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8 juni

Beste Voordaners,
Het seizoen is weer voorbij! 
En net zoals elk seizoen is 
Voordaan weer een aantal 
kampioenen rijker. Dit zijn ze 
op een rijtje, in de zaal: 
H2, D2, MD1/2 (combi-team 
van MD1 en MD2), MD2, en 
op het veld: MB2, MC4, HL1.  
D4 werd geen kampioen, 
maar promoveert wel naar 
de res. eerste klasse. Gefelici-
teerd allemaal! Komen jullie 
wel jullie medaille ophalen op 
zondag om 16.00 uur? 
Alle Voordaners zijn natuur-
lijk van harte uitgenodigd 
op de seizoensafsluiting 
aankomende zondag. Waarbij 
de vrijwilligers nog speci-
aal in het zonnetje gezet 
worden voor hun inzet in het 
afgelopen seizoen. Dan rest 
ons niets meer dan iedereen 
een hele fijne zomerstop 
te wensen, en een goede 
voorbereiding op een nieuw 
seizoen.

HUP VOORDAAN!

De redactie

Voordaan wil verder 
bouwen aan een 
goede en herkenbare 

jeugdafdeling. Hierbij gaan we 
werken met een professioneel 
technisch kader. Dit is nieuw 
voor Voordaan, zeker een stap 
vooruit, maar we zullen er wel 
aan moeten wennen. In een or-
ganisatie met professionals en 
vrijwilligers blijft het altijd zoe-
ken naar het juiste evenwicht.
Voor deze stap heeft Voordaan 
Karel van Cooten aangetrok-

ken als Technisch Manager 
Jeugd. Het bestuur van Voor-
daan zet hiermee in op een 
meer professionele begeleiding 
van de groeiende jeugdafde-
ling. Karel van Cooten (tmj@

voordaan.nl) vormt vanaf 
aankomend seizoen samen met 
het drietal trainingscoördinato-
ren Simon Cok (jeugd meisjes), 
Wouter Simon Thomas (jeugd 
jongens) en Daan Jongejan 
(jongste jeugd) het technisch 
kader. Zij zijn verantwoordelijk 

voor de in- en uitvoering van 
het hockey technisch beleid 
zoals we dat met elkaar heb-
ben vastgelegd in het beleids-
plan voor de jeugd. Centraal 
voor het technisch kader staat 
het boeien en binden van kin-
deren en vrijwilligers. De basis 
hiervoor is gelegd in ons jeugd 
beleidsplan, het hockeyleerplan 
en de daaraan gekoppelde 
Voordaan Hockey Academy. 
Lees hier alles over het 
technisch jeugdkader. 

Besparen op uw energie en ook nog eens 
de club helpen? Dat kan nu met Akna-Ener-
gy 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. Kom 8 juni 
langs bij onze stand op het familietoernooi 
of klik hier voor meer informatie. 

VOORDAAN VOOR DUURZAAM & BESPARING

Nieuw technisch jeugdkader

FAMILIETOERNOOI 
Neem je vaders, moeders, 

broers, zussen, neven en nich-
ten mee naar Voordaan op 
zaterdag 8 juni, en doe mee 

met het familietoernooi! 

mailto:tmj%40voordaan.nl?subject=
mailto:tmj%40voordaan.nl?subject=
http://www.voordaan.nl/files/library/nieuwsbrief/technisch%20jeugdkader.doc
http://www.voordaan.nl/files/library/nieuwsbrief/technisch%20jeugdkader.doc
http://www.voordaan.nl/files/library/nieuwsbrief/akna-energy.pdf
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BENJAMINS JONGENS: 
ER IS NOG PLEK!
Een oproep voor alle jongens die vanaf september 2013 
in groep 3 zitten: Er zijn nog plaatsen vrij voor jullie bij de 
Benjamins. Dus kom lekker hockeyen op Voordaan!

