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

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.

•

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 ﬁnanciële en/of netwerkmogelijkheden
niet hebben. Denk aan kleine tuinklussen of het wegbrengen van grofvuil.
Daarnaast verzorgen zij de tuin en dieren van Blomhoeve.
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
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SNS Jeugd Betalen
Leer je kind
omgaan met geld
Zakgeld, een extraatje voor het rapport, verjaardagsgeld? Open gratis
SNS Jeugd Betalen voor je kind en stort het geld op die rekening. Met deze
rekening leert je kind hoe betalen werkt en dat sparen loont:
Je kind krijgt rente over het saldo tot € 500. Deze rente is op jaarbasis
en wordt per kwartaal uitgekeerd.
Jij bepaalt hoeveel je kind maximaal kan pinnen of betalen. Via Mijn SNS
of de SNS Mobiel Bankieren app volg je wat je kind met de rekening doet.
Je kind ontwerpt zijn of haar eigen betaalpas.

Alblasserdam, Van Eesterensingel
118 B
Hendrik Ido Ambacht, De Schoof 71
Ridderkerk, Schoutstraat 4

2A01-1710

SNS Jeugd Betalen open je heel
gemakkelijk. Kom naar onze
winkel en we regelen het
voor je in 5 minuten.

Kleine Beer 44 • 2952 AS Alblasserdam
info@peterlodderfotografie.nl •tel.: 06 - 34 866 133
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Colofon

Van de voorzitter...
Beste, leuke, lieve, sportieve, gezellige leden, ouders van
leden, ereleden, sponsoren en misschien wel toekomstige
leden. Met veel plezier presenteren wij u en jullie ons derde
‘Souburgh-glossy’!

Alblasserwaardse Hockeyclub Souburgh
Sportpark Souburgh

Met speciale dank aan de Communica-

wat de antwoorden hierop zouden kunnen

tiecommissie voor de input van info en

zijn. En daarvoor doen we een beroep op

teksten en aan de verschillende fotografen

u en jullie! We zouden het prachtig vinden

voor de leuke beelden, in het bijzonder

om hier tijdens verschillende bijeenkom-

Rob Kamminga.

sten, maar ook gewoon langs de velden,
met u over in gesprek te gaan! Voel je hier

Bas Verhoevenweg 7

Het is ook vooral een manier om te laten

in het bijzonder iets voor, meld je dan

2952 BV Alblasserdam

zien wie we zijn als club, wat er allemaal

gerust via een mail op het bekende be-

gebeurt vóór en áchter de schermen, fees-

stuur@souburgh.nl mailadres. Iedereen is

ten, toernooien, een speciale opleiding

welkom, of je nu lid bent, ouder van jonge

e. info@souburgh.nl

voor keepers, ins en outs over sponsoring,

leden, commissielid, het maakt niet uit.

i. www.souburgh.nl

noem het maar op, er gebeurt vééél! Veel

We horen je graag!

t. 078-69 13 054
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Uitgever

leuks en soms ook minder leuks. Dat hoort
er ook bij. Soms kom je in een team wat

Ook doe ik vanaf deze plek nog een

niet zo leuk is naar jouw idee, soms moet

vriendelijke, doch dringende oproep voor

je fluiten als scheidsrechter en vind je dat

verschillende vacatures binnen de club!

eng of moeilijk, soms moet je als ouder

Met name het Wedstrijdsecretariaat, de

bardienst draaien terwijl je eigenlijk liever

Technische Commissie en de Communica-

bij de wedstrijd van je kind kijkt….zo kan

tiecommissie kunnen enthousiastelingen

ik nog wel even doorgaan. Als ik op dit

gebruiken. Het zijn interessante taken,

soort dingen wordt aangesproken, heb ik

waarin je heel direct je eigen input en

meestal maar één reactie; ‘We doen het

bijdrage kunt leveren aan de club. Ben

toch met elkáár?’ Dát maakt het nu toch

je het ergens niet mee eens? Weet je wat

ook juist leuk om lid van een club te zijn?

er anders kan en moet? Vind je het leuk

Het is toch gezellig om elkaar te leren ken-

om je betrokkenheid te vergroten? Wil je

nen achter de bar? Op het veld? Langs de

mee groeien in dat ‘family club-gevoel’?

lijn? Tijdens een feest? In een commissie?

Wees welkom! We vinden het fijn als je

Dát maakt ons tot de ‘family club’ die we

meedoet! In welke vorm dan ook.

graag zijn! Doe gezellig mee!
ZPRESS Sport
www.zpress.nl

Vormgeving
ZPRESS Studio

Het nieuwe adagium van de KNHB voor

Voor nu veel lees- en kijkplezier en een

2019 is: Een leven lang hockey!

hartelijke & sportieve groet.

Een mooi uitgangspunt om hockeyers en

Namens het bestuur, Jet Schenk

hockeyfans te verbinden aan de sport,
met de club en het clubhuis als gezellig
ontmoetingspunt. Een plek waar mensen
graag komen en waar je je sport kunt
beoefenen en beleven. Plezier hebben

Acquisitie
ZPRESS Sport
Postbus 1015
3300 BA Dordrecht
t. 078 639 70 70
f. 078 639 70 71

staat hierbij hoog in ons vaandel en dat
dat vaak en voluit gebeurt, is wel te zien
op veel van de foto’s, niet alleen in dit magazine, maar natuurlijk ook via Instagram
en Facebook.
Wat óók leuk is, is nadenken over de
toekomst van onze club. Wat willen we?
Waar gaan we heen? Willen we uitbrei-

Druk
ZPRESS Print

den? Samenwerken misschien? Voor de
tweede seizoenshelft hebben we ons dat
als bestuur ten doel gesteld; onderzoeken
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Bestuur
Voorzitter

Jet Schenk-Vroege
Algemene coördinatie
Feestcommissie
G-hockey
Kernteam

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 hieronder genoemde personen aan.

Penningmeester/Secretaris

Bestuurslid Technische Zaken

Barcommissie
Beheerder Lisa
Financiën
Ledenadministratie

Hockey technische
opleidingen
Hockeyschool
Technische commissie

Erik Schwencke

Tuchtcommissie
Vertrouwenspersoon
Vrijwilligers

Materiaalcommissie
Onderhoud accommodatie
Sportpark Souburgh

Bestuurslid Jeugdzaken

Algemeen Bestuurslid

Activiteitencommissie
Algemene jeugdzaken
Gebruik clubhuis
Jongste jeugd

Communicatiecommissie
Externe contacten (Lokale
dagbladen)
Scheidsrechterscommissie

Marcel Schippers

Henk van Muijen

Wedstrijdsecretariaat
Zaalhockeycommissie
Trainingschema’s

Korstiaan Rietveld

Sponsorcommissie
Trimhockey
Website

Enkele Commissies

Jongste Jeugdcommissie

Communicatiecommissie
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Barcommissie

Technische Commissie

Scheidsrechterscommissie
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HC Souburgh is een hockeyvereniging die met beperkte middelen heel veel 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 vrijwilligers zijn georganiseerd in verschillende commissies. Elke commissie valt onder de verantwoordelijkheid van een bestuurslid. Hieronder staat een overzicht van enkele commissies met de leden en een korte omschrijving van hun taken.
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 hieronder genoemde personen aan.

