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Maak gebruik van het gratis inloopspreekuur op maandag van 10.00/11.00 uur 
of van een gratis kennismakingsgesprek op afspraak.
 
Erasmusplein 2D te Papendrecht |  078 - 303 00 83 | info@drechtrecht.nl

mr. Jennifer Heijmann

Specialist op het gebied van:

- Echtscheiding

- Familiemediation

- Alimentatie

Adviseren Bemiddelen Procederen

- Omgang/Gezag

- Scheidende ondernemer

- Jeugd(straf)recht
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Global Fitness gaat graag de samenwerking aan met 
HC Souburgh voor nog fittere teams. Vraag naar de aangepaste 

abonnementen en trainingschema’s voor de hockeyleden!

Voltastraat 3 | 2952AW Alblasserdam
0786474856 | www.globalfitness.nl
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Beste leden, ouders van leden, ereleden, toekomstige 

leden, sponsoren en overige lezers . Met trots en plezier van 

onze kant ontvangen jullie hierbij ons tweede Souburgh 

Magazine. Er is door de communicatiecommissie hard aan 

gewerkt, ook om iedereen weer op de foto te krijgen!

Van de voorzitter...

Daarnaast zijn er mooie en leuke artikelen, 
om zo wat meer achtergrondinformatie 
over onze club te krijgen. Voor veel van de 
foto’s bedanken we Peter en zijn dochter 
Laura van Geest extra hartelijk voor hun 
bijdrage!

Ik zou ook graag van de gelegenheid 
gebruik maken om de missie, visie en 
speerpunten van HC Souburgh voor dit 
seizoen met jullie te delen.

We hebben hier als bestuur goed over 
nagedacht en het als volgt geformuleerd; 
Souburgh is een gezellige familieclub, 
waar iedereen zijn sportieve talenten zo 
goed mogelijk kan ontwikkelen. Om dat 
te kunnen zijn en doen, willen wij ons 
hockey-technisch kader professionalise-
ren, een nieuw jeugdbeleidsplan invoeren 
en trainers, coaches én scheidsrechters 
beter opleiden en begeleiden. Persoonlijke 
aandacht en goede communicatie zijn 
hierbij echte aandachtspunten.

Denk hierbij o.a. aan zaken als selecteren 
op leeftijd én op hockey-kwaliteit, coaches 

Colofon

Alblasserwaardse Hockeyclub Souburgh

Sportpark Souburgh

Vinkenpolderweg 27- d

2952 AV Alblasserdam

t. 078-69 13 054

e. info@souburgh.nl

i. www.souburgh.nl 

Redactie

Korstiaan Rietveld

Marlies van Bockel

Laura van Geest

Alex Molenaar

Danitsja Rombout

Vanessa Timmer

Fotografie

Peter van Geest

Laura van Geest

Uitgever

ZPRESS Sport

www.zpress.nl

Vormgeving

ZPRESS Studio

Acquisitie

ZPRESS Sport - Michel Bezemer

Postbus 1015

3300 BA Dordrecht

t.  078 639 70 70

f.  078 639 70 71

Druk

ZPRESS Print

die sfeer en goede teamgeest stimuleren 
en het organiseren van gezellige activitei-
ten met betrokken leden en ouders. Jullie 
begrijpen, een hele uitdaging die we niet 
alleen onszelf maar ook jullie stellen. Wij 
hebben er zin in, doen jullie mee?

Daarnaast nog een ander en niet onbelang-
rijk punt, dat we graag onder de aandacht 
brengen. Ieder mens is uniek, dat is niets 
nieuws, maar daarom niet minder waar. 
Ieder heeft zijn eigen manier van denken, 
van dingen doen. We kunnen dan ook van 
alles van elkaar vinden, zowel goed als 
fout. En sinds de grote toename van het 
gebruik van social media doen we dat ook.

Een aantal mensen denkt dat je via die 
weg zomaar mensen moet kunnen corri-
geren, en/of je ongezouten mening op de 
ander moet kunnen loslaten. Het heeft 
ons verbaasd hoe dit ook binnen onze club 
gebeurt. Hoe leden en/of commissieleden 
soms worden aangesproken is ongepast!
We lijken te vergeten dat deze mensen 
zich steeds belangeloos en vrijwillig voor 
Souburgh inzetten en hun vrije tijd aan 
ónze club geven.

Voor ons als bestuur is het een van de 
belangrijkste uitdagingen van dit moment, 
om te streven naar verbetering en bewust-
wording van dit punt. Laten we met elkaar 
inzetten op respect, gezelligheid en op een 
positieve en open communicatie. Laten 
we daarbij vooral de humor, de leuke en 
gekke foto’s en het gemak van de snelle 
berichtjes goed inzetten, dan komen we 
met elkaar zeker verder!

Voor nu veel lees- en kijkplezier en een 
hartelijke, sportieve groet.
Namens het bestuur, Jet Schenk 
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HC Souburgh is een hockeyvereniging die 
met beperkte middelen een hoop moet 
organiseren. Denk hierbij onder andere aan 
het opleiden van trainers, het onderhouden 
van het terrein, het organiseren van feesten 
en plannen van wedstrijden. Dit alles wordt 
gedaan door vrijwilligers. Deze vrijwilli-
gers zijn georganiseerd in verschillende 
commissies. Elke commissie valt onder de 
verantwoordelijkheid van een bestuurslid. 
Hiernaast staat een overzicht van alle com-
missies met de leden en een korte omschrij-
ving van hun taken. Onderstaand is van een 
aantal commissies een foto opgenomen.

CommissiesBestuur

Wilt u uw steentje bijdragen aan onze vereniging en wilt u plaatsnemen in een 
commissie, stuurt u dan een mailtje naar  info@souburgh.nl of spreek een van de 
hierboven genoemde personen aan.

Communicatiecommissie

Barcommissie

Scheidsrechterscommissie

Feestcommissie

Technische commissie

Activiteitencommissie

Algemene coördinatie
Feestcommissie
G-hockey
Kernteam
Tuchtcommissie
Vertrouwenspersoon
Vrijwilligers 

Communicatiecommissie 
Externe contacten (Lokale dagbladen)
Scheidsrechterscommissie
Sponsorcommissie
Trimhockey
Website

Activiteitencommissie
Algemene jeugdzaken
Gebruik clubhuis
Jongste jeugd

Barcommissie
Beheerder Lisa
Financiën
Ledenadministratie
Materiaalcommissie
Onderhoud accommodatie
Sportpark Souburgh   

Hockey technische opleidingen
Hockeyschool
Technische commissie
Wedstrijdsecretariaat
Zaalhockeycommissie
Trainingschema’s

Jet Schenk-Vroege
Voorzitter 

Bestuurslid Technische Zaken

Bestuurslid Jeugdzaken

Erik Schwencke
Penningmeester/Secretaris

Algemeen Bestuurslid
Henk van Muijen Korstiaan Rietveld

Marcel Schippers
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Commissie Leden Taak Contact

Technische Commissie

Henk van Muijen (vz)
Vacature senioren
Bart Romeijn
Fedde Parel
Daan Overgaag
Marnix de Vries
Vacature (jongens lijn)
Tom van Leeuwen
Vacature 
(trainingscoördinator)

Het zorgen voor alle hockey-
inhoudelijke zaken, zoals 
teamindelingen, (keepers)
trainingen, sturing, 
begeleiding en advisering van 
coaches/trainers.

tc@souburgh.nl

Jongste Jeugdcommissie
Marcel Schippers
Tom van Leeuwen
Babette van ‘t Zelfde

Het zorgen voor alle hockey-
inhoudelijke zaken, zoals 
teamindelingen, trainingen, 
sturing, begeleiding en 
advisering van coaches/trainers 
van de jongste jeugd

jongstejeugd@souburgh.nl

Activiteitencommissie Geraldine Barendregt
Manon Wesdorp

Het organiseren van feesten 
en speciale evenementen 
voor de jeugd.

ac@souburgh.nl

Barcommissie

Jolanda Paardekooper
Manon Wesdorp
Rebecca Kamminga
Ellen van der Wal
Ellen de Vries
Serge Laheij
Aksel Blom

Het verzorgen van alles 
rondom de bar. Denk hierbij 
aan het assortiment, de 
inkoop, de bardiensten en het 
voorraadbeheer.

barcommissie@souburgh.nl

Communicatiecommissie

Korstiaan Rietveld
Marlies van Bockel
Laura van Geest
Alex Molenaar
Danitsja Rombout
Vanessa Timmer

Het verzorgen van al het 
nieuws over hockey en de 
vereniging.

communicatiecommissie@
souburgh.nl

Materiaalcommissie Eliane Kleyweg

Het verzorgen van de 
uitgifte en inname van het 
keepersmateriaal en het 
inkopen van diverse materialen 
(zoals ballen, pionnen e.d.).

materiaal@souburgh.nl

Onderhoudscommissie

Cor Laheij 
Machiel Parel
Erik Schwencke 
Erik Smalbroek

Het verzorgen van de 
accommodatie, waarbij 
herstelwerkzaamheden veelal 
direct worden opgepakt.

info@souburgh.nl

Scheidsrechterscommissie

René de Jong
René Huisman
Jacqueline Stigter
Arwen van der Voorden
Bart van Leeuwen

Het verzorgen, het begeleiden 
en het opleiden van 
scheidsrechters.

scheidsrechterscommissie@
souburgh.nl

Sponsorcommissie

Peter Wolff
Matthijs Kleywegt
Edwin van Ruijven
Hans de Jong

Het organiseren en begeleiden 
van de vele vormen van 
sponsoring.

sponsorcommissie@souburgh.nl

Wedstrijdsecretariaat Jacqueline Stigter

Het plannen van wedstrijden, 
het verwerken van de 
uitslagen en het aanbieden 
van toernooien of 
oefenwedstrijden.

wedstrijdsecretaris@souburgh.nl

Zaalhockeycommissie Betty Rietveld Het reilen en het zeilen van de 
hele zaalcompetitie.

zaalhockeycommissie@
souburgh.nl

Feestcommissie

Fedde Parel
Tjesse Parel
Max Kleyweg
Tom van Leeuwen
Gijs de Bie
Daan Overgaag

Organiseren van feesten  
voor de A-teams en de Heren 
en Dames teams
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Van Heeswijk Advies;
een bundeling van krachten voor een méér dan compleet financieel advies!

