. Op de website is meer 
informatie te vinden.

KORTINg
Tot 15 december krijg je 40 euro kor-
ting bij inschrijving voor de Nationale 
Sportkampen. Ook dit jaar worden de 
leukste sportkampen weer gehouden 
op Voordaan. Na het succes van 2012 
worden de kampen komend jaar nog 
leuker, uitdagender en leerzamer. Dit 
mag je niet missen!
Je kan je inschrijven voor het Origi-

nal Hockeykamp (6-14 jaar), voor het 
Tophockeykamp (8-14 jaar) of voor het 
Topkeeperskamp (8-14 jaar).  Je kleine 
broertjes en zusjes kunnen ook mee-
doen aan het Sport&Spelkamp (4-7 jaar). 
Deze kampen zijn in de mei-, zomer en 
herfstvakantie 2013 op  Voordaan.

BIJZONDER
Heel bijzonder is dat een echte tophoc-
keyer komt om jou een geweldige clinic 
te geven. De enthousiaste begeleiders 
zullen je voor verschillende uitdagingen 
zetten, handige tips geven, nieuwe trucs 
leren en een feest maken van jouw 
kamp. Het hockeyprogramma is gemaakt 
door Roelant Oltmans en Marc Lam-
mers, de beste trainers van Nederland. 
Verschillende spellen en activiteiten, 
zoals knotshockey en de buikschuifbaan, 

maken deze dagen tot de leukste van je 
leven!
Doe jij niets liever dan heel de dag 
hockeyen en droom jij van een leven 
als tophockeyer? Doe dan mee aan het 
Nationale Tophockeykamp of Topkee-
perskamp ( 8-14 jaar)  met elke dag 
een clinic van een andere topcoach of 
tophockeyer! Ben jij erbij?
 
ExTRA INfO
De dagkampen duren drie of vijf dagen, 
elke dag van 9.30u tot 16.30u. Je kan ge-
bracht worden om 9.00 uur en gehaald 
worden tot 17.00 uur. Je wordt inge-
deeld op niveau en leeftijd, dus hoeveel 
ervaring je hebt, maakt niet uit. Prijzen 
vanaf €159. Inschrijven, kampen met 
overnachtingen, andere locaties en meer 
info: www.nationalesportkampen.nl.

Programma zaalhockey
De competitieleider zaalhockey heeft het programma voor het komende zaalhockeyseizoen gepubli-
ceerd. U kunt het programma inzien via de standenmotor op de KNHB-website.
Op 8 en 9 december is Heren 1 te bewonderen op het TopToernooi in sportcentrum Olympos. Het 
is zeker de moeite waard om dit spectakel te komen bekijken en onze mannen aan te moedigen!
Voor vragen en opmerkingen kun je terecht op zaalhockey@voordaan.nl.

Go Sport verhuist
Go Sport, de leverancier van onze clubte-
nues en vele andere hockeybenodigdheden, 
gaat verhuizen en gaat samen met Sport 
2000 Bilthoven onder één nieuw dak verder. 
Op 1 februari a.s. sluit de huidige winkel op  
Vinkenlaan 4 in Bilthoven, en rond 14 febru-
ari opent de nieuwe winkel schuin aan de 

overkant van de straat op Vinkenlaan 27, het 
oude pand van Mitra naast Scheer & Foppen. 
In de tussenliggende weken zijn de materia-
len tijdelijk verkrijgbaar bij Sport 2000 in de 
Kwinkelier in Bilthoven (welke kort daarna 
ook zal sluiten) en uiteraard ook gewoon bij 
Eyk Sport in de Zadelstraat in Utrecht. Tot 1 
februari en vanaf ca. 14 februari kunt u dus 
gewoon (weer) terecht bij Go Sport!

Volg ons op 
Twitter!

@VOORDAAN

VROEGBOEKKORTING VOOr DE NATIONALE SPOrTKAMPEN

| 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

http://kadish.nl/de-foundation/history/
www.nationalesportkampen.nl
http://www.knhb.nl/competities+disciplines/standenmotor/standenmotor-zaal/cDU594_Standenmotor-Zaal.aspx
mailto:zaalhockey%40voordaan.nl?subject=
http://www.twitter.com/voordaan
http://www.voordaan.nl 
mailto:nieuwsbrief%40voordaan.nl?subject=