Commissie

Leden

Taak

Contact

Technische Commissie

Henk van Muijen
Guillerm van Lans
Tom van Leeuwen
Daan Overgaag
Fedde Parel
Bart Romeijn
Marnix de Vries

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

tc@souburgh.nl

Jongste Jeugdcommissie

Marcel Schippers
Christien Kraaijeveld
Tom van Leeuwen
Babette van ’t Zelfde
Nathalie van Schoonhoven
Monique Vogel

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

jongstejeugd@souburgh.nl

Activiteitencommissie

Manon Wesdorp
Heleen van Wingerden
Arianne van der Matten-Spek
Gerarda Pardo
Jolanda Grootveld

Het organiseren van feesten
en speciale evenementen
voor de jeugd.

ac@souburgh.nl

Barcommissie

Jolanda Paardekooper
Manon Wesdorp
Rebecca KammingaVersendaal
Karin den Braber
Yvonne Innemee
Aksel Blom
Serge Laheij
Ellen van der Wal
Ellen de Vries

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
Alex Molenaar
Marlies van Bockel
Isabelle Zaal

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

Machiel Parel
Erik Smalbroek
Erik Schwencke
Cor Laheij

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

info@souburgh.nl

Scheidsrechterscommissie

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

Het verzorgen, het begeleiden
en het opleiden van
scheidsrechters.

scheidsrechterscommissie@
souburgh.nl

Sponsorcommissie

Hans de Jong
Matthijs Kleywegt
Korstiaan Rietveld

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
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3 Generaties hockeyers
(O)pa Rob Roumimper, dochter Manon Wesdorp-Roumimper,
kleindochter Rosalie (Roos) en kleindochter Floortje (Floor)
Vertellen jullie eens iets over jezelf en
over de hockey!
Mijn naam is Rob Roumimper en ik woon
in Zwijndrecht met Marina Roumimper.
Inmiddels ben ik met pensioen. 28 jaar
geleden ben ik begonnen met hockey, ik
was toen 41 jaar. Ik speel bij de trimmers.
Ooit ben ik begonnen bij AMHC in
Hendrik-Ido-Ambacht.
En ik heet Manon Wesdorp, dochter
van Rob. Ik woon in Papendrecht met
mijn man Marco, dochters Rosalie,
Floortje en zoon Daan. Ik werk met veel
plezier bij Stones in Dordrecht. Ik ben
begonnen met hockey op 11 jarige leeftijd
bij hockeyclub AMHC in Hendrik-IdoAmbacht. Nu speel ik alweer 15 jaar bij de
Trimmers van HC Souburgh.
Ik ben Rosalie Wesdorp, maar iedereen

meisjes D (bij AMHC) Toen was mijn

aan Souburgh? Dat is ... de gezelligheid!!

noemt me Roos. Ik werk als caissière bij

vader de coach! En vorige jaar zijn we

Wat ik iets minder vind aan Souburgh is

de Jumbo. Ik zit nu in de 4e klas VWO

kampioen geworden met MA2 in de zaal

de communicatie binnen de club.

van het Stedelijk Dalton Lyceum. Ik ben

en op het veld.

Roos: Ik heb veel andere sporten gedaan,

begonnen met hockey toen ik 5 jaar oud

Roos: Ik ben meerdere keren kampioen

maar ik vind hockey toch het leukst om

was. Ik heb een tussenstop van 3 jaar

geweest, afgelopen seizoen was dit in de

te doen. Het leukste is dat mijn familie

gehad toen we naar Amerika verhuisden,

zaal en op het veld. Ook een keer toen ik

die interesse ook deelt! Ik vind Souburgh

maar toen we terugkwamen pakte ik

getraind werd door Ruben en Mathijs.

een hele leuke club, het is niet te groot

hockey gelijk weer op. Ik speel nu in Jong

Verder in de zaal toen ik gecoacht was

dus meestal ken je wel iedereen en dat

Dames 1, een heel leuk en gezellig team!

door mijn opa, al zo’n 3 jaar geleden

maakt het heel gezellig! De feestjes zijn

Ik heb nog nooit ergens anders gehockeyd

geloof ik! Wanneer en waar nog meer

uiteraard ook super leuk, haha! Ik vind

sinds dat ik op hockey zit.

weet ik allemaal niet meer precies.

het alleen wat minder dat we weinig en

Floor: Ik ben nog nooit kampioen

niet de beste velden hebben.

geworden, jammer genoeg.

Floor: Hockey vind ik leuk omdat het een

Mijn naam is Floortje Wesdorp, maar

teamsport is, waar je nieuwe mensen

de meeste mensen noemen mij Floor of
Flop. Op dit moment werk ik niet, want

Waarom vind je hockey leuk en wat vind

leert kennen en ook vrienden maakt

ik ben hard bezig om te leren voor mijn

je wel en niet leuk aan Souburgh?

en je kan jezelf zijn! Ik vind Souburgh

examens. Ik zit in de 4e klas Mavo van

Rob: Hockey is een leuke en gezellige

leuk omdat het een hele gezellige club

het Willem de Zwijger College. Ik ben 2e

teamsport met een redelijk hoog tempo.

is, iedereen kent iedereen, waardoor

jaars A en speel in MA1. Ik heb nergens

Bij Souburgh wordt er veel georganiseerd,

de sfeer nog beter is. Supporten van

anders gespeeld dan bij Souburgh

de feestjes zijn meestal gezellig. Een

onze Heren en Dames tijdens de Super

nadeel vind ik bijvoorbeeld dat tijdens

Sunday’s maakt het nog gezelliger, en ja

Zijn jullie weleens kampioen geweest en

de Familiedag reeds op een vroeg tijdstip

de feestjes!

zo ja met welk team?

alcohol wordt ingeschonken waar

Rob: Als coach zijn we tijdens de

jeugdleden bij aanwezig zijn.

