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Beste Voordaners,
De lentekriebels zijn bij iedereen binnen gekomen zo lijkt
het! Niet alleen het bestuur en
de commissies zijn hard aan
het werk, ook de leden hebben het goed te pakken. Zo is
er afgelopen maand door veel
leden meegedacht over het
beleid van Voordaan. In deze
nieuwsbrief vind je nog meer
nieuwe plannen op Voordaan,
zoals het initiatief van een
van de leden, speciaal voor
keepers.
Ja, die lente heeft een goede
invloed op de Voordaners.
Hopelijk zien we dat ook
terug in de gezelligheid en de
sportiviteit op Voordaan. In
de volgende nieuwsbrief o.a.
aandacht voor de slotdag.
HUP VOORDAAN!
De redactie

Dames 1 en meisjes D helpen elkaar

V

anaf april helpen de speelsters
van Dames 1 en Meisjes D elkaar!
Dames 1 zal om de vrijdag een
speciale training verzorgen aan een MD-team,
waarbij de meisjes nieuwe trucjes leren voor
hun eigen hockey. Na de training gaat het
MD-team aan de slag om een spandoek te
maken voor D1 om Dames 1 op hun beurt
te helpen naar de overwinning op zondag.
Aan het einde van het seizoen zal D1 nog

een extra prijs uitloven voor het mooiste
spandoek.
Vrijdag 12 april had MD2 de eerste Duo-D
training en zij hebben vervolgens een prachtig spandoek gemaakt voor de wedstrijd
tegen Alliance op zondag 14 april.
Meisjes D en Dames 1, veel plezier bij deze
nieuwe Duo-D trainingen!

WEBSITE SPECIAAL VOOR ONZE KEEPERS
Olivier Apontoweil, keeper van JD2 was eens een keer op zoek naar andere
keepers die bij Voordaan keepen. Hij kon echter niets vinden en besloot samen
met zijn vader een website te maken voor de keepers van Voordaan. Zo
gezegd, zo gedaan: www.voordaankeepers.nl
De site is nog in de ontwikkelfase, maar een onmisbaar onderdeel van de site zal een
soort “profielen database” worden van alle vaste keepers van Voordaan met informatie
zoals naam en team, maar ook foto’s, filmpjes en bijvoorbeeld een persoonlijke motivatie
over waarom ze zijn gaan keepen. En ze hebben nog meer plannen met de site:
- Blog met algemene hockey info op keepersgebied zoals clinics, materiaalnieuws en interviews.
- Forum voor dingen die keepers kwijt willen of nodig hebben
- De statistieken van de keepers per team.
Dus bij deze een oproep aan alle keepers van Voordaan: Ondersteun dit mooie initiatief, houd
www.voordaankeepers.nl goed in de gaten en meld je aan!
Voor vragen kun je terecht bij info@voordaankeepers.nl.
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Steun Voordaan!
KOOP EEN VOLVO
BIJ BUITENWEG!
Beste leden van Voordaan,
Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken u mede te
delen dat Volvo Nederland besloten heeft de unieke Hockey
Club Bonus actie ook in 2013
te continueren!
Dat betekent dat Voordaan
€1.000 (netto) ontvangt van
Volvo Nederland voor iedere
door Volvo Buitenweg (Hilversum, Naarden en Bussum)
verkochte / geleasde nieuwe
Volvo aan leden dan wel ouders van leden van Voordaan.
Volvo Buitenweg introduceerde deze Volvo Clubbonus actie
bij 5 andere hockeyclubs uit
de regio (Naarden, Gooische,
‘t Spandersbosch, Hilversum
& Baarn). Enkele hockeyclubs
waren vorig jaar goed voor 10
en 12 verkochte auto’s (dus
€10.000 & €12.000 netto voor
die clubs)!
Deze bonus staat geheel los
van hetgeen u overeenkomt
met Volvo Buitenweg ten aanzien van inruil en of kortingen.
Mocht u over willen gaan tot
het kopen of leasen van een
Volvo, wilt u dit dan aangeven
bij Guido van der Burg
die de administratie bijhoudt
ten behoeve van de Volvo
Clubbonus.
Indien u nog verdere vragen
over deze Volvo actie heeft, zal
ondergetekende deze graag
beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
Hugo van Leeuwen Boomkamp
(06-28 88 54 74)
p.r.Volvo Buitenweg
www.buitenweg.nl