De indeling van de trainingen 
en de wedstrijden lijkt altijd 
een hele puzzel. Hoe krijg je
dit elke keer weer voor elkaar 
en kost het veel tijd?
‘Na 6 seizoenen als
wedstrijdsecretaris senioren 
zou je zeggen dat je het plan-
nen op routine zou moeten 
kunnen, maar de puzzel voor 
het maken van het wed-
strijdschema is toch iedere 
keer weer een uitdaging. Dit 
komt omdat er veel teams 
afhankelijk zijn van andere 
teams ivm coaches; invallers 
etc, etc. Gelukkig zitten we 
(nu nog) ruim in de velden 
zodat ik behoorlijk flexibel 
kan zijn. Het trainingsschema 
is nieuw voor mij. Het lijkt 
mij 1x per jaar een flinke klus, 
maar daar wijzigt gedurende 
het seizoen niet zoveel in. 
Gemiddeld ben ik tijdens het
seizoen een uurtje of twee 
per week bezig met de 
planning en alles wat daar bij 
hoort.’
 
Wat vind je het lastigste aan 
je vrijwilligerstaak, en wat vind 
je het leukste er aan?
‘Lastig is er eigenlijk niets, 
behalve dat ik graag
iedereen tegemoet wil ko-
men als er wensen zijn mbt 
speeltijden. Daarmee maak ik
het mezelf soms moeilijk. 
Aan de andere kant krijg 
ik van alle teams altijd de 
volledige medewerking als er 
geschoven moet worden in 
het schema en zijn er altijd 
mensen bereid om een extra 
wedstrijd te fluiten als ik een
probleem heb om scheids-
rechters te vinden voor 
wedstrijden die een bepaald
niveau vragen.’

Doe je naast de veldindeling 
nog iets op Voordaan?
‘Sinds de invoering van het 
Digitaal wedstrijdformulier,
controleer ik iedere maandag 
of deze volledig en correct 
zijn ingevuld en dat is niet 
altijd het geval. Soms is het 
eenvoudig op te lossen, 
maar soms moet dat via de 
bond en andere verenigin-
gen.  Voorheen streepte je 
een fout ingevulde uitslag 
door en verbeterde je dit op 
het wedstrijdformulier. Dat 
kan helaas niet meer en dit 
moet achteraf gerepareerd 
worden. Het potje typex
naast de computer op de 
wedstrijdtafel helpt ook niet 
meer :-) Daarnaast fluit ik 
af en toe een wedstrijd van 
het team van mijn dochter 
Floor die in de A3 speelt, en 
soms een verdwaalde inhaal- 
wedstrijd bij de senioren. 
Het hockeyen heb ik dit jaar 
overgeslagen, omdat gezin, 
studie en werk mijn leventje 
behoorlijk beheersen.’
 
Tot slot, een goede veldindeling 
vergt planning en structuur. 
Gebruik je deze eigenschap-
pen ook in je privé-leven?
‘Ik zou liegen als ik nee zou 
zeggen, de combinatie gezin, 
werk en studie vraagt om 
structuur, maar ik ben niet 
echt van het ver vooruit 
plannen. In mijn werk als ver-
andermanager/consultant ge-
beurt er in verandertrajecten 
altijd wel iets onverwachts, 
waardoor ik moet bijstu-
ren en de planning moet 
aanpassen. In die zin lijkt het 
wedstrijdsecretariaat erg veel 
op mijn werk, dat maakt het 
juist zo uitdagend.’

Frits van Lingen is wedstrijdsecretaris en maakt 
ook de veldindelingen en het trainingsschema 
aan het begin van het seizoen. 

Clubkleding bij Go Sport 
en Eyksport Utrecht

Het seizoen loopt ten einde. Go Sport en Eyksport 
Utrecht zijn de winkels waar u volgend seizoen ook 
weer terecht kunt voor het Voordaantenue en alle 

hockeybenodigdheden. 
Tevens wordt er aan het begin van het seizoen nog een dag ge-
organiseerd waar Go Sport en Eyksport aanwezig zullen zijn voor 
de verkoop van de clubkleding,  met uiteraard weer spectaculaire 
openingsaanbiedingen van hockeyspullen. 

ZOEK JE NOG EEN BAANTJE?  
BIJ GO SPORT BILTHOVEN WORDT GEZOCHT NAAR EEN 
FULL TIME VERKOOPMEDEWERKER (STER). 
Klik hier voor meer info.