Waar sta je meestal in het veld en wat

zaalhockeycompetitie kampioen

Manon: Hockeyclub Souburgh is een

zijn jouw kwaliteiten? En waarin zou je

geworden met kleindochter Roos, maar

leuke gezellige familieclub, en dat maakt

beter willen worden?

zelf ben ik nooit kampioen geweest.

het hockeyen ook leuk. Ik vind spelen in

Rob: Mijn positie in het veld is laatste

Manon: Ik ben ooit wel eens kampioen

een teamsport altijd leuk. Ik zit ook in

man en mijn kwaliteit is en was dat ik

geworden, heel lang geleden ... met

een heel erg leuk team. Wat ik leuk vind

moeilijk te passeren ben. Ik heb niet meer

6
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feestjes is het ook juist heel gezellig!
Thuis gaat het bizar vaak over hockey.
In het weekend vooral, als mijn zusje
een wedstrijd heeft op zaterdag en ik op
zondag. Al ben je niet bij een wedstrijd,
dan krijg je het volle verslag tijdens het
avondeten!
Floor: Ik vind het niet gek dat mijn
familie op hockey zit, want het is altijd
gezellig met elkaar. In het weekend
bij het avondeten zijn er alleen maar
gesprekken over de wedstrijden van mij
en van mijn zus.
Tot welke leeftijd zou je willen blijven
hockeyen en wat is je hockeydroom?
Rob: Ik wil graag tot mijn 70ste jaar
blijven hockeyen (ik ben
momenteel 69 jaar).
Manon: Ik hoop heel lang te kunnen
hockeyen en actief te kunnen zijn
binnen de club. Mijn hockeydroom? Een
waterveld. En, maar dat is meer een
wens, nog een keer met de Trimmers
een internationaal hockeytoernooi te
organiseren.
Roos: Ik vind hockey echt heel leuk
en ik hoop dat zolang ik kan, en er tijd
voor heb, op hockey kan blijven! Mijn
hockeydroom is dat ik later nog hockey
de ambitie om beter te willen worden.

hockey! Het is voor mij wel een uitdaging

en mijn gezin dat ook doet! Zodat we iets

Manon: Op het veld sta ik altijd in de

om JD1 te coachen, maar tot nu toe gaat

doen wat we allemaal leuk vinden en

verdediging samen met mijn vader!! Mijn

het geloof ik wel goed.

kunnen delen.

kwaliteiten? Ha ha... ik ben niet hééél

Roos: Het is heel leuk dat we vaak met

Floor: Liefs zou ik doorgaan met hockey

snel, maar bijna niemand komt langs mij

de hele familie op de club te vinden

totdat ik het fysiek niet meer kan, maar

😊

zijn! Ik doe zelf redelijk vaak mee met

het moet natuurlijk wel te combineren

Roos: Op het veld sta ik altijd in de

de trimmers, als zij een wedstrijd of

zijn met school.

voorhoede. Ik vind het leuk om te scoren!

toernooi hebben. Het is dan echt heel

Ik zou graag beter willen worden in mijn

leuk dat ik met mijn opa, moeder en

Wij bedanken Rob, Manon, Roos en Floor

slag, daardoor zou ik beter kunnen scoren

vader in hetzelfde team hockey. Op

voor hun leuke en eerlijke antwoorden!

in de wedstrijd.
Floor: Ik sta meestal overal in
achterhoede. Ik zou beter willen worden
in de “scoop”.
Is het niet gek dat jullie vaak allemaal
tegelijk op de club aanwezig zijn, en gaat
het thuis of tijdens familiedingetjes ook
vaak over de hockey?
Rob: Thuis wordt af en toe over hockey
gesproken.
Manon: De feesten en de Super Sunday’ s
zijn altijd leuk. Ik vind het ook altijd wel
bijzonder dat mijn meiden en mijn man
Marco, die bij de Trimmers speelt, ook
altijd aanwezig zijn!! Dat maakt het feest
extra fijn. Thuis hebben wij het vaak over
hockey, vooral in het weekend. Ik ben
nu de coach van Jong Dames 1, dus nu
gaat het zondag alleen nog maar over de
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Afscheid van onze Wedstrijdsecretaris
Na ruim 5 jaar met veel inzet en enthou-

reeds persoonlijk) van harte voor je tijd,

siasme de taak als Wedstrijdsecretaris te

aandacht en enthousiasme, óók nog voor de

hebben uitgevoerd, heeft Jacqueline Stigter

Scheidsrechtercommissie!

besloten deze over te dragen.
Meteen maken we hierbij gebruik om een
Voor zowel de jeugdteams als de senioren-

oproep te doen;

teams regelde ze alles wat met de wedstrijden te maken heeft. De tijden, de velden,

Lijkt het je leuk en uitdagend, of voel je

de uitslagen doorgeven, etc. Een hele klus,

misschien gewoon de verantwoordelijkheid

maar ook leuk om zo betrokken te zijn bij

om deze taak over te nemen, dan horen we

de vele verschillende teams…

dat heel graag!

Jacqueline, we bedanken je nogmaals

Je wordt zeker met open armen ontvangen!

(tijdens de Algemene Leden Vergadering

(mail to: bestuur@souburgh.nl)

Jan Willem Post Bokaal voor
Vrijwilligers HC Souburgh
Zeer welverdiend ontving dit jaar Jolanda

was zijn afscheidscadeau. Het was zijn gro-

rondom de bar tot in de puntjes verzorgd

Paardekooper de ‘Jan Willem Post Bokaal’

te wens om dit kunstwerk, dat inmiddels

is. Ook op de vele feestjes is ze tot in de

uit handen van de voorzitter én de naam-

door omstandigheden is vervangen door

late uurtjes in touw om het steeds weer

gever van deze bokaal, de heer Jan Willem

een nieuw ontwerp, jaarlijks uit te reiken

een gezellige en gastvrije plek te laten

Post.

aan een lid dat zich uitzonderlijk heeft

zijn!

ingezet voor onze club.
Hét symbool en de erkenning voor zeer

Zowel Jan Willem, als Jolanda; namens

betrokken vrijwilligers van onze club!

‘Samen doen’ is hierbij een belangrijk twee-

ons allen, enorm bedankt voor al jullie

Jan Willem legde in 1993, na bijna 18 jaar

de criterium. En dat geven we Jolanda met

werk, we vinden het geweldig wat jullie,

het wedstrijdsecretariaat van Souburgh te

plezier na! Samen met de overige barcom-

geheel belangeloos, voor Souburgh heb-

hebben gedaan, zijn werk neer. De bokaal

missieleden zorgt ze er altijd voor dat alles

ben gedaan en nog steeds doen!
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Interview met Bauke Bickel
De meiden van MB1 hadden wat vragen voor hun trainer en coach
Bauke Bickel, daarnaast ook trainer van MB2 en speler van H1
Hoe kwam je erbij om te gaan hockeyen?

C. Vanaf tweedejaars C tot tweedejaars A heb

Oh. Laten we het gewoon bij hockey

Allebei mijn ouders zaten op hockey en

ik bij Victoria gehockeyd. C1, B1, A1 en toen in

houden. Grootste blunder, ik heb wel eens

ik was vanaf mijn derde elke zondag hier

H1 hier weer.

geteld, tegen Pinoké, 10 panna’s in een

op de hockey te vinden. Als allebei mijn

wedstrijd gekregen.

ouders hockeyen kan ik natuurlijk niet gaan

Heb je een bijnaam (we weten ‘m al… ha ha)?

voetballen!