BEGELEIDINGSTEAMS TOPHOCKEY
VOLGEND SEIZOEN
De tweede helft van het seizoen is eigenlijk nog maar net begonnen maar
we zijn alweer druk in de weer met de begeleidingsteams voor onze topteams komend seizoen. De eerste resultaten hebben we al, als er meer
nieuws is lezen jullie dat natuurlijk op de site of in de volgende nieuwsbrief.
Dames 1
Met veel enthousiasme laten wij weten dat
Lotte Smets ook volgend seizoen trainer/
coach is van Dames I bij Voordaan. Zij heeft
dit jaar, samen met Martijn Muller, een heel
nieuwe, jonge selectie opgezet die dit jaar
al veelbelovende dingen heeft laten zien.
Volgend jaar wil ze gaan oogsten en strijden
om zo hoog mogelijk in het linkerrijtje van de
overgangsklasse terecht te komen!
We zijn voor Dames 1 nog op zoek naar een
nieuwe tweede man/vrouw. Martijn neemt
na dit seizoen afscheid. Hij heeft drie jaar
lang met Lotte met succes gewerkt aan de
promotie naar de overgangsklasse en de basis gelegd om een stabiele overgangsklasser
te worden. ‘We hebben drie jaar heel goed
en fijn samengewerkt en na drie jaar is het
ook goed weer eens verder te kijken.’

Dames 2
Ook Dames 2, dat de afgelopen twee seizoen
een stabiele groei doormaakt en tot een
vaste waarde in het linkerrijtje van de overgangsklasse uitgroeit, behoudt haar coach.
Florian Milerski plakt met veel enthousiasme
nog een jaar D2 er aan vast. Hij heeft op
termijn ambitie voor het grotere werk, maar
ziet ook komend seizoen nog meer dan
voldoende uitdaging bij ons tweede damesteam. De verwachting is dat de meerderheid
van het huidige team door zal gaan, mogelijk
aangevuld met een paar talenten uit de jeugd.
Wij zijn heel enthousiast Florian voor nog
een jaar aan ons tweede damesteam te binden. Niet in de minste plaats omdat Florian
in woord en daad het Voordaanbeleid onderschrijft en zich actief inzet voor de aansluiting
tussen jeugd en senioren.
voorzitter CSTOP
Maarten Groenen is de nieuwe voorzitter
van de commissie Tophockey (CTOP). Hij
neemt deze taak over van Joscha de Vries die
dit tot nu toe combineerde met haar functie
als bestuurslid.

Buitenweg introduceert binnen enkele weken HET

nieuwe VOLVO modeljaar 2014!
7% bijtelling - Volvo V60 Plug-in Hybrid
14% bijtelling - Volvo V40
20% bijtelling - Volvo V70 / S60 / V60 / S80

EN... € 1000,- voor je club!
Graag maken wij voor u een berekening hoe gunstig ons nieuwe modeljaar financieel kan uitpakken.
Neem hiervoor contact met ons op, schrijf u in voor onze nieuwsbrief op onze website of maak
gebruik van de QR-code.

Buitenweg Hilversum

Buitenweg Baarn

Buitenweg Naarden

Oscar Romerolaan 1
1216 TJ Hilversum
035 - 623 45 70

Baarnschedijk 3
3741 LN Baarn
035 - 541 75 47

Amsterdamsestraatweg 3
1411 AW Naarden
035 - 694 88 07

Meer info: www.buitenweg.nl/modeljaar2014
hilversum@buitenweg.nl

| 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

De KNHB, evenals de hockeyclub Voordaan, heeft geconstateerd
dat er de laatste tijd een toename is van wangedrag voor, tijdens
en na een wedstrijd. Dit is een slechte zaak en onze hockeybond is de strijd aangegaan om dit fenomeen een halt toe te
roepen en wij als hockeyclub ondersteunen dit volledig.
Wangedrag hoort gewoon niet op de hockeyvelden en zeker
niet op Voordaan thuis, klaar! Ongeacht de oorzaken van dit
wangedrag. Allereerst moet je natuurlijk er alles aan doen om
wangedrag te voorkomen en/of te vermijden. Maar stel nu dat jij
als speler, coach of scheidsrechter hiermee te maken krijgt, wat
moet je dan doen?
Lees de oplossing op deze website!