Particulieren en ondernemers kunnen bij ons terecht voor een volledig aanbod aan financiële en administratieve 
diensten. Van het verzorgen van de administratie, fiscale advisering en financiële planning tot een compleet 
hypotheekadvies en verzekeringspakket. Alles onder één dak. Hierdoor hebben onze cliënten continue een compact 
en integraal overzicht van hun financiële zaken. 

Voor al uw financiële zaken bent u bij ons aan het goede adres!

Veerdam 56  |  3351 AK Papendrecht  |  Telefoon: (078) 615 88 99  |  E-mail: info@vanheeswijkadvies.nl

www.vanheeswijkadvies.nl

0197838.pdf   1 1-9-2017   11:17:56

Ambachtelijk gemaakt Italiaans ijs,
Biologische én Faitrade chocolade, van bijzondere kwaliteit. Geweldig om te geven, heerlijk om te krijgen!

De ijsfiets, te boeken voor (bedrijfs) feesten en feestjes, verjaardagen, huwelijken sportclubs etc.

Plantageweg 21 Alblasserdam | 078 645 3263

0198117.pdf   1 17-10-2017   15:21:41
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Opgehaald worden in een luxe Audi Q7, met achter het stuur tophockeyer Jeroen 

Hertzberger. Dat overkwam het team van jongens B1 aan het begin van dit 

hockeyseizoen. Thijs Barendregt won een prijsvraag met als hoofdprijs Jeroen 

Hertzberger als coach voor het team voor één dag. 

Jongens B1 op pad met Jeroen Hertzberger

De dag begon, zoals bij elke uitwedstrijd, 
op de carpoolplaats bij Alblasserdam. 
Maar met dit verschil dat deze keer 
Jeroen Hertzberger de jongens stond op 
te wachten. Iedereen verzamelde zich 
rondom de hockeyheld, ook de plaatse-
lijke pers en bijna alle ouders waren van 
de partij. Na de eerste fotoshoot voor 
de krant, vertrok de lange stoet richting 
hockeyclub Victoria, waar de altijd las-
tige uitwedstrijd onder begeleiding van 
Hertzberger zou worden gespeeld. Vier 
jongens werden uitverkoren om in de Q7 
plaats te nemen.

Aangekomen bij Victoria zette coach 
Hertzberger in de kleedkamer meteen 
de lijnen uit voor de wedstrijd. De 
twee coaches Marnix en Paul hadden 
hierdoor een dagje vrij. De jongens 
volgden geconcentreerd de uitleg van de 
topscoorder uit de Hoofdklasse. Zoveel 
hockey-ervaring naast je op bank maakt 
uiteraard indruk. Hertzberger benadruk-

te het belang van eenvoudig hockeyen, 
de basis op orde en slim kijken waar de 
ruimte ligt.

Gesterkt door deze power speech traden 
de jongens aan op het veld. De tegenstan-
der Victoria was meteen onder de indruk 
van de aanblik van deze nieuwe coach 
van Souburgh. Jongens B1 startte dan ook 
fel, met meteen een paar mooie kansen. 
Maar Victoria herpakte zich en kwam op 
stoom. Souburgh werd in de verdediging 
gedwongen en kwam onfortuinlijk op 
achterstand. Hertzberger bleef kalm en 
coachte soeverein, rustig leunend op zijn 
paraplu. Alle jongens konden rekenen 
op zijn persoonlijke aandacht met kleine 
‘tips en tricks’. Kenmerkend voor zijn 
stijl, altijd de positieve dingen blijven 
zien. Helaas wilde Victoria niet meewer-
ken aan het Souburgh feestje en werd 
de wedstrijd verloren met 4-0. Na afl oop 
prees Hertzberger de jongens om hun 
enorme inzet en waardeerde de vooruit-
gang in hun spel. 

Vervolgens was het dan eindelijk tijd 
voor de lang verwachte handtekenin-
gensessie en de persoonlijke fotoshoots 
met Hertzberger. Sticks en hockeyballen 
werden verfraaid met de krabbel van 
Hertzberger. Na een laatste foto met het 
hele team, werd hij hartelijk bedankt 
door iedereen en gezamenlijk uitge-
zwaaid. 

Het was een mooie dag geweest, maar 
nog niet ten einde. Als afsluiting van de 
dag ging het team uitgebreid pizza’s eten 
bij Happy Italy. Lekker en super gezellig. 
Het was een topdag met de hockeytop-
per Hertzberger geweest.

Gesterkt door deze power speech traden 
de jongens aan op het veld. De tegenstan-
der Victoria was meteen onder de indruk 
van de aanblik van deze nieuwe coach 
van Souburgh. Jongens B1 startte dan ook 
fel, met meteen een paar mooie kansen. 
Maar Victoria herpakte zich en kwam op 
stoom. Souburgh werd in de verdediging 
gedwongen en kwam onfortuinlijk op 
achterstand. Hertzberger bleef kalm en 
coachte soeverein, rustig leunend op zijn 
paraplu. Alle jongens konden rekenen 
op zijn persoonlijke aandacht met kleine 
‘tips en tricks’. Kenmerkend voor zijn 
stijl, altijd de positieve dingen blijven 
zien. Helaas wilde Victoria niet meewer-
ken aan het Souburgh feestje en werd 
de wedstrijd verloren met 4-0. Na afl oop 
prees Hertzberger de jongens om hun 
enorme inzet en waardeerde de vooruit-
gang in hun spel. 
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Wij stellen u voor aan Pirmin Blaak en Jan en Marjolein Lelieveldt van  GoalieGoods en 

GoalieWorks. Tijdens het Friends & Family toernooi, aan de start van dit nieuwe seizoen, 

hebben zij het nieuwe tenue én de teamwear gepresenteerd.

GoalieGoods Clubtenueleverancier 
& GoalieWorks  Keepersschool

Pirmin, die juist daarvoor het Europees 
Kampioenschap met het Nederlandse 
Heren Hockeyteam had behaald, 
werd meteen belaagd door een horde 
handtekeningjagers. Natuurlijk wilden er 
ook veel fans met hem op de foto. Onder 
grote belangstelling legde Pirmin uit 
waarom we als Souburgh en GoalieWorks 
& Goods hebben gekozen om met elkaar 
de samenwerking aan te gaan, maar ook 
waarom we voor deze uitvoering van het 
tenue hebben gekozen. Klassiek, met 
een mooi geborduurde badge, maar toch 
vernieuwend en up-to-date in materiaal 
en taillering. 

GoalieWorks is opgericht door Pirmin 
Blaak en Jan Lelieveldt. Zij wilden goede 
keeperstraining bereikbaar maken voor 
een ieder die beter wilde leren keepen. 
Om dit te bereiken zijn ze regionale 
keepersscholen gestart, waar iedere 
keeper uit die regio welkom is. Inmiddels 
zijn ze wekelijks actief op 11 locaties 
rond Rotterdam, Den Haag, Utrecht, 

Oosterhout en Hilversum en trainen ze 
bijna 600 keepers.

Pirmin Blaak is keeper van Heren 1 van 
Oranje Rood  en van het Nederlands 

Heren elftal. Hij geeft al heel lang 
keeperstraining en is binnen GoalieWorks 
verantwoordelijk voor alles wat er op de 
velden gebeurt tijdens de trainingen. 
Wanneer zijn trainingsschema het 
toelaat, draait hij zelf ook mee op een van 
de keepersscholen.

Jan Lelieveldt heeft tijdens zijn topjaren 
bij Heren 1 van Leonidas zelf ook 
gekeept. Dat was een generatie eerder 
dan Pirmin. Binnen GoalieWorks is Jan 
verantwoordelijk voor alles wat buiten de 
velden gebeurt. 

Marjolein Lelieveldt is ook een 
hockeydier in hart en nieren en 
voorheen laatste vrouw van Dames 1 van 
Leonidas. Marjolein is het dagelijkse 
aanspreekpunt voor alle mogelijke 
vragen voor keepers, trainers en clubs. 

Een keeper moet kunnen vertrouwen op 
zijn materiaal. Goed keepersmateriaal 
zorgt voor bescherming tegen blessures 
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door de vele hockeyballen die een keeper 
te verwerken krijgt tijdens trainingen en 
wedstrijden. Pirmin en Jan weten hoe 
belangrijk dit is en zij kunnen keepers 
helpen bij het kiezen van de juiste 
materialen.