Ik heb een bijnaam ja. Boekoe.

Hoe lang hockey je al?

Wat vind je je mooiste, leukste, bijzonderste

akka. Akka? Ik weet niet of je dat bij voetbal

Ik hockey sinds mijn vijfde, dus nu 15, bijna

doelpunt dat je ooit hebt gemaakt en om wat

kent, maar dat is in mijn krul pakken, en

16 jaar.

voor reden?

dan met mijn backhand omhoog, en dan

Pfff. (denkt lang na).

met mijn forehand naar beneden duwen. Oh

Wat is je favoriete trucje?
Mijn favoriete trucje… Dat is toch wel de

Wilde je ooit nog een andere sport doen, en

ja, dat hebben we wel gezien.

zo ja welke sport?

Bij een belangrijke wedstrijd, of dat je in de

Ik heb overwogen om voetbal te doen. Maar

laatste minuut nog scoorde???

Wat is favoriete hockeyer/hockeyster?

toch vond ik de schwalbes teveel.

Uh, nee. O, jawel jawel! Laatst nog, tegen

Vroeger was het altijd Teun de Nooijer,

Hoeksche Waard, maar dat was niet belangrijk.

maar op dit moment ben ik heel erg fan van
Sander de Wijn.

Schwalbes, wat zijn dat?
Nou gewoon, schwalbes.

Of een hele mooie, dat je dacht daar ben ik
echt trots op?

En waarom?

Oh, dat is toch dat je expres een overtreding

Uh, ik heb heel veel verdedigd bij Victoria,

Waarom, nou die gast die zet heel

maakt?

alleen hier sta ik aanvallend sinds drie jaar.

Kampong en heel het Nederlands elftal

Ja, net als janken bij Souburgh.

Dus zoveel goals heb ik bij Victoria niet

neer. Afgelopen twee play-offs van de

gemaakt. Wel een aantal strafballen. En in de

hoofdklasse is hij uitgeroepen tot beste

Wat vind je leuk aan Souburgh?

zaal trouwens. In de zaal bij Victoria bij de

speler. Ah, die gast is echt een beest

Lekkere kleine knusse club. Iedereen kent

play-offs voor het NK, stonden we 3-3 met

achterin, da’s niet normaal. Werklust. Bizar

elkaar. Er is niet veel haat tussen elkaar.

nog 2 minuten te gaan. Toen maakte ik een

Gewoon, leuk, klein clubje.

strafcorner, die was belangrijk. Daardoor

Wat is je favoriete positie in het veld?

wonnen we met 4-3 tegen Cartouche volgens

Uhm, op dit moment is dat linksvoor.

mij.

Omdat ik heel veel op mijn backhand draai

Bij welke clubs en in welke teams heb je

en dan de cirkel binnenkom en dan probeer

gehockeyd?
Ik heb vanaf mijn 5e tot mijn 13e hier bij

Wat is je grootste blunder? En het hoeft niet

Souburgh gehockeyd, dus tot de eerstejaars

over hockey te gaan.

ik altijd met mijn backhand te schieten.
Wat is je favoriete club in de hoofdklasse?
Uhm, ja, ik twijfel tussen Kampong en
Rotterdam. Dan, ja, toch maar Rotterdam.
Hoeveel shuttles moet je bij je training
rennen?
Bij Heren 1? Ja. En eerlijk antwoorden, ha
ha. Ik denk 2 of 3. Soms niks, soms 2 of 3.
Net als bij jullie.
Wil je verder nog iets kwijt?
Nou, leuk interview. Beetje veel gelachen
door jullie, maar prima
toch?!.
Willen jullie nog iets kwijt als
interviewsters?
Nee.
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ZOO-BURGH
Friends & Family Toernooi
Zaterdag 1 september jl. organiseerden we weer onze jaarlijkse Friends & Family dag.
Vanaf 12.30 uur stroomde de club vol met prachtig uitgedoste hockeyers.
Het clubhuis en de velden waren in het ZOO-BURGH thema versierd en dit zorgde,
samen met het zonnetje, voor een gezellige setting.
Het thema had velen van ons geïnspireerd

In 3 poules speelden alle teams een

Jolanda Paardekoper, te eren met de

tot creatieve teamnamen en -kleding.

aantal sportieve partijtjes en tussendoor

‘Jan-Willem Post-bokaal’ en een mooie

Jammer dat er geen prijs was voor het

was er tijd om bij de Volvo Svenscar-

bos bloemen.

best verklede team, want dan hadden

snelheidsmeter je slag-snelheid te laten

‘De Stropers’, ‘Koole Kippen’ en ‘Vissen-

meten.

of-gevist- worden’ zeker een goede kans

Na een lekkere barbecue, werd er nog tot
laat gedanst en genoten van de heerlijke

gemaakt. Maar vergeet ook niet de grappig

Jet Schenk, de voorzitter van

zomeravond. Deze Friends & Family

verzonnen teamnamen als ‘Stickstaartjes’,

HC Souburgh, maakte van de gelegenheid

editie 2018 gaat de boeken in als zeer

‘Wespenvangers’ of ‘Pretty Pinguïns’

gebruik om de Vrijwilligster Van Het Jaar,

geslaagd!
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Jongste Jeugd
De Jongste Jeugd Commissie (JJC) is
het aanspreekpunt voor de ouders
en coaches van onze jongste spelers.
De leden van deze commissie komen
maandelijks bij elkaar om de lopende
zaken te bespreken. De communicatie
over wedstrijdschema’s, trainingen,
evenementen enzovoorts loopt via de
coaches en trainers. Zij worden door de
JJC op de hoogte gebracht van alle zaken
die belangrijk zijn voor hun team.
Taken/Activiteiten
De JJC regelt alles wat te maken heeft
met onder andere de ontvangst bij
een proefles, vragen per e-mail, teams
aanvragen bij de bond, over pouleindelingen communiceren met de bond,
trainingen organiseren, JJ trainers
begeleiden, coaches en managers
wegwijs maken en mededelingen
doorgeven.
Daarnaast organiseert de JJC (in
samenwerking met andere commissies)
leuke activiteiten, zoals interne
oefenwedstrijden, een pietentraining,
het Jongste Jeugd-dag toernooi, open
middagen en nog veel meer.
We willen in het voorjaar van 2019
opnieuw een instuifmiddag houden
vanwege de vele positieve reacties en

cupcakes versieren en zich uitleven op

trainingscoördinatoren, sponsors

de hoge opkomst van nieuwe potentiële

een springkussen. Na de actieve middag

en overige jeugdleden hartelijk

leden op de instuifmiddag van 17 oktober

waren er voor alle kinderen broodjes

bedanken voor de zeer geslaagde

2018!

knakworst en bij vertrek ontvingen ze

middag. Wij hopen binnenkort veel

een goodiebag met informatie en een

nieuwe jeugdleden te verwelkomen!