REGELS INVALLEN SENIOREN

E

r komen regelmatig vragen binnen over het invallen
van spelers bij andere teams. Er zijn veel mogelijkheden om spelers te laten invallen, maar er zijn
ook een aantal dingen die echt niet mogen, zoals het laten
meespelen van trainingsleden.
Om misverstanden en problemen te voorkomen, raden wij
aan dit reglement goed door te lezen!
Mocht je nog vragen hebben of willen weten wie van jouw
team op de teamopgave staat dan kun je een mail sturen aan
senioren@voordaan.nl

Voordaan gaat voor
duurzaam en besparing

Besparen op uw energie en ook nog eens de club
helpen? Dat kan nu met Akna-Energy uit Groenekan. Het bedrijf biedt
leden en supporters de
mogelijkheid het huis te
verduurzamen. Bovendien levert het u ook nog
een financiële besparing
op. Bij de afname van
zonnepanelen spaart u
tevens voor panelen voor
de vereniging.
Lees hier verder voor meer
informatie. Heeft u interesse vul dan
hier uw gegevens in. Wij nemen dan
vrijblijvend contact met u op. Heeft u
interesse, maar zijn er nog een hoop
vragen? Ook geen probleem. Binnenkort is er een informatieavond in het
clubhuis waar u terecht kunt met
al uw vragen. Houd voor deze
datum de website van de club
in de gaten.

vrijwilliger
van voordaan
Albert van Pinxteren maakt de indelingen voor
scheidsrechters bij de jeugd.
Je bent geen lid en toch zet je
je in voor Voordaan.Waarom?
‘Hoewel ik al heel lang geen
lid meer ben van Voordaan,
heb ik toch altijd een band
gehouden met de vereniging.
Toen ik stopte met hockeyen,
wilde ik toch nog iets doen
bij de club. Ik ben toen met
een teamgenoot de scheidsrechterscursus gaan volgen
onder de bezielende leiding
van Rinus van Dorresteijn. Ik
heb nog steeds het fluitje, dat
ik destijds toen ik geslaagd
was, van hem heb gekregen.
Een beter fluitje is er niet.
Toen Aafke van Mourik mij
vroeg om scheidsrechtersactiviteiten te doen, heb ik ja
gezegd.’
Wat doe je precies?
‘Het komt er in het kort op
neer, dat ik voor de jeugd op
zaterdag in samenwerking
met Arie van Doesburg en
Marten Kits van Heijningen
scheidsrechters inrooster. Het
zijn vnl. volwassenen. Arie en
Marten roosteren in overleg
met de coaches /managers
een aantal jeugdteams in om
diverse andere teams te fluiten. Voor de overige wedstrijden maak ik gebruik van een
bestand van scheidsrechters
die bereid zijn min of meer
regelmatig te fluiten. Dat zijn
er momenteel ca. 30. Ruim
van tevoren leg ik in overleg
met hen vast wanneer zij
welk team willen fluiten. Maar
dat lukt niet altijd voor alle
teams. Op vrijdag ben ik ook
nog wel bezig om mensen te
“charteren” helaas.’
Het vinden van voldoende
scheidsrechters is vaak lastig.
Wat is jouw truc?

‘Eigenlijk heb ik geen truc om
mensen zover te krijgen om
te fluiten. Het merendeel ziet
echt wel in dat het zonder
hun regelmatige bijdrage niet
voor elkaar te krijgen is. Ik
doe wel een beroep op hun
solidariteit en sportieve geest.
Toch komt het nog regelmatig voor dat ik zelf een team
fluit. Daar heb ik geen hekel
aan (op een enkele keer na).
Bovendien voel ik me toch
enigszins verantwoordelijk.
Coaches en spelers moeten
er op kunnen rekenen dat er
scheidsrechters zijn.’
Wat maakt de taak zo leuk?
‘Het is een fijne en voldoening gevende gedachte dat
ik de diverse jeugdteams van
goede en ervaren arbitrage
voorzie. Dat komt ook het
spel ten goede. Want het
blijft toch een belangrijke
voorwaarde voor een sportief en correct verlopend
duel. Goede en betrokken
scheidsrechters zijn een echte
meerwaarde voor de jeugd.
Voorts is het plezierig te
horen en te lezen dat mijn
werk gewaardeerd wordt en
dat men beseft dat het een
wekelijkse toer is om het zo
goed mogelijk te regelen.’
Tot slot, hoe kunnen de
Voordaan-leden jou helpen?
‘Leden maar ook niet-leden
kunnen mij helpen door
zich te realiseren dat het
niet vanzelfsprekend is dat
er scheidsrechters zijn en
de stap te zetten om het
scheidsrechtersgilde te vergroten. Ieder is van harte welkom, ook ouders. Onze jeugd
en hun coaches doen ze er
een enorm plezier mee.’
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Wangedrag... wat moet je doen?