Door juist het opdoen van deze 
productkennis én de overname van een 
textieldrukkerij, kwam dit drietal tot 
hun volgende zakelijke uitbreiding, het 
opzetten van een eigen club- en teamwear 
lijn in een eigen experience centre. Hier 
kunnen naast keepersspullen ook sticks 
en schoenen worden uitgeprobeerd! Een 
flink stuk kunstgrasveld én een echt doel 
staan altijd klaar!

De Souburgh-collectie, waaronder het 
clubtenue, de trainingspakken, uit-shirts, 
regenjacks, hoodies en bijpassende 
broeken, is volop verkrijgbaar vanuit 
de voorraad en kan ter plaatse bedrukt 
worden indien gewenst. 

We hebben voor de jongens/heren 
gekozen voor  donkerblauwe broeken, 

rode jacks en hoodies. Voor de meiden en 
dames zijn het ook donkerblauwe broeken 
in combinatie met witte jacks en hoodies. 

Alle Souburgh leden krijgen 15% korting 
op de verkoopadviesprijs. Persoonlijke 
aandacht en goed advies zijn ook hier 
weer het uitgangspunt. Een aantal 
malen per seizoen zullen we met elkaar 

ook een verkoopmoment op Souburgh 
organiseren, zodat het nóg makkelijker is 
om je spullen aan te schaffen.

Het experience center en de winkel zijn 
geopend op woensdag en vrijdag van 
12.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 
10.00 tot 17.00 uur aan de Rijksstraatweg 
171 in Ridderkerk.
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Zaterdag 2 september 2017 vond de Friends & Family-dag plaats. Het thema was dit 

jaar Tropical. Vanaf 12.00 uur stroomde het terras van Souburgh snel vol met allerlei 

kleurige en fleurige types, met en zonder hockeyervaring, groot en klein, jong en oud 

en allemaal vol enthousiasme. 

HC Souburgh 
Friends & Family-dag

Teams met namen als the Mojito’s, de 
Flamingo’s, de Paradijsvogels of de 
Tropische Transgenders maakten het 
extra tropisch. 

Pirmin Blaak werd veel gefotografeerd 
en uitgebreid welkom geheten als 
nieuwe leverancier van het HC Souburgh 
clubtenue. Halverwege de middag werden 

de borrel-tassen uitgedeeld of kon er een 
ijsje worden gehaald bij Arthur Tuytel. 

Na de laatste wedstrijden gespeeld te 
hebben, stond op het hoofdveld een door 
Volvo Svenscar beschikbaar gestelde 
snelheidsmeter. Een opblaasbare XC90 
met een open achterkant, waarin men 
een hockeybal kon slaan en via een meter 

te zien was hoe hard de bal geslagen 
werd. Dit zorgde uiteraard voor veel 
hilariteit en fanatisme. 

Na de prima verzorgde BBQ werd er 
nog lang gedanst. Het was wederom 
een prachtige, gezellige, vrolijke, 
vriendelijke, familiaire en vooral 
tropische dag. 
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V
eT

eR
in

n
en

Achter v.l.n.r.: Lydia van Buchem,  Jet Schenk, Mary Hamer, Mirjam Arendse,  
Wini Hartman, Marlies van Wijngaarden 
 
Voor v.l.n.r.: Atie van Reek, Mariette Kleyweg,  Eliane Kleyweg, Dicky Zuijderhoudt,  
Beli Lanser, Dieneke Wendt, Anja 
 
Liggend: Mirjam Bickel

G
-H

O
CK

ey

Achter v.l.n.r.: Christiaan Schram, Jeroen Veth, Arie Zwanenburg.

Voor v.l.n.r.: Martjan Wolterink , Ivo Veth, Sanne Bosman, Esmée Draisma, Leontyne 
Enthoven.

Op de foto ontbreken: Babette van ‘t Zelfde (Trainer) en Leon Enthoven (coach).

H
eR

en
 1

Achter v.l.n.r.: Serge Laheij, Fedde Parel, Bauke Bickel, Paul Riske, Thijmen Schenk, Loek 
van der Waal, Tjesse Parel, Pim Couwenberg, Luc Gommers en coach Herman Terra
 
Voor v.l.n.r.: Nick Damen, Ruben Paardekooper, Stijn Couwenberg, Daan Overgaag, 
Robbert Sam Sin, Tom van Leeuwen, Nique Sandbergen en manager Robert Paardekooper
 
Op de foto ontbreekt: Jeroen Siskens

TR
iM

M
eR

S

Achter v.l.n.r.: René de Jong, Marco Wesdorp, Paul van Hattem, Korstiaan Rietveld, Peter-
André Verhoeven
 
Voor v.l.n.r.: Peter Buurman, Charles Barkey, Rebecca Kamminga, Jolanda Paardekooper, 
Yvonne Innemee, Susie Zumstein, Manon Wesdorp

JO
n

G
en

S 
A

1

XX

PReSenTATie 
VeLDTeAMS 

SEIZOEN 2017/2018
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JO
n

G
en

S 
B1

Achter v.l.n.r.: Marnix de Vries (coach)  Lars van der Voorden, Stijn van Huët, Thijs 
Barendregt Floris Beerens, Rein Smallegange, Paul van Hattem (coach), Jeroen 
Hertzberger, Julian den Haan, Pascal Huisman, Thijs van der Geer.
 
Voor v.l.n.r.: Gabriel Zwijnenberg, Hugo de Vries, Joost Huijgen, Joep Overgaag, Max van 
der Hoek, Koen Geenen, Rick Magnin.

JO
n

G
en

S 
D

1

Achter v.l.n.r.: Esther Schippers (coach), Lasse Koppen, Sep Mulder, Henkie de Graaf, Jack 
Jakobs, Fabian Brouns, Milan Diender, Lucas Verboom, Jurgen Koppen (coach), Tjeerd van 
’t Veer

Voor v.l.n.r.: Niels Schout, Tijn van der Matten, Max Roelofs, Danique van Gilst, Nino 
Pardo Kruidenier, Tygo Schippers, Noah Huisman, Tristan Keenan

Op de foto ontbreekt: Chris van der Waal (trainer)

JO
n

G
en

S 
e2

V.l.n.r.: Jeroen van Ruijven, Milan Sterrenburg, 
Thijs Heijnsdijk, Sil van de Wetering, 
Reinout van ‘t Hof, Nick van Middelkoop, 
Florian Visscher, Floris Tieman, Jarne Witzier.

Op de foto ontbreken: Joep Overgaag (trainer), Yorick Schippers (trainer), Robert Witzier 
(coach), Rien Visscher (coach)

V
eT

eR
A

n
en

xx

JO
n
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S 
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Achter v.l.n.r.: Robert van der Meer (Coach),  Morris Kroon, Victor Verbrugge, Maarten 
Mulder, Sebastiaan Beerens, Tim de Jager, Lucas Vogel, Reinier Kok, Luuk Innemee, Frits 
Vogel (Coach), Chris van der Waal (Trainer)

Voor v.l.n.r.: Lars van der meer, Aedan van der Wal, Denzel Keenan, Boris Geenen, Daan 
Tapper, Xem van Andel, Milan Schulte

JO
n
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en

S 
e1

Achter v.l.n.r.: Storm Olden, Lucas Kuit, Xavi van der Lans, Robin Vogel, Quint Visscher, Thom 
van den Tempel

Voor v.l.n.r.: Erik Visscher (coach), Max Kraaijeveld, Ewan Roubos, Stan van der Geer, Thijmen 
Kamminga en Christien van der Geer (coach)
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Achter v.l.n.r.: Michel van Houwelingen (Coach), Kiki de Wit, Eva, Rosalie Wesdorp, Iris van 
Leeuwen, Jooske Maat, Florence de Klerk, Isabelle Perez Jimenez

Voor v.l.n.r.: Fleur Koops, Faye Hogenbirk, Kirsten Boon, Sara Huijgen, Sterre Bingley 

Liggend: Nina den Besten

Op de foto ontbreken: Kelsey van Houwelingen, Annefl eur Houweling

M
ei

SJ
eS
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1

Achter v.l.n.r.: Thijmen Schenk (trainer), Korstiaan Rietveld (coach), Anne Hornstra, 
Cathelijne Romeijn, Lisa Kraaijeveld, Meike Rietveld, Laura Fokkelman, Isabelle Liefh ebber, 
Anouk de Koning, Ralph Fokkelman (coach)
 
Voor v.l.n.r.: Nouk van ’t Zelfde, Lisa de Groot, Zoë Smaal, Floortje Wesdorp, Kim Meijerman, 
Marit de Koning, Vera Breijer

M
ei

SJ
eS
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1

V.l.n.r.: Yvonne Innemee (coach), Merel van Bockel, Peter-André Verhoeven (coach), Ellie Pak, 
Lola Verhoeven, Anne van Erk, Lisa Klein, Cherelle Berghoef, Nikki Innemee, Naomi Diender, 
Beau van Andel, Amber ter Meer, Femke Korevaar, Karlijn Blom, Bauke Bickel (trainer).