De opkomst telde ongeveer 120 kinderen

heerlijk appeltje. Alle boodschappen

in de leeftijd van 4 t/m 10 jaar. De

hiervoor zijn gesponsord door de

Trainingen

kinderen konden met een strippenkaart

plaatselijke Albert Heijn.

De Jongste Jeugd wordt op

zelf een onderdeel uitkiezen.

Hierbij willen wij nogmaals alle

woensdag- en vrijdagmiddag getraind

Naast hockey konden ze zelf gebakken

ouders/verzorgers, JJ trainers,

door vaste trainers o.l.v. van de
trainingscoördinatoren Jongste
Jeugd (TCJJ) Thijmen Schenk en Stijn
Couwenberg. Zij maken geen deel uit
van de Jongste Jeugd Commissie.
De trainers ontvangen iedere
week vastgestelde veldtrainingen
met daarin techniek- en
wedstrijdelementen die worden
besproken met Thijmen en Stijn.
Iedere training wordt gestart met een
gezamenlijke warming up.
Trainingstijden:
woensdag 17.00u-18.00u en
vrijdag 17.00u-18.00u
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Jongste Jeugd Commissie 2018-2019
Marcel Schippers

Voorzitter/ Bestuurslid Jeugdzaken

Tom van Leeuwen

Commissielid/ aanvragen teams en poule-indelingen

Babette van ‘t Zelfde

Commissielid/secretaris en indeling JJ teams

Christien Kraaijeveld

Commissielid/coördinator JJ trainers woensdagmiddag

Nathalie van Schoonhoven Commissielid/werven JJ leden
Monique Vogel

Commissielid/algemene ondersteuning

Heb je een vraag of opmerking, maar weet je niet bij wie je terecht kunt,
stuur dan een e-mail naar jongstejeugd@souburgh.nl. Wij zorgen er dan
voor dat je e-mail bij de juiste persoon terechtkomt.

Conditietraining

Wedstrijden worden niet alleen

spelen, echte wedstrijden spelen tegen

Naast de normale trainingen wordt

gewonnen op techniek, maar ook wie

teams uit de omgeving. Je team bestaat

er voor de jongens en meisjes E-jeugd

de langste adem heeft. Tijdens de

uit circa 8 kinderen. Je speelt 3 tegen

op woensdagmiddag een keer per

conditietraining wordt op een uitdagende

3. Na 20 minuten wisselen de teams en

twee weken van 16.45 tot 17.05 uur een

wijze extra aandacht gegeven aan

speel je tegen het andere 3-tal van de

conditietraining gegeven door Guillerm

uithoudings- en doorzettingsvermogen.

tegenpartij. Ouders of begeleiders zijn

van der Lans, vader van twee kinderen

Hierbij wordt ook de verbinding gezocht

spelleider.

die alle twee hockeyen (E en D).

naar wat er tijdens de wedstrijden

De conditietraining wordt in de ene

gebeurt, zoals wendbaar zijn en ineens

week gegeven aan JE1 en ME1 op veld 2

moeten sprinten.

en in de andere week aan ME2 en ME3

Als extra bijkomstigheid wordt de

Je speelt competitie in een E-zestal en

op veld 1. De conditietraining duurt 20

E-jeugd dan ook fysiek verder voorbereid

het team bestaat uit circa 8/9 spelers. Je

minuten en vindt plaats voorafgaand aan

op de overgang naar de D-jeugd,

speelt 6 tegen 6 op een kwart van een

de reguliere training. Vooropgesteld dat

waar de wedstrijden op een heel veld

volledig veld. Ouders of begeleiders zijn

het belangrijk is dat de kinderen goede

plaatsvinden en de trainingen langer zijn

spelleider.

technische vaardigheden opdoen tijdens

in vergelijking met die van de E-jeugd.

de training, is het ook van belang dat de

Mocht een ouder interesse hebben

kinderen het fysiek lang en goed kunnen

om een keer de conditietraining met

volhouden tijdens de wedstrijd.

Guillerm mee te organiseren dan wel een

Het team bestaat uit circa 10-11 kinderen.

keer zelf te geven, dan kun je contact

Je speelt met 8 teamgenoten in een

opnemen via jongstejeugd@souburgh.nl.

E-achttal op een half veld. Ouders of

8 jaar

9 jaar

E-jeugd (6-tallen)

E-jeugd (8-tallen)

begeleiders zijn spelleider.
Welk team?

Ieder jaar in april/mei inventariseert

Bij HC Souburg kan je al op jonge leeftijd

de JJC het aantal spelers in elke

komen hockeyen. Naast de wekelijkse

leeftijdscategorie en bekijkt of er

trainingen, waar je alles leert over de

vriendjes en vriendinnetjes van dezelfde

sport, organiseert de JJC door het jaar

leeftijd bij elkaar in hetzelfde team

heen allerlei activiteiten die het hockeyen

geplaatst kunnen worden. Op basis

nog leuker maken. De leeftijdsopbouw

hiervan worden de teams voor het

die de KNHB hanteert voor de jongste

volgende seizoen bekend gemaakt.

jeugd gaat op basis van peildatum 1
oktober van het lopende jaar:

Hulp?
Vindt u het leuk om u in te zetten voor

Jonger dan 6 jaar Benjamins

onze vereniging, dan horen wij dat
uiteraard graag.

Je traint een keer per week. Een bitje in,

Aanmelden kan via:

scheenbeschermers aan en leren hoe je

jongstejeugd@souburgh.nl.

moet flatsen en stoppen. Natuurlijk is er
ook nog tijd over voor een leuk spelletje

Voor volgend voorjaar zijn wij op

en een onderling partijtje!

zoek naar een sportieve/enthousiaste

6 of 7 jaar

F-jeugd (3-tallen)

ouder/verzorger die wekelijks een
conditietraining kan verzorgen voor
de jongste jeugd (voor oefeningen kan

Na een tijdje trainen ga je competitie

worden gezorgd).
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Warming Up Toernooi (WUT)
voor Dinsdagveterinnen
bij HC Souburgh
Dinsdag 25 september 2018 werd er dik gefeest op Souburgh!
De dinsdag Veterinnen waren die dag
gastvrouwteam voor het WUT toernooi!
Geïnitieerd door de KNHB, maar
fantástisch uitgevoerd door onze eigen
Veterinnen!
Dit toernooi wordt gespeeld aan het begin
van het hockeyseizoen. Het is bedoeld
om de spieren aan het begin van het
hockeyseizoen los te maken. Eén keer in
de vier à vijf jaar word je als gastvrouw
gevraagd het toernooi te organiseren.
Als je wilt zien wat feesten is, moet je
erbij komen!
Speciale dank aan Eliane Kleyweg, die
werkelijk álles uit de kast heeft getrokken
om het tot een succes te maken...maar
verder echt íedereen die er was, bedankt
voor al jullie werk en gezelligheid!!
Ook dank aan Rob Kamminga voor de
geweldige foto’s.