Dit is een typisch voorbeeld van hoe de dug outs van Voordaan 
vaak aangetroffen worden: een stilleven van rommel. Een oproep 
aan alle leden: Gooi je afval in een daarvoor bestemde prullenbak 
na je training of je wedstrijd! 

Afval op  
Voordaan

http://www.gosport.nl/vacature
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VRIJWILLIGERS BEDANKT!
Hierbij willen wij alle vrijwilligers heel hartelijk bedanken voor de enorme inzet 
om ook dit seizoen weer tot een succes te maken! Met zo’n 250 vrijwilligers, 
die grote en kleine taken op zich nemen, houden wij Voordaan draaiend en daar 
kunnen we best trots op zijn. Ook volgend seizoen hopen wij op jullie te kunnen 
rekenen.
Alle vrijwilligers zijn van harte uitgenodigd voor de BBQ op 9 juni a.s. die jullie 
aangeboden wordt als dank (uitnodiging voor inschrijving is per email gestuurd).
HUP VOORDAAN!
Het bestuur.

Vertrouwenspersoon
Ook binnen een grote vereniging als Voordaan komen – bedoeld of onbedoeld 

-  wel eens zaken voor welke in uw ogen niet door de beugel kunnen of an-
derszins aanleiding geven om daarover met een onafhankelijk persoon binnen 

de club te willen praten. Daarom kent ook Voordaan de functie van “Vertrouwensper-
soon”. Bij onze vereniging is dat Bas Rijsdijk, bereikbaar via vertrouwenspersoon@
voordaan.nl, waarmee u via de mail dan evt. een (telefonische) afspraak kunt maken.
Bij de vertrouwenspersoon kunt u terecht met problemen c.q. kwesties waarover u 
wilt spreken, maar die zeer persoonlijk zijn of die u niet wilt of kunt bespreken met 
een commissielid en/of een bestuurslid. Dit kunnen onderwerpen zijn m.b.t. persoon-
lijke integriteit, intimidatie, maar ook andere onderwerpen. 
De vertrouwenspersoon kan naar u luisteren en u van advies dienen, dan wel de situ-
atie desgewenst bespreken met het bestuur zonder uw naam te noemen. 

Het blijkt dat veel fietsers vanaf de Groenekanseweg via 
het voetpad de Koningin Wilhelminaweg op gaan. Dit kan 
een gevaarlijke situatie opleveren omdat men niet kan zien 
of er verkeer vanaf de andere kant aankomt.
Bij het stoplicht op de Groenekanseweg is een speciaal 
fietsvak waarin men moet voorsorteren richting Koningin 
Wilhelminaweg. Advies is om hier gebruik van te maken.

Op zaterdag 25 mei heeft een groot aantal Jongste Jeugd teams het seizoen afgesloten 
op de velden van Voordaan. Voor de E8-tallen startte de ochtend met een swingende 
warming-up, verzorgd door de speelsters van MC1. Na deze warming-up was iedereen 
klaar voor het echte werk: hockeywedstrijdjes, knotshockey maar ook de altijd spannende 
shoot-outs. Aan MC1 de taak voor het uitzetten van de velden en het begeleiden van de 
activiteiten. Na een finalewedstrijd en het uitreiken van de verdiende medailles was het 
tijd voor de afsluiting.
Een strakke organisatie, het zonnige weer maar zeker ook veel sportieve kinderen heb-
ben gezorgd voor een geslaagde slotdag. 
Organisatie en meiden van MC1, bedankt voor jullie inzet en begeleiding!

MINI SLOTDAG OP VOORDAAN

Marieke Dijkstra is de nieuwe 
trainer/coach van Heren 1. Een 
korte kennismaking.

Wat doe je naast je functie bij Voordaan?
‘Ik werk als manager topsport bij VSU Top-
sport. Wij zijn o.a. verantwoordelijk voor 
de individuele begeleiding van topsporters 
en talenten en ondersteunen talentcentra 
en topsportverenigingen. Daarnaast ben ik 
bondscoach van het Nederlands Dames 
zaalhockeyteam waar ik eerst zelf 8 jaar 
in heb gespeeld en drie jaar assistent- 
bondscoach ben geweest. Af en toe geef 
ik vanuit mijn bedrijfje MDA ook nog 
trainingen en workshops in het bedrijfsle-
ven op het gebied van topsport, coaching 
en psychologie. Als organisatiepsychologe 
ligt daar ook een passie.’