Op de foto ontbreekt: Simone Beije

D
A

M
eS

 1

Achter v.l.n.r.: Arwen van der Voorden, Joyce van Geest, Emma Mostert, Joosje van de Velde, 
Marjolijn Mostert, Margot van de Velde, Ydanne Breeman

Voor v.l.n.r.: Isabel van Heck, Madelon Bos, Laura van Geest, Eline Gommers, Denise Vos, Vera 
Breijer

M
ei

SJ
eS

 A
2

Achter v.l.n.r.: Lisanne Hulsbos,  Lisanne Wols,  Merel Kooijman. Beau den Engelsen, Eva 
Admiraal, Kiki de Wit

Voor v.l.n.r.: Charlotte van Hal, Rosalie Wesdorp, Noor Kremer,  Merel Roelofs

Op de foto ontbreekt:  Lotte Mennema
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Achter v.l.n.r: Shannon Bas, Sasja van Buijtene, Nika Verwoert, Nienke de Jong, Isa Timmer, 
Ivy Roubos, Fleur Brouws, Kyra Forman

Voor v.l.n.r.: Nynke Bultema, Xanthe van Eijk, Noortje Kraaijeveld, Mette Luteijn, Lotte 
Borremans, Charlotte de Lange

Op de foto ontbreken: Lotte van Dongen, Angelique Brouws (coach) en Mees Schenk (trainer)

M
ei

SJ
eS

 C
4

Achter v.l.n.r.: Anouk van Wijngaarden, Maxime Wildeboer Schut, Eva IJzerman, Maureen 
Speijer, Denise van der Vlist, Britt van Oosterhout, Lianne van Gorsel

Voor v.l.n.r.: Sabijn Bahadoer, Jill van der Vlies, Fleur Witteveen, Alyssia Paulus, Nicky 
Snelderwaard

Op de foto ontbreken:  Blanka Oostrom, Fleur van den Ing

M
ei

SJ
eS

  D
2

Achter v.l.n.r: Laura van Geest (trainster), Esmée Molenaar, Senna de Jong, Alex Molenaar 
(coach), Lieke de Heus, Fleur Verweij, Maartje Hohle, Noa van Baaren, Senna Kleefman, 
Hadassah Huijser, Fleur Arielle van den Bos, Arnoud van den Bos (coach) 

Voor v.l.n.r.: Julie Borremans, Leonore de Kloe, Sophie Quanz, Julia Vuurens, Esther Pieper

M
ei

SJ
eS

 C
3

Achter v.l.n.r.:  Harm Zwijnenberg (coach), Joya Kaleas, Noa Bergman, Nienke Hoekstra, 
Michiel Meeuwisse (trainer), Carlijn van Og, Lois van der Ende, Natasja Hoekstra (manager), 
Magali Vogel.

Voor v.l.n.r.: Tessa Hulsbos, Thirza Molenaar, Lizanne Quanz, Esmee Pieper, Elisabeth van 
Bockel, Zoë Zwijnenberg.

Liggend: Sarah Zuijderhoudt. 

Op de foto ontbreken: Nina den Besten (trainer), Jan Hoekstra (manager)

M
ei

SJ
eS

  D
1

Achter v.l.n.r: Raymond Westdorp (coach), Femke Vellinga, Wouter Vos, Roos de Vos, Bente 
van Diest, Barbara Westdorp, Skye Potters, Janneke Bouman, Laure Kamsteeg, Sascha de Rooy 
(coach)

Voor v.l.n.r.:Sara Verheij, Iris van Dijk, Famke Hornstra, Gwen Rombout, Froukje de Rooy, 
Indy van Dijk

Op de foto ontbreekt: Chris van der Waal (trainer)

M
ei

SJ
eS

 C
1

Achter v.l.n.r.: Jill Capiteijns , Laura Hoffman, Esté Kamsteeg, Gwen Lommerde, Floor Mosch, 
Fabienne van Huët, Robin Huisman, Sophie van Hal
 
Voor v.l.n.r.: Chayenne Durge, Lieke Kamminga, Carlijn Fokkelman, Marleen Bruijn, Famke 
van ‘t Veer, Susanne Verheij, Anna de Haan
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Lak Techniek Brabant B.V is toonaangevend in Nederland als 
totaalleverancier van autolakken, industriële coatings,
jachtlakken & bouwverven.  

Onze specialisten staan voor u klaar voor een technisch
lakbestek en advies.  Tevens vind u bij ons alle Non Paints &
Equipment voor uw klus.

Lak Techniek Brabant BV – Weidehek 81a – 4824AT – Breda 
0197798.pdf   1 16-10-2017   11:50:28

Lelystraat 101  3364 AH  Sliedrecht  
 (0184) 41 62 33   (0184) 41 88 79  
 www.degrootschagen.nl 

DE GROOT & SCHAGEN
Groot in grond-, water- en wegenbouw

0198058.pdf   1 6-9-2017   12:33:30
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Achter v.l.n.r: Daphne Markesteijn, Celine Lommerde, Puck Magnin, Amy Barendregt, Sanne 
Pruim, Britt Hartog, Vivianne Kok, Mark-Jan Kok (coach)

Voor v.l.n.r.: Jan van Maanen (coach), Daisy Littel, Tess Piek, Puck van Maanen, Eva 
Blommers, Elize de Wit

M
ei

SJ
eS

 e
2

Achter v.l.n.r.: Floortje Levisson, Britt van Baaren, Sophie Bot, Tamar Molenaar, Tess van Vliet 
en Naomi Huizer.

Liggend: Tara Kleefman

Op de foto ontbreekt: Madelief van Dalen

M
ei

SJ
eS

 F
1

Achter v.l.n.r: Kiki de Wit (trainer), Simone Beije (trainer), Naomi Diender (trainer), Jurgen 
Koppen (trainer)

Voor v.l.n.r.: Daphne Besjes, Julia Kool, Jasmijn Kroeze, Lisa de Snoo, Mila Koppen, Maaike de 
Haan, Linde van Dalen, Izzy Bot

Op de foto ontbreekt: Nathalie Koppen (coach)

M
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SJ
eS
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1

Achter v.l.n.r.: Aniek Gils, Lila Hijnen, Maud Riske, Rosalie Bouman, Frederieke Maat, Isis van 
der Linden

Midden v.l.n.r.: Lieve de Kluyver, Annemarit Kok, Emily van der Lans, Kirsten Bos, Jente de 
Jong

Voor v.l.n.r.: Isla Corpeleijn

M
ei

SJ
eS

 e
3

Achter v.l.n.r.: Femke Vuurens, Sanne de Vos, Sophie Besjes, Yaëla Vat, Nikki Blokzijl

Voor v.l.n.r.: Lisanne Barendregt, Britt Roos van Raadshooven, Nina Lanser, Winona Kool
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Voor ZZP’ers en
particulieren

Dam 135
2951 GA Alblasserdam

078 645 6451
info@es-belastingadvies.nl
www.es-belastingadvies.nl

Aangesloten bij het Register Belastingadviseurs (RB)

0154503.pdf   1 4-9-2015   13:34:49

logo gebruik op 
witte ondergrond

logo gebruik op 
gekleurde ondergrond

      pantone 652

      pantone 259

Boekhouding en belastingaangiften
voor ZZP’ers en particulieren.

Touwbaan 34
2953 HB Alblasserdam
Telefoon 078 645 645 1
E-mail      info@es-belastingadvies.nl

www.es-belastingadvies.nl
Aangesloten bij het Register Belastingadviseurs (RB)

0108106.pdf   1 26-7-2013   10:43:22

0197980.pdf   1 6-9-2017   12:34:15

Mitra Drankenspeciaalzaak aan de van Eesterensingel 127 is DE speciaalzaak in 
uw regio.

Onze uitdaging is het bieden van een optimale service en een eerlijk en goed 
advies. Dit in een winkel met een assortiment waar we volledig achter kunnen staan. 
Wat kwaliteit betreft maar ook diversiteit. Een enorm aanbod bier, gedestilleerd, 
wijnen, ports, cadeaus en nog veel meer. Voor alle wijnen en bubbels geldt altijd 
6 halen, 5 betalen. tweewekelijks is er altijd een aantal bieren 8 halen, 6 betalen

Kom gerust eens kijken en mis je iets……. we horen het graag. En alle cadeaus 
pakken we mooi voor je in. Ook maken we op bestelling een heel pakket voor je. 
Er is in ieder geval heel veel mogelijk bij ons, en we denken met je mee voor een 
leuk idee.

Adres: Van Eesterensingel 127, 2951 CJ Alblasserdam, Tel: 078 691 2827

Openingstijden: 
maandag 12.00  -  18.00
dinsdag t/m donderdag 09.30  -  18.00
vrijdag 09.30  -   20.00
zaterdag 09.00  -  17.00
zondag Gesloten

mitra
M

0197996.pdf   1 26-9-2017   11:04:54

RIETDEKKER- & 
TIMMERBEDRIJF 
R. DE VOS

Werkzaamheden
Ambachtelijk eiken ti mmerwerk met pen & gat verbindingen

Realiseren van eiken bijgebouwen voorzien van rietenkap

Nieuwe daken voorzien van rietenkap

Renovati e van bestaande rietendaken

Bouwen van schuren en klein ti mmerwerk

Lekdijk 327a
2957 CM Nieuw-lekkerland

T  0184-681513
M  06-25171728

ronald-de-vos@kpnplanet.nl

0198032.pdf   1 6-9-2017   12:32:11

0198294.pdf   1 20-9-2017   11:23:30
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Voor de tweede editie van het Souburgh Magazine zochten 

we onze penningmeester en tevens erelid, Erik Schwencke, 

op om eens wat meer over hem te weten te komen. We 

vragen Erik eerst iets over zichzelf te vertellen.

interview erik Schwencke

Waar en wanneer ben je geboren? 
Ik ben geboren in Varsseveld, Gemeente 
Wisch (GLD) op 16 april 1946

Ben je getrouwd? 
In 1970 ben ik getrouwd met  
Henriëtte Boodt.