Alblasserwaardse Hockeyclub • Souburgh

HC_Souburgh 2018.indd 15

15

7-12-2018 15:37:16

Primera Alblasserdam
Primera
Alblasserdam
Openingstijden
– Tabak
– Wenskaarten
– Tijdschriften
– Boeken – Cadeaukaarten
Tabak
maandag:
11:00 tot 18:00
–
Post
NL
inclusief
RDW-diensten
– 09:00
ING-service
Wenskaarten
dinsdag:
tot 18:00 punt
Tijdschriften
Boeken
Cadeaukaarten
Post NL incl. RDW-diensten
ING-service punt

even naar primera

0220932.pdf 1

M

woensdag:
donderdag:
vrijdag:
zaterdag:
zondag:

09:00 tot 18:00
openingstijden:
09:00
tot 18:00
maandag:
09:00
tot 21:00 11:00 tot 17:30
dinsdag:
09:00
tot 18:0009:00 tot 17:30
woensdag:
gesloten 09:00 tot 17:30

donderdag: 09:00 tot 17:30
vrijdag: 09:00 tot 21:00
zaterdag: 09:00 tot 17:00
WWW.PRIMERA.NL

5-11-2018
0214683.pdf
15:25:12 1
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mitra

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
dinsdag t/m donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

0221111.pdf 1
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Sliedrecht Papendrecht HI Ambacht

12.00 - 18.00
09.30 - 18.00
09.30 - 20.00
09.00 - 17.00
Gesloten

Kijk ook op kingkleding.nl
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René Huisman van de
Scheidsrechterscommissie
René, vertel eens wat over jezelf!

De spelregels wisselen regelmatig. Hoe

Ik ben 54 jaar oud en getrouwd met Anita

houden jullie de mensen op de hoogte?

en woon in Alblasserdam.

De spelregels staan vermeld op de KNHB-

Samen hebben wij 3 kinderen, Pascal (16),

site. Ook wordt in iedere Nieuwsbrief van

Robin (14) en Noah (12).

HC Souburgh een spelregel besproken
in de ‘Spelregelhoek’ door Korstiaan

Hoe ben je bij Souburgh terecht gekomen?

Rietveld. Dit betreft vaak een gewijzigde

Na het behalen van hun zwemdiploma

spelregel, maar het kan ook om een lastige

zijn alle 3 de kinderen gaan hockeyen bij

spelregel gaan.

HC Souburgh. Ik ben later bij de Trimmers
gaan spelen en na een sleutelbeenbreuk

Hoe doen de nieuw opgeleide

weer gestopt.

Jeugdscheidsrechters het over het
algemeen?

En hoe zit het met de

Ze doen het best goed, alhoewel het

Scheidsrechtercommissie?

natuurlijk hartstikke spannend is om

Babette van ‘t Zelfde vroeg mij eens

een eerste wedstrijd te moeten fluiten.

wat uitleg van de spelregels te geven

Daarom is begeleiding van deze jonge

aan de Jongste Jeugd, na hun training,

scheidsrechters belangrijk. Er wordt uitleg

in de Bestuurskamer. Dit deed ik

gegeven over bijvoorbeeld de looplijnen

door middel van een quizje. Dat vond

en de cirkel waarvoor je verantwoordelijk

ik eigenlijk al best wel leuk. Kort

bent. Maar het belangrijkste is goed

scheidsrechterskaart te behalen. Eigenlijk

daarna vroeg Jet Schenk mij voor de

hoorbaar fluiten en de armen goed

net als een verplichte bardienst. Fluiten in

Scheidsrechtercommissie. Dat doe ik nu

gestrekt houden bij een richting

de zaal wordt vaak als wat lastiger gezien

sinds zo’n 2 jaar met veel plezier.

aanwijzing. De jonge scheidsrechters

dan op het veld. Zoals wij altijd vanuit

bewegen en fluiten nog te weinig

de vereniging scheidsrechters hebben

Wat is er leuk aan het ﬂuiten van een

tijdens de wedstrijd, maar na een paar

geregeld voor alle teams, leggen deze

wedstrijd?

wedstrijden zie je ze over het algemeen

verenigingen de verantwoordelijkheid bij

Als spelbegeleider wil je dat de kinderen

steeds actiever worden.

de teams zelf. Wij hebben nu ook nieuwe
richtlijnen vastgelegd in het Vereniging

beter worden in het hockeyspel. En ook is
het je doel om het spel eerlijk en sportief

Heb je nog tips voor de nieuwe

Arbitrage Plan, omdat het anders haast

te laten verlopen.

scheidsrechters?

niet meer te organiseren is. Daarin is ook

Het komt voor dat je een spelsituatie

het een en ander beschreven over het

Wat zijn over het algemeen je ervaringen

niet goed kan beoordelen, omdat je het

Sanctiebeleid (voor het niet op komen

in het veld als scheidsrechter?

gewoon niet goed hebt gezien door alle

dagen bij de fluitbeurt bijvoorbeeld). Het is

Voornamelijk positieve ervaringen met

drukte in de cirkel. Als je dat ook eerlijk

de bedoeling dat de scheidsrechters voor

de ouders en kinderen. Het zijn eerder

zegt, legt men zich daar ook vaak snel bij

de zaalhockey zelf hun fluitbeurt kunnen

de coaches die kritiek leveren, wanneer

neer. Wat ik ook wel eens doe met een

gaan inplannen via Lisa, net als bij de

ze dreigen te verliezen. Ik zeg er soms

spelsituatie waarover ik getwijfeld heb,

bardienst dus.

wel wat van, maar kaarten uitdelen is tot

is het achteraf opzoeken op de KNHB-

nog toe niet nodig geweest. De nieuwe

site. Zodat ik de beslissing de volgende

René, wil jij tenslotte nog een oproep

scheidsrechters die bij hun 1e of 2e

keer beter kan nemen. Ga ook eens

doen aan de Souburgh Magazine lezers?

fluitbeurt begeleid worden, kiezen vaak

langs de scheidrechtercafé’s die door de

Ja, wij zoeken nog mensen als begeleider

de kant van het publiek om te gaan fluiten,

KNHB georganiseerd worden, waar een

van de jeugdscheidsrechters bij hun 1e

dat zegt genoeg.

professionele bondsscheidsrechter uitleg

of 2e fluitbeurt. Daarnaast hopen wij

geeft. Informatie over waar en wanneer is

dat zoveel mogelijk ouders zich zullen

te lezen op de KNHB-site.

opgeven voor de scheidsrechterscursus.