Welke tip heb je voor fanatieke jeugdleden 
die in Heren 1 willen komen?
‘Elke training en wedstrijd weer ietsje 
beter willen worden. Als team en ook als 
speler het maximale eruit willen halen. Jij 
(en je teamgenoten) bepalen hoe ver je 
komt. Maak gebruik van je sterke punten 
en zorg dat ze nog sterker worden. En het 
is natuurlijk ook goed om je minder sterke 
punten te verbeteren. Als laatste: hockey 
is het allermooiste spelletje wat er is, dus 
heb vooral veel plezier op het hockeyveld!’

Wanneer is het komend seizoen geslaagd?
‘De voorbereiding wil ik gebruiken om 
samen met het team onze doelstelling 
voor volgend jaar helder te krijgen. Gaan 
we voor de playoffs, het kampioenschap, 
of wordt het een doelstelling gericht 
op de eerste helft van het seizoen? Als 
we als team en als individu vooruit zijn 
gegaan zullen we uiteraard ook tevreden 
zijn. Meer tempo en snelheid naar voren, 
sterk verdedigen, slim hockeyen en elke 
wedstrijd het maximale eruit halen.’

3
 VRAGEN

FIETSERS OPGELET

mailto:vertrouwenspersoon%40voordaan.nl?subject=
mailto:vertrouwenspersoon%40voordaan.nl?subject=
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Wie heeft er een Macbook over of te leen voor Voordaan 
H1 en kan deze gedurende het komende seizoen ter be-
schikking stellen? Het team heeft dit hulpmiddel hard nodig 
voor het doen van videoanalyses om zo hun spel nog verder 
te kunnen verbeteren.
Vanwege de software is het van belang dat de laptop van 
Apple is, niet uit luxe.
De gulle schenker/uitlener krijgt een eervolle vermelding op 
de nieuwe aftermatch-kleding van volgend seizoen!  
Reacties graag naar nieuws@voordaan.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

Clubmarkt op Sponsorportaal
Het sponsorportaal heeft iets nieuws: de Clubmarkt.
De Clubmarkt is vergelijkbaar met Marktplaats, maar dan voor 
Voordaanleden. Is je dochter uit het Voordaan-tenue gegroeid? 
Bied het aan op de Clubmarkt! Of ben je op zoek naar een op-
pas tijdens je trainingen? Vraag het op de Clubmarkt! Je vindt de 
Clubmarkt via het sponsorportaal onder het kopje ‘Clubinfo’ op 
de website. Hier lees je meer informatie.

Oproep binnenhuisarchitect/deskundige

MACBOOK GEZOCHT  
VOOR VIDEOANALYSE H1

De spandoekenwedstrijd van 
D1 werd gewonnen door 
meisjes E2

Zondag 9 juni

RABOBANK SLOTDAG VOORDAAN
Vanaf 16.00 uur:
- kampioenenhuldiging en  uitreiking Bord van Verdiensten
Vanaf 17.00 uur:
-  borrel en BBQ, opgeven via: vrijwilligers@voordaan.nl

O ns clubhuis bestaat 
bijna vier jaar en 
het zou fijn zijn als 

er weer met een frisse blik 
naar de inrichting kan worden 
gekeken. Hiervoor zoekt Voor-

daan iemand met ervaring, die 
als vrijwilliger ons kan helpen 
met deze klus.  
Geïnteresseerden kunnen 
contact opnemen met Marco 
van der Padt: 0613992593.

mailto:nieuws%40voordaan.nl?subject=MacBook%20voor%20H1
http://www.voordaan.nl
nieuwsbrief@voordaan.nl
http://www.voordaan.nl/files/library/nieuwsbrief/handleiding%20clubmarkt.pdf
mailto:vrijwilligers%40voordaan.nl?subject=