Heb je (klein)kinderen? 
Wij hebben 2 kinderen. Zoon Jasper en 
dochter Kirsty. Zij zijn beiden lid ge-
weest van Hockeyclub Souburgh.
Heel trots zijn we op onze 2 kleinkin-
deren, Pien en Roos Schwencke (een 
tweeling).
 
Waar woon je en waar heb je daarvoor 
gewoond?
•	 1946-1950:  voormalig   

  Nederlands-Indië,   
  diverse plaatsen.

•	 1951-1964:  Zeist

•	 1964-1970:  Delft
•	 1970-1973:  Den Haag
•	 1973-1984:  Alblasserdam
•	 1984-1986:  Abu Dhabi, Verenigde  

  Arabische Emiraten.
•	 1986-heden:  Alblasserdam

Je bent gepensioneerd. Hoe zag je 
werkzame leven eruit?
Nadat ik ben afgestudeerd aan de 
TU Delft (Civiele techniek), dat was 
in 1971, heb ik 4 jaar gewerkt bij het 
Drinkwaterleidingbedrijf van de 
Gemeente Rotterdam. Daarna ben ik 
in dienst getreden bij Tebodin, een 
internationaal ingenieursbureau, 
aanvankelijk een onderdeel van de HBG 
later overgegaan in de Koninklijke BAM. 
Voor Tebodin heb ik tot eind 1986 vele 
projecten gedaan op het gebied van  de 
drinkwatervoorziening, voornamelijk 
in Abu Dhabi (Verenigde Arabische 

Emiraten). Daarna ben ik projectmanager 
geweest van projecten op het gebied 
van de voedingsmiddelenindustrie 
en in de gas- en oliesector in Abu 
Dhabi, Bangladesh, Duitsland, Kenia, 
Nederland,  Oekraïne en Rusland. Ik heb 
dus heel veel gereisd voor mijn werk.
De laatste 5 jaar van mijn werkzame 
leven was ik ‘Corporate QHSE Manager’ 
bij Tebodin, wat inhield dat ik 
verantwoordelijk was voor Kwaliteit, 
Gezondheid, Veiligheid, en Milieu.
In 2010 ben ik met (pre)pensioen gegaan.

Heb je nog hobby’s, naast HC Souburgh? 
Naast hockey (tegenwoordig langs de lijn) 
mag ik graag golfen en tuinieren.

Hoe ben je bij HC Souburgh terecht 
gekomen? Heb je zelf ook gehockeyd?
Tijdens mijn jeugd heb ik gehockeyd 
bij Schaerweijde (Zeist). Daarna, tijdens 
mijn studietijd in Delft, ben ik bij de 
Delftsche Studenten Hockey Club gaan 
spelen (zie zwart-wit foto pagina 21). 
Toen we van Den Haag naar Alblasserdam 
verhuisden, ben ik (in 1974) lid geworden 
van Hockeyclub Souburgh. Hier heb ik 
actief gehockeyd, tot en met 2003 bij de 
Veteranen toen in gezamenlijk overleg 
besloten werd de sticks voorgoed op te 
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bergen, mooie verhalen zijn hierover 
opgenomen in het lustrumboek “50 jaar 
Hockeyclub Souburgh”. [Noot redactie: 
Wat in deze verhalen vooral opvalt is de 
belangrijke rol van de ‘derde helft’].

Hoe lang zit je al in het bestuur? en 
ben je altijd penningmeester geweest? 
Hoeveel tijd besteed je gemiddeld aan je 
bestuursfunctie? en hoe lang wil je nog 
doorgaan?
Na mijn verblijf in Abu Dhabi (tijdens die 
tijd ben ik lid gebleven van HC Souburgh), 
kwam ik in oktober 1986 terug naar 
Alblasserdam. Vanaf die tijd maak ik deel 
uit van het bestuur. Tot eind 1992 was ik 
vice-voorzitter, daarna penningmeester 
en dat ben ik nog steeds. Deze lange 
periode is overigens drie seizoenen 
onderbroken geweest, in de periode 2005-
2008, wegens frequente reizen voor werk 
naar de buitenlandse vestigingen van 
Tebodin. 

Vanaf 1986 ben ik altijd betrokken 
geweest bij de organisatie en uitvoering 
van allerhande werkzaamheden 
(het onderhoud, de renovatie en de 
verbouwingen)  aan, in en rondom het 
clubhuis. Hiervoor was/ben ik samen 
met Cor Laheij zeer frequent aanwezig 
op het complex van de vereniging. 
Daarnaast betrokken geweest bij de 
recente renovatie en vernieuwing van het 
hoofdveld.

Naast het penningmeesterschap en mijn 
hiervoor genoemde werkzaamheden ben 
ik  tegenwoordig ook secretaris. Uit dien 
hoofde verzorg ik de ledenadministratie, 
het doorsturen van KNHB berichten aan 
bestuur en commissies en onderhoud  ik 
de contacten met de beheerder van het 
Sportpark (Gemeenschappelijke Regeling 
Sportpark Souburgh), de Gemeente 
Alblasserdam etc.

[Noot van de redactie: Erik Schwencke 
heeft bij de jaarlijkse lintjesregen 2012 een 
koninklijke onderscheiding ontvangen (Lid 
in de Orde van Oranje-Nassau). Hij kreeg 
de onderscheiding niet alleen voor alles 
wat hij doet en deed voor de hockeyclub, 
maar omdat hij zich ook op allerlei andere 
terreinen zeer verdienstelijk maakt. Zo 
was hij voorzitter van de Rotaryclub 

Kinderdijk, waarvan hij nog steeds lid is, 
en zette hij zich in Rotary-verband met 
name in voor een project gericht op het 
verbeteren van de watervoorziening en 
huisvesting van een dertigtal families in 
een onherbergzaam gebied in Takrouna in 
Tunesië.]

Ik houd niet exact bij hoeveel uren ik aan 
HC Souburgh besteed, maar het is wel 
heel veel!

en hoe lang ik er nog mee door wil gaan?  
“Tot ik er genoeg van heb”.

Zijn er veel dingen veranderd in die lange 
tijd dat jij al bij Souburgh betrokken 
bent? Zo ja, welke?
Als belangrijkste veranderingen kan ik 
noemen:
•	 Digitalisering en automatisering  van 

het rekeningen-  en betalingsverkeer 
en de financiële administratie.

•	 Gebruik internet en afschaffing 
papieren wekelijkse Souburgher in 
2005.

•	 Toename aandeel jeugdleden op het 
totaal aantal leden. Hierdoor is het 

aantal jeugd teams toegenomen en het 
aantal seniorenteams afgenomen.

•	 Introductie en implementatie LISA en 
realisatie vernieuwde website in 2012, 
waar ik veel tijd in gestoken heb.

•	 Afrekenen aan de bar  met 
betaalautomaat en gebruik van pinpas. 
Dat scheelt mij veel tijd met het op 
zaterdag en zondag brengen en halen 
van de geldkist naar het clubhuis, wat 
ik als penningmeester lange tijd bijna 
ieder speelweekeinde heb gedaan.

Wat vind je het leuke aan HC Souburgh?
De overzienbare omvang van de 
vereniging

en wat vind je minder leuk bij 
HC Souburgh?
•	 Het ‘lenen’ van trainingsballen.
•	 Commentaar geven op 

scheidsrechters door spelers  in het 
veld en toeschouwers langs de lijn.

Wat wil je de leden tenslotte nog 
meegeven?
Veel hockeyplezier, houd het gezellig, het 
is maar een spelletje!!
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Scheidsrechters zorgen ervoor dat de hockeywedstrijden in goede banen worden geleid en 

om het hockey leuk te houden. De scheidsrechterscommissie van HC Souburgh regelt alle 

zaken rondom de scheidsrechters. Deze bestaat uit; René Huisman, René de Jong, Bart van 

Leeuwen, Jacqueline Stigter en Arwen van der Voorden. Zij proberen met onderstaande 

uitleg meer begrip en waardering voor de scheidsrechter en zijn taken te krijgen.

Scheidsrechters

Soorten scheidsrechters
De KNHB kent een aantal soorten 
scheidsrechters, zie onderstaand schema.

Als je je scheidsrechterskaart hebt 
behaald, ben je Clubscheidsrechter (CS). 
Als je ‘hogerop’ wil als scheidsrechter, 
kan je doorgaan voor CS+ en zelfs voor 
Bondsscheidsrechter.

Volgens de regels van de KNHB moeten 
alle leden van hockeyverenigingen 
op hun 16e in het bezit zijn van een 
scheidsrechterskaart. 