Hoe weet je of je een wedstrijd goed hebt

Hierdoor zullen zij ook het spel beter

geﬂoten?
Dat merk je tijdens de wedstrijd meestal

Van welke hockeyclub zou HC Souburgh

begrijpen. Dit maakt het kijken naar

al wel, maar zeker als de coaches en

op scheidsrechtersgebied nog wat

een hockeywedstrijd tegelijkertijd

spelers je na de wedstrijd een hand geven

kunnen leren?

interessanter. Teamcoaches hebben zeker

en bedanken voor het fluiten. Of zelfs

Grotere verenigingen verplichten in ieder

een kaart nodig om de spelers goed op te

zeggen: ‘Goed gefloten scheids!’

geval per jeugdlid 1 van de ouders om de

leiden en bij te staan.
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Interview met Korstiaan Rietveld
In dit Magazine een interview met Korstiaan Rietveld, Algemeen bestuurslid
van HC Souburgh. Korstiaan, wij willen graag alles van je weten.
Wat is je persoonlijke situatie, getrouwd,

Souburgh. Maar ik tennis ook nog één

zelfs jong), die geen zin of geen tijd

kinderen?

avond per week (nog steeds bij TVKL in

hebben om ieder weekend competitie

Ik ben getrouwd met Betty en ik heb

Krimpen aan de Lek). Daarnaast ben ik

te spelen. Wel spelen we regelmatig

één dochter, Meike. Betty is binnen HC

ook geïnteresseerd in wijn en daarom heb

wedstrijden tegen Trimmersteams

Souburgh verantwoordelijk voor de

ik een opleiding gevolgd op dat gebied.

van omliggende verenigingen. En één

zaalcompetitie en Meike speelt in MA1.

Tenslotte ben ik gek op lekker eten, dus ik

keer per jaar spelen we een meerdaags

Dus we zijn een echte hockeyfamilie

mag graag uit eten gaan.

uitwisselingstoernooi met 6 Nederlandse

geworden.

en 6 Duitse teams. Dat is heel erg gezellig.
Wat zijn je taken bij HC Souburgh?

Wanneer en waar ben je geboren?

Ik ben één van de vijf bestuursleden van

Train je vaak bij de Trimmers?

Ik ben geboren in 1958 in Ouderkerk aan

onze club. Ieder heeft zijn aandachts-

De Trimmers trainen één keer per

de IJssel (in de Krimpenerwaard).

en verantwoordelijkheidsgebieden.

week, op maandagavond van 20:30

Mijn verantwoordelijkheden zijn de

– 22:00 uur. Ik maak meteen van de

Waar woon je, en heb je daar altijd

Communicatie-, de Scheidsrechters- en de

gelegenheid gebruik om ouders en andere

gewoond?

Sponsorcommissie. En ook de Trimmers

belangstellenden op te roepen om eens

Wij wonen sinds 2001 in Alblasserdam.

moet ik een beetje in de gaten houden.

een paar keer geheel vrijblijvend mee te

Ik ben in Ouderkerk opgegroeid, maar

Al met al best een drukke bedoening. Tot

komen doen. Het is geen enkel probleem

heb ook nog in Lekkerkerk en in Krimpen

vorig seizoen was ik ook nog coach van

als je nog nooit gehockeyd hebt. Zo zijn de

aan de Lek gewoond. In 1994 ben ik in

MA1, maar daar ben ik door tijdgebrek

meesten van ons ook begonnen.

Hardinxveld-Giessendam gaan werken en

mee gestopt. Bovendien had ik dat al 7

Het is natuurlijk fantastisch om iedere

omdat ik het zat werd om iedere dag over

jaar gedaan en dan wordt het eens tijd om

week op een gezellige manier, en lekker in

te moeten varen, ben ik verhuisd naar een

plaats te maken.

de buitenlucht, aan je conditie te werken

nieuw huis in Alblasserdam.
Sinds wanneer hockey je?

Wat zou je voor de toekomst nog voor

Wat voor werk doe je?

Ik ben pas begonnen met hockeyen in

wensen hebben voor HC Souburgh?

Ik ben sinds twee jaar directeur van het

2010, bij de Trimmers. Dat kwam eigenlijk

Ik ben blij dat we bij onze club er

FSSC (Financial Shared Service Center)

doordat ik in dat seizoen coach was

toch iedere keer, zij het met steeds

van BAM Bouw en Vastgoed Nederland,

geworden van het team van mijn dochter.

meer moeite, in slagen om voldoende

een onderdeel van Koninklijke BAM

Daarvoor had ik eigenlijk nooit

vrijwilligers te vinden. Bij omringende

Groep. Daarvoor ben ik ongeveer 15 jaar

gehockeyd. In mijn jeugd heb ik vooral

clubs is dat vaak een groter probleem. Die

financieel directeur geweest van diverse

gevolleybald. Ook een hele leuke

vrijwilligers steken vaak heel veel tijd in

BAM-onderdelen. En nog verder terug was

teamsport overigens.

onze vereniging en dat wordt niet door

ik werkzaam als accountant bij Moret &
Limperg (het huidige EY).

iedereen gezien. Wat ik zou wensen is
En je bent actief bij de Trimmers, wat

dat hun werk wat meer gewaardeerd zou

houdt dit precies in?

worden.

Heb je ook nog hobby’s?

Bij de Trimmers zitten vooral hockeyers,

Er gaat heel wat tijd zitten in mijn

goed en minder goed, mannen en

Daarnaast hoop ik dat we de gezellige

werk en in mijn vrijwilligerswerk voor

vrouwen, oud en wat minder oud (soms

familieclub blijven die we zijn.

l
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Presentatie teams
seizoen 2018/2019

Achter v.l.n.r.: Daan Overgaag,
Paul Riske, Fedde Parel,
Matthijs Kleywegt,
Loek van der Waal, Mees
Schenk, Thijmen Schenk,
Bauke Bickel,
Robert van der Vlugt (Coach)

HEREN 1

Voor v.l.n.r.: Jelle Bickel,
Stijn Couwenberg, Wouter Vos,
Yorick Schippers,
Luc Gommers, Carlo de Hoop,
Ruben Paardenkoper,
Tom van Leeuwen
Niet op de foto: Tjesse Parel en
Serge Laheij

Achter v.l.n.r.: Gerton van der
Kammen (Coach),
Wouter Vos, Mathijs Romeijn,
Pascal Huisman, Jochem Schut,
Thijs Barendregt,
Jaimy van der Kammen,
Pepijn Kamminga, Jelle Bickel,
Jelle Barendregt,
Gabriel Zwijnenberg,
René Huisman (Coach)