Hoe word je scheidsrechter?
In het seizoen dat je de B-leeftijd bereikt, 
ontvang je een oproep van de scheids-
rechterscommissie om de opleiding te 
volgen via e-learning. Hierbij wordt de 
theorie ondersteund door foto’s en film-
pjes, waardoor de spelregels meer gaan 
leven. Vóór het examen wordt er nog een 

oefenavond georganiseerd, waarbij een 
ervaren scheidsrechter wordt uitgenodigd 
om vragen te beantwoorden. Het examen 
wordt in het clubhuis georganiseerd. 

Als je die kaart hebt gehaald, ben 
je clubscheidsrechter en mag je in 
principe alle wedstrijden fluiten die 
niet door een bondsscheidsrechter 
worden gefloten. Uiteraard deelt de 
scheidsrechterscommissie je in het begin 
in voor niet te moeilijke wedstrijden. 
Meestal begin je bij de D- of de C-elftallen. 
Daarnaast zorgen zij ervoor dat je bij de 
eerste wedstrijden begeleid wordt door 
een ervaren scheidsrechter, die je vóór, 
tijdens en ná de wedstrijd adviezen geeft.

Afgelopen seizoen zijn er weer twee 
scheidsrechterscursussen gerealiseerd, 
in november 2016 en april 2017. Tevens 
zijn er diverse nieuwsberichten 
gepubliceerd om de ouders enthousiast te 

krijgen om met de examens mee te doen 
en zodoende een scheidsrechterskaart 
te halen. De respons hierop valt tegen, 
slechts een zevental ouders heeft 
deelgenomen aan de examens en hun 
kaart behaald. 

De commissie wil dit seizoen de 
ouders en de coaches graag blijven 
enthousiasmeren om een kaart te 
halen, met als één van de voordelen 
dat er minder frustraties langs de zijlijn 
ontstaan. 

Op dit moment hebben ongeveer 
150 leden van onze club een 
scheidsrechterskaart.

Bestuursbesluit 
Het bestuur vindt het heel belangrijk dat 
iedereen zijn of haar scheidsrechterskaart 
haalt. Voordelen zijn dat je door zelf te 
fluiten meer begrip krijgt voor de rol van 
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de scheidsrechter en dat we hierdoor in 
staat zijn om het aantal keren dat je per 
seizoen moet fluiten te beperken. Als je je 
kaart niet haalt, benadeel je daarmee je 
teamgenoten, die vaker moeten fluiten. 
Daarom zijn de regels omtrent het niet op 
komen dagen of het (bewust) niet halen 
van het examen aangescherpt. 
•	 Het examen moet in principe in één 

jaar worden behaald;
•	 De examenkosten moeten worden 

vergoed bij het (zonder melding) niet 
op komen dagen;

•	 Indien het examen niet gehaald 
wordt binnen de gestelde termijn, 
wordt men ingedeeld om de 
zaterdagcommissaris te assisteren 
of andere vrijwilligersdiensten te 
verrichten.

De scheidsrechterscommissie
De taken van de 
scheidsrechterscommissie zijn:
1. Het indelen van de scheidsrechters
 Voor alle thuiswedstrijden moet de 

scheidsrechterscommissie zorgen 
dat er twee scheidsrechters worden 
aangewezen.

2. De opleiding van scheidsrechters
 Zoals hiervoor al 

aangegeven organiseert de 
scheidsrechterscommissie de 
opleiding en de examens voor alle 
leden vanaf de B-leeftijd.

3. De ondersteuning van 
scheidsrechters

 Beginnende scheidsrechters 
worden tijdens hun eerste 
wedstrijden begeleid door ervaren 
scheidsrechters. Hiervoor kan 
de scheidsrechterscommissie 
beschikken over een pool van 

vrijwilligers, die zich hiervoor 
beschikbaar heeft gesteld.

4. Kwaliteitsborging
 Er is geen enkele sport waarbij de 

spelregels zo vaak veranderen als 
bij hockey. De spelregelkennis van 
de scheidsrechters moet uiteraard 
up-to-date blijven. Hiervoor zorgt 
de scheidsrechterscommissie 
door in iedere nieuwsbrief een 
bepaalde spelregel toe te lichten 
(‘De Spelregelhoek’). Ook coaches 
en trainers worden regelmatig van 
informatie rondom de spelregels 
voorzien.

5. Gedrag tegenover scheidsrechters
 De scheidsrechterscommissie 

bewaakt respectvol gedrag 
tegenover scheidsrechters. Dit kan 
door gerichte acties, maar ook is 
de scheidsrechterscommissie nog 
op zoek naar een sponsor om de 
scheidsrechters beter ‘zichtbaar’ te 
maken door middel van uniforme 
kleding (sweaters of jasjes 
bijvoorbeeld).

Heb je na het lezen van dit artikel 
vragen of suggesties, richt die dan aan: 
scheidsrechterscommissie@souburgh.nl
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Dit alles wordt, naast professionele begeleiders, mede mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers. 
Bent u, of kent u iemand die graag vrijwilligerswerk wil doen voor één of meerdere dagdelen in de week, 
neem dan met ons contact op. Ook is er op de verschillende groepen nog ruimte voor deelnemers. Ook 
daarvoor kunt u contact met ons opnemen. Voor meer informatie over onze organisatie,
kijk op www.wooncadans.nl. Voor vragen, mail naar info@wooncadans.nl of bel 078-6999633

WoonCadans is een kleinschalige 
zorgorganisatie die zich o.a. richt op 
het bieden van dagbesteding aan 
mensen met een verstandelijke 
en/of lichamelijke beperking binnen 
verschillende dagbestedingsteams. 
Een aantal mensen die we 
ondersteunen is lid van HC 
Souburgh en wellicht heeft u 
inmiddels kennis gemaakt met deze 
enthousiaste spelers uit het G-team.

•

•

•

Graag vertellen we op deze plaats iets meer 
over onze verschillende dagbestedingsteams:

Huis- en horecateam (HHT): Het HHT bereidt in een professionele keuken allerlei 
taarten, cakes en hapjes op bestelling voor particulieren, bedrijven en 
instellingen. Ook worden er fruithapjes gemaakt voor een 
kinderdagverblijf.

Het Atelier: In deze werkplaats worden met veel creativiteit decoratieve 
producten gemaakt. Van onder andere textiel en (steiger) hout. Er zijn meerdere 
ruimtes waar met verschillende materialen en machines gewerkt kan worden.

Cado&zo: Binnen deze dagbestedingswinkel in het Makado winkelcentrum 
werken de deelnemers aan de kleinere (cadeau)artikelen die ze zelf in de winkel 
verkopen. Ook worden hier producten verkocht die in het Atelier gemaakt 
worden. 

Tot uw Dienst: de groep ‘Tot uw dienst’ verzorgt allerlei klusjes in de wijk voor 
mensen die dit zelf niet kunnen en ook de fi nanciële en/of netwerkmogelijkheden 
niet hebben. Denk aan kleine tuinklussen of het wegbrengen van grofvuil.
Daarnaast verzorgen zij de tuin en dieren van Blomhoeve.

•

 Randweg 116 | 2951 XT Alblasserdam 

0199081.pdf   1 2-11-2017   11:53:59
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Dat scheidsrechteren niet een vervelende verplichting is, maar ook gewoon leuk 

kan zijn, blijkt uit onderstaand interview met Thijs Barendregt.

interview Thijs Barendregt

Doe je ook nog dingen om beter te 
worden als scheidsrechter?
Als ik tijd heb kijk ik wedstrijden van de 
hoofdklasse op televisie. Het is ook leuk 
om naar het spelregelcafé te gaan.

Wat vind je leuk aan het fluiten?
Om te zien dat de beide teams die ik 
fluit blij zijn hoe de wedstrijd verloopt 
op het gebied van het fluiten. En dat je na 
een wedstrijd hoort dat je goed gefloten hebt.

en wat vind je minder leuk?
Als er ouders of coaches zijn die gaan 
zeuren om een beslissing die ik maak, 
terwijl ze de regels vaak amper kennen.

Heb je wel eens vervelende dingen 
meegemaakt als scheidsrechter?
Niet echt vervelende dingen, maar wel 
de minder leuke dingen die ik hierboven 
heb benoemd.

Wat vind je de lastigste spelregel 
in het hockey?
De regels die bij de scoop horen, wat er 
wel niet bij komt kijken, en dat dan weer 
onthouden is best veel en lastig.

Wat vind je leuker? Fluiten of zelf 
hockeyen?
Het hockey is wel leuker, maar fluiten is 
ook super leuk.

Wil je hogerop in het fluiten?
Ik wil proberen een CS+ opleiding/
cursus te doen, dan zou ik altijd nog 
kunnen proberen om BIO te halen.

Heb je nog tips voor scheidsrechters 
die pas beginnen? Of zelfs hun eerste 
wedstrijd nog moeten fluiten?
Fluit wat je ziet en probeer zo min 
mogelijk te worden afgeleid door wat 
dan ook.

Heb je nog tips voor de 
scheidsrechterscommissie?
Misschien is het handig om ervaren 
scheidsrechters die het leuk vinden een 
hoger team te laten fluiten. Dan kan je 
scheidsrechters die het doen omdat het 
moet een team laten fluiten die in een 
lage competitie spelen. Zo krijgen de 
hogere teams betere scheidsrechters, 
want daar heeft de scheidsrechter vaak 
een belangrijke rol in een wedstrijd.

Wil je eerst wat over jezelf 
vertellen Thijs?

- Ik ben 15 jaar oud en woon in 
Alblasserdam. 

- Ik zit op het Walburg College in 
Zwijndrecht.

- Ik zit nu in 4 Havo.

- Ik hockey al sinds 2008.

- Ik speel nu in JB1.

- Ik heb vorig seizoen mijn 
scheidsrechterskaart behaald.

- Ik fluit ongeveer 5 wedstrijden 
per seizoen.
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Zoals de meesten van jullie inmiddels weten, zijn we bij HC Souburgh een goed half jaar 

geleden gestart om het hockeyniveau over de volle breedte te verbeteren. Het doel is om 

iedereen binnen zijn of haar mogelijkheden op een hoger technisch hockey niveau te 

krijgen. Wij zijn ervan overtuigd dat daarmee het spelplezier omhoog gaat, de trainers het 

ook leuk vinden om training te geven en we nog beter in staat zullen zijn om de sportieve 

strijd aan te gaan met onze tegenstanders. Dit is natuurlijk een beleid van langere adem, 

waarbij we het resultaat pas over enige tijd zullen kunnen gaan zien.

de jongste jeugd al gepresenteerd en 
toegelicht. Hierin staat uitgelegd welke 
techniek onze jongste jeugd per categorie 
moet kunnen beheersen. Daarnaast is er 
voor iedere lijn (F, 1e jaars E, 2e jaars E, 
etc.) een boek samengesteld, waarin alle 
trainingen voor komend seizoen staan 
opgenomen en uitgelegd. Deze trainingen 

aanpassingen die we inmiddels hebben 
doorgevoerd aan jullie uit.

Jaarplan
Ad de Gruiter en Joyce Visser (van 
Forescate) helpen ons met het 
verwezenlijken van ons doel. Eind vorig 
seizoen is het Technisch Jaarplan voor 

Hier is echter heel wat organisatie achter 
de schermen voor nodig. We moeten 
onze organisatie professionaliseren, 
het beleid verder uitwerken, het niveau 
van onze trainers en coaches verhogen, 
scheidsrechters opleiden en onze 
faciliteiten op een hoger peil krijgen. 
We leggen hieronder graag een aantal 

Verhogen hockey 
technisch niveau
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sluiten geheel aan op hetgeen iedereen 
dat seizoen moet leren en met welke 
oefeningen dit de spelers in trainingen aan 
te leren is.

Trainingen
Gelukkig hebben we dit seizoen een 
groot aantal enthousiaste trainers bereid 
gevonden om hier met ons mee aan de 
slag te gaan. Alle jongste jeugd teams 
hebben per training twee trainers. Ieder 
team wordt getraind door een wat meer 
ervaren trainer en een jonge trainer. Het 
leuke is dat de meer ervaren trainer extra 
“handjes” heeft om de training in goede 
banen te leiden, de jongere trainer wordt 
daarentegen voorbereid om op een iets 
latere leeftijd op een leuke en leerzame 
manier training te kunnen geven.

De trainingen worden op de woensdagen 
voorbereid en gecoördineerd door 
Christien Kraaijeveld en op de vrijdagen 
door Thijmen Schenk. Zij zijn het 
aanspreekpunt voor alle trainers en zij 
voorzien hen minimaal een dag van 
tevoren van de trainingsstof van die 
week. Om de week zijn Ad en Joyce bij 
een training aanwezig om de trainers te 
ondersteunen en hen tips te geven.

Christien en Thijmen zijn niet het 
aanspreekpunt voor de ouders, maar 
richten zich volledig op de trainers. 
Ouders die vragen hebben, kunnen terecht 
bij Rebecca de Snee, Georgette Kuntz, 
Debora Buijs en Dewi van der Lans. Zij 
regelen de doordeweekse bardiensten 
en coördineren de eventuele vragen van 
“nieuwe” ouders.

Hockeybeleidsplan
Bij de verdere professionalisering hoort 
ook het Technisch Beleidsplan 2017-2020, 
dat we inmiddels hebben vastgesteld. In 
dit beleidsplan staan de doelen waar we 
in 2020 naar toe willen groeien. Tevens 
hebben we hier ook het technisch jaarplan 
voor de jeugd in opgenomen. Voor de 
junioren (D- t/m A-jeugd) is hier de te 
beheersen techniek per leeftijdsklasse 
opgenomen.

Het is ons gelukkig ook gelukt om voor 
de junioren voldoende goede trainers te 

vinden. In principe zou iedere trainer op 
basis van de technische thema’s die in 
het plan staan, de eigen training moeten 
kunnen samenstellen. Dat valt echter 
niet altijd mee. Leuk kunnen hockeyen is 
één, op een goed niveau hockeytraining 
geven, laat staan samenstellen is twee.  
Om onze trainers hierbij te helpen 
wordt op dit moment hard gewerkt aan 
het samenstellen van oefenstof welke 
eenvoudig aan te reiken is.

Thijmen Schenk gaat de trainers helpen 
om dit jeugdplan toe te passen. Daarnaast 
gaan we er voor zorgen dat een aantal 
ervaren trainers de wat nieuwere trainers 
gaan begeleiden. We hebben ons als doel 
gesteld dit voor het einde van het jaar voor 
elkaar te hebben.

Begeleiding van coaches
Stijn Couwenberg  traint een aantal teams, 
maar is ook op zaterdag merendeel thuis, 
en soms uit aanwezig om coaches te 
ondersteunen. Hij richt zich vooral op 
de D- en C-jeugd. Ron Hoekstra zal deze 
begeleiding een aantal keer bij de B- en 
A-jeugdcoaches verzorgen.

Trainers, coaches en begeleiders zullen 
regelmatig worden uitgenodigd voor een 
eigen training. Deels een stukje theorie, 
maar vooral ook op het veld. We noemen 
dit train-de-trainer, dan wel coach-
de-coach. Of je nu ervaren bent of net 
begonnen in je nieuwe ‘rol’ maakt niet 
uit. We kunnen juist van elkaar leren en 
dat is waar we de komende periode voor 

staan. Tot slot krijgen onze trainers een 
opleiding aangeboden. We proberen een 
ervaren KNHB training (HT2) op Souburgh 
georganiseerd te krijgen. Met een 
afgeronde opleiding krijgen de trainers 
een iets hogere vrijwilligersvergoeding. 
We zijn van mening dat we iedereen op 
deze manier nog verder uitdagen om een 
leuke training te geven.

Scheidsrechters
Bij een hoger hockeyniveau horen natuur-
lijk ook goed opgeleide scheidsrechters. 
Hier wordt door de scheidsrechterscom-
missie veel werk voor verricht. Dit is 
essentieel om ons doel naar een hoger 
hockeyniveau te bereiken. Naast het 
opstellen van het juiste niveau dat hoort 
bij een bepaald wedstrijdniveau, zorgt de 
scheidsrechterscommissie bijvoorbeeld 
ook voor de opleiding en begeleiding van 
onze scheidsrechters. Bij de jongste jeugd 
wordt de scheidsrechter een spelbegeleider 
genoemd, dit moet door de eigen ouders 
worden verzorgd. Hier wordt geen uitzon-
dering op gemaakt. Vanaf de D-jeugd moet 
een wedstrijd worden gefloten door een 
gediplomeerde scheidsrechter. Vanaf de 
tweedejaars B-jeugd moet iedere speler bij 
HC Souburgh beschikken over een scheids-
rechterskaart. Heb je deze niet, dan word je 
ingezet voor andere klusjes. 

Het plan is er, met de uitvoering zijn we 
begonnen, nu nog het resultaat. Veel 
succes en hockeyplezier.

Marcel Schippers en Henk van Muijen
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iJSSALOn/CHOCOLATeRie

Deliziosa!
Ribes Rosso, Granaatappel, Limoncello 
en Licor 43, maar ook klassiekers zoals 
Straciatella , Malaga( ook wel Boerenjon-
gens of Rum-rozijnen genoemd), Amarena 
en Vanille.

Ook hebben wij een ijsfiets voor ijsver-
koop bij recreatieplas het Lammetjeswiel 
en werelderfgoed Kinderdijk, bruiloften 
en partijen, bedrijfsfeesten, verjaarda-
gen, winkelacties, sportclubs en andere 
evenementen.

Chocolade van Visser Chocolade
De boeren krijgen een goede prijs voor 
hun product, waardoor zij met veel passie 
en liefde de cacaobonen kunnen telen op 
een duurzame manier.  Biolands gebruikt 
een deel van de opbrengst voor scholen 
hospitalen etc. Chocolade van Visser is 
van hele goede kwaliteit. Zij gebruiken  

Deliziosa! staat voor heerlijk! Wij verkopen 
ambachtelijk ijs naar Italiaans recept en 
(h)eerlijke chocolade.

Er liggen 16 smaken in de vitrine, waaron-
der veel eigentijdse smaken zoals Panna 

cacao van de zuiverste kwaliteit en dat 
proef je. De smaak is puur natuur en heeft 
een bijzonder pallet met een ongeëvenaar-
de intensiteit en een mooie fruitigheid.

Wij leveren  ook chocolade voor bruilof-
ten en partijen, aan restaurants, kleine 
en grote bedrijven. Ook voor relatiege-
schenken en allerlei andere gelegenhe-
den( denk hierbij aan sinterklaas, kerst, 
secretaressedag, verjaardag etc.) bent u 
bij ons aan het juiste adres.