Heren 2

Voor v.l.n.r.: Freek Gommers,
Milos Erceg, Joost Huijgen,
Rein Smallegange
Niet op de foto: Aksel Blom,
Floris Beerens

Achter v.l.n.r.: Merel Roelofs,
Lisanne Wolffs, Jooske Maat,
Rosalie Wesdorp,
Kiki den Hollander ,
Denise Vos, Joosje van de Velde,
Emma Mostert, Isabel van Heck

Jong dames 1

Voor v.l.n.r: Kiki de Wit,
Beau den Engelsen, Sara
Huygen, Florence Klerk, Nina
den Beste, Fleur Koops, Faye
Hogenbirk

20

Niet op de foto: Eline Gommers,
Arwen van der Voorden,
Isabelle Pèrez Jiménez,
Kirsten Boon, Eva Admiraal,
Manon Wesdorp (Coach)
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TRIMMERS

Niet op de foto: Annette Baas, Rebecca Kamminga, Mirjam Arendse, Mirjam van Lonkhuijzen,
Arianne van der Matte, Marlies van Wijngaarden, Anneloes van Vliet, Dicky Zuijderhoudt,
Mieke Schippers.

HEREN VETERANEN
Achter v.l.n.r.: Henk van Muijen, Dave Bruijn, Harm Zwijnenberg, Arjan Schenk, Paul van
Hattem, Marco Wesdorp, Peter Laheij, Hans Kleyweg.
Voor v.l.n.r: Erik Smalbroek, Diederik Gommers, Ruud Peters, Bart van Leeuwen,
Jurgen Koppen.
Niet op de foto: Johan Bickel, Peter Drijfhamer, Machiel Parel, Bart Romeijn, Harry Schenk,
Pieter Vos, Chris van der Waal, Walter de Zeeuw.

G-HOCKEY

DAMES VETERANEN
Achter v.l.n.r.: Alda Asgarali, Anja de Geus, Mariëtte Kleyweg, Mirjam Bickel, Atie van Reek,
Dieneke Wendt, Wini Hartman, Beli Kramer, Eliane Kleyweg, Lydia Gout, Mary Hamer,
Jet Schenk.

Achter v.l.n.r.: Marco Wesdorp, Peter Buurman, Rob Roumimper, Eric Innemee,
Karin de Braber, Paul van Hattem, Frenk Mohr, Harm Zwijnenburg, Giselle Zwijnenburg

Achter v.l.n.r.: Christiaan Schram, Melanie Booi, Leon Enthoven (Coach),
Mathilde Grootveld, Babette van ’t Zelfde (Trainster).

Voor v.l.n.r.: Jolanda Paardekoper, Korstiaan Rietveld, Harm Roubos

Voor v.l.n.r.: Sanne Bosman, Esmee Draisma, Leontyne Enthoven, Ivo Veth,
Mart-Jan Wolterink.
Niet op de foto: Arie Zwanenburg.

JONGENS C1

JONGENS B1

Niet op de foto: Yvonne Innemee, René de Jong, Rebecca Kamminga, Esther Lankhorst,
Peter-André Verhoeven, Marnix de Vries, Ellen de Vries, Manon Wesdorp, Susi van
Zumstein

V.l.n.r.: Denzel Keenan, Morris Kroon, Victor Verbrugge, Maarten Mulder, Sebastiaan Beerens,
Rick Magnin, Tim de Jager, Gabriel Zwijnenburg, Max van der Hoek, Hugo de Vries,
Joep Overgaag, Boris Geenen.

Achter v.l.n.r.: Robert van der Meer (Coach), Lars van der Meer, Lucas Vogel, Luuk Innemee,
Xem van Andel, Milan Schulte, Lucas Verboom, Sam van der Hoek, Daan Tapper,
Frits Vogel (Coach), Stijn Couwenberg (Trainer)

Niet op de foto: Marnix de Vries (Coach), Paul van Hattem (Coach)

Voor v.l.n.r.: Milan Diender, Tjeerd Van ‘t Veer, Tygo Schippers, Tijn van der Matten,
Noah Huisman, Lasse Koppen, Danique van Gilst, Aedan van der Wal
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Jongens E1

Jongens D1
Achter v.l.n.r.: Jurgen Koppen (Coach), Flint Verhoeven, Jack Jakobs, Quint Visscher, Storm
Olden, Max Roelofs, Stan van der Geer, Chris van der Waal (Trainer).

Achter v.l.n.r: Robert Witzier (Coach), Rien Visscher (Coach), Lucas Vogel (Trainer), Joep
Overgaag (Trainer), Rick Magnin (Trainer)

Voor v.l.n.r.: Ewan Roubos, Tijn van der Matten, Lasse Koppen, Sep Mulder, Nino Pardo
Kruidenier, Niels Schout.

Midden v.l.n.r.: Reinout van ’t Hof, Jarne Witzier, Thijs Heijnsdijk, Max Kraaijeveld, Robin
Vogel, Thom van den Tempel

Niet op de foto: Danique van Gilst, Sem Groven, Lucas Kuit, Erik Visscher (Coach).

Voor v.l.n.r.: Florian Visscher, Milan Sterrenburg, Nick van Middelkoop, Xavi van der Lans, Sil
van de Wetering, Simeon Clements

Meisjes B1

Meisjes A1

Niet op de foto: Tygo Schippers (Trainer)

Achter v.l.n.r.: Laura Fokkelman, Meike Rietveld, Charlotte van Hal, Cathelijne Romeijn,
Beau van Andel, Isabelle Liefhebber, Nouk van ‘t Zelfde, Thijmen Schenk (Coach)
Voor v.l.n.r.: Lisa Kraaijeveld, Kim Meijerman, Floortje Wesdorp, Anouk de Koning,
Lisa de Groot, Zoë Smaal, Anne Hornstra.

Voor v.l.n.r: Esté Kamsteeg, Fabienne van Huët, Carlijn Fokkelman, Susanne Verheij,
Merel van Bockel, Famke van ‘t Veer, Dave Bruijn (Coach)

Meisjes B3

Meisjes B2

Niet op de foto: Marit de Koning.

Achter v.l.n.r.: Yvonne Innemee (Coach/Manager), Karlijn Blom, Jill Capiteijns,
Femke Korevaar, Robin Huisman, Nikki Innemee, Cherelle Berghoef, Marleen Bruijn,
Anne van Erk, Naomi Diender, Lisa Klein, Bauke Bickel (Trainer/Coach)

Achter v.l.n.r.: Peter-André Verhoeven (Coach), Gwen Lommerde, Suse Wolff, Sterre Stoker,
Jill van der Vlies, Joya Kaleas, Loïs van der Ende, Amber ter Meer, Lola Verhoeven