Geopend Sinds 23 maart
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Kijk wat jij kunt doen op kwf.nl

Alblasserdam  &  Nieuw-lekkerland

Telefoon:  078 - 693 00 55

www.dierenkliniekdewaard.nl
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Maandag
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Woensdag
Donderdag
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Zondag
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08:30 - 17:30
08:30 - 17:30
08:30 - 21:00
08:30 - 17:30
08:30 - 17:30

gesloten

Hema
Cortgene 29
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Lekdijk 14
2957 CA  Nieuw-Lekkerland

www.wadejongautoschade.nl

Tel. 0184 - 68 67 77

Wim de Jong
Tel. 06 - 17 19 88 25

plaat- & spuitwerk  ● licht industrieel spuitwerk ● schadetaxaties
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Hoe oud was je toen je op hockey ging?
Ik was 5 jaar oud toen ik op hockey ging. 
Ik was altijd mee als klein ventje met m’n 
broer Jelle of op zondag om samen met 
mijn vrienden bij onze vaders en trainer 
Chris te kijken. In de rust gingen we 
natuurlijk het veld op om te hockeyen. 
Toen vond ik het zo leuk dat ik zo snel 
mogelijk ook op hockey ben gegaan!

Wat vind jij de moeilijkste slag?
De moeilijkste slag is voor mij de 
backhandslag. Dat komt omdat ik daar 
nooit goed op geoefend heb. Toch is 
het een goed wapen om te hebben. Dus 
daarom oefen ik er veel op en vraag ik aan 
anderen of ze mij er bij kunnen helpen.

Heb jij altijd voor Souburgh gespeeld of 
ook bij een andere club? Zo ja waarom?
Ik heb erg lang voor Souburgh gespeeld, 
maar ook bij Leonidas in Rotterdam. Ik 
ben daar naartoe gegaan om op hoog 
niveau te mogen hockeyen en om veel 
te kunnen leren. Bij Souburgh heb ik 
ook ontzettend veel geleerd, maar bij 
Leonidas trainde ik 4 keer per week en 

daar trainde je meer op details. Daar heb 
ik echt gemerkt dat je elke training weer je 
best moet doen om steeds weer een stapje 
beter te worden. Zo leerde ik dat je altijd 
naar de hockey moet gaan met het idee 
om als betere hockeyer naar huis te gaan. 
Gelukkig gaan plezier en inzet heel goed 
samen.

Op welke positie speel jij in Heren 1?
Bij Heren 1 speel ik vaak links-midden of 
links-achter. Ik heb in ieder geval nooit 
voorin gespeeld, want scoren is niet echt 
mijn ding. 

Ben je wel eens keeper geweest en zo ja, 
hoe vond je dat?
In de jeugd ben ik zeker wel eens keeper 
geweest en dat vond ik super leuk, 
maar in het veld spelen vind ik net wat 
leuker. Toch heb ik, toen ik wat ouder 
werd, ook nog wel eens gekeept als onze 
eigen keeper er niet was. Zelfs nu nog 
als ik training geef, trek ik zelfs nog het 
keeperspak aan en ga ik op doel staan om 
het team te motiveren om lekker hard op 
doel te slaan!

Hoeveel keer train jij per week?
Ik sta elke dag van de week op het 
hockeyveld, maar train zelf maar 1 keer 
mee met mijn eigen team. Gelukkig kan 
ik op 2 andere momenten ook nog trainen 
met een ander team. Soms ga ik ook 
alleen, of met vrienden, eerder naar de 
club om lekker een balletje te slaan om 
een beetje fi t te blijven.

Je ziet er zo goed getraind uit, eet jij ook 
speciale dingen?
Ik eet best veel speciale dingen. Dat komt 
omdat ik veel bezig ben op het hockeyveld 
en niet alle tijd heb om een maaltijd te 
eten. Daarom moet je goed opletten dat 
je gezonde tussendoortjes eet, dus eerder 
iets van noten of worteltjes dan een zakje 
chips of snoepjes. Ook gebruik ik zelf 
wat supplementen om genoeg energie 
te hebben en om na de training goed te 
kunnen herstellen. Belangrijk is ook wel 
om te weten dat je eigen lichaam al best 
wel goed voor jou zorgt en je dat niet moet 
tegenwerken met te veel snoep eten of te 
snel na de wedstrijd bij Heren 1 een biertje 
te drinken.
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Max Kraaijeveld (Jongens e1) 
heeft vragen voor Thijmen 
Schenk (Heren 1).
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Vragen van nikki Blokzijl 
(Meisjes e3) aan ydanne 
Breeman (Dames 1)

hockey ook leuk omdat het altijd gezellig 
is op de club.

Win je vaak met wedstrijden? 
Vorig seizoen hebben we niet veel 
gewonnen... maar dit seizoen gaat het 
wel beter! Dus ik heb zo’n gevoel dat wij 
dit seizoen wel veel gaan winnen. 

Op welke positie speel je en is dat ook de 
leukste positie?
Ik speel op dit moment rechtsvoor. Ik 
vind dit wel een van de leukste posities 
omdat ik veel met de bal kan rennen en 

trucjes kan doen. Verder speel ik ook nog 
soms op het middenveld. Dit vind ik ook 
erg leuk om te doen. 

Staat je kamer helemaal vol met 
hockeyspullen; heb je al veel kapotte 
hockeysticks?
Mijn kamer staat bomvol met 
hockeyspullen! Nee grapje, ik heb wel 
wat hockeyspullen op mijn kamer 
staan, maar dit zijn hockeyschoenen, 
scheenbeschermers en een bitje. Ik 
heb geen posters of iets hangen van 
bijvoorbeeld beroemde hockeyspelers 
als je dit bedoelt. Wat betreft de kapotte 
hockeysticks: daar heb ik er wel veel 
van. Ik heb zelfs een keer een stick 
doormidden geslagen. 

Heb je ook nog andere hobby’s en 
welke zijn dat?
Andere hobby’s die ik heb zijn: piano 
spelen, knuffelen met mijn hond en 
afspreken met vriendinnen. 

Wat zou je liever willen: hockeyen in het 
nederlands elftal of een miljoen euro      
winnen en waarom?
Pfff.. dat is wel een lastige vraag zeg.. 
Ik denk dat ik toch ga voor een miljoen 
euro. Ik hoef niet per se in het Nederlands 
elftal te hockeyen. Ik heb het eigenlijk 
wel naar mijn zin bij Souburgh. 

ik zou heel graag een hockeyveld 
in mijn achtertuin willen... heb jij 
dat misschien?
Ik heb geen hockeyveld in mijn 
achtertuin, maar ik zou dit ook heel graag 
willen! Misschien dat ik het dit jaar wel 
als cadeau aan de kerstman ga vragen, of 
als ik een miljoen euro zou winnen het 
zelf zou laten maken in de achtertuin. 

Hoe vaak ben je al kampioen geworden?
Ik ben 1x kampioen geworden. Dit was 
toen ik in de B’tjes zat.

Hoe lang speel je al hockey?
Ik hockey al vanaf mijn zesde jaar en ik 
ben nu 21 jaar…. Dus ik speel nu al 15 jaar 
hockey! 

Hoe vaak train je in de week?
Ik train twee keer in de week, 2 uur lang. 

Waarom vind je hockey leuk?
Ik vind hockey leuk omdat het een 
teamsport is. Je zet je voor elkaar in en 
probeert met elkaar beter te worden. 
Als je vervolgens een wedstrijd wint, 
geeft dat een goed gevoel!  Verder vind ik 
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Primera Alblasserdam  
– Tabak – Wenskaarten – Tijdschriften – Boeken – Cadeaukaarten

– Post NL inclusief RDW-diensten – ING-service punt

openingstijden:
maandag: 11:00 tot 17:30
dinsdag: 09:00 tot 17:30
woensdag: 09:00 tot  17:30
donderdag: 09:00 tot 17:30
vrijdag: 09:00 tot 21:00
zaterdag: 09:00 tot 17:00

Primera Alblasserdam
Tabak 
Wenskaarten 
Tijdschriften 
Boeken 
Cadeaukaarten
Post NL incl. RDW-diensten 
ING-service punt

Openingstijden
maandag:  11:00 tot 17:30
dinsdag:  09:00 tot 17:30
woensdag:  09:00 tot  17:30
donderdag:  09:00 tot 17:30
vrijdag:  09:00 tot 21:00
zaterdag:  09:00 tot 17:00
zondag:  gesloten

WWW.PRIMERA.NLeven naar primera
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Kleine Beer 44 • 2952 AS Alblasserdam
info@peterlodderfotografie.nl •tel.: 06 - 34 866 133
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Auto SvensCar - Mijlweg 29 - Dordrecht - T: 078-6322270 - svenscar.nl

  ¤1.000 CLUBBONUS VOOR HOCKEY 
CLUB SOUBURG BIJ AANSCHAF VAN 
EEN NIEUWE VOLVO BIJ SVENSCAR. 
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Je eerste geld  

zorg goed voor je centen! 

 Zakgeld  

 Salaris 

 Uitgaven 
Open nu een SNS kinderrekening of een 
SNS Jongerenrekening en ontvang als 
Souburgh lid € 20,- * 

SNS Bank Alblasserdam, Van Eesterensingel 118b 

      *Geldig tot 31-12-2017 in onze vestiging in Alblasserdam en voor leden van hockey vereniging Souburgh 
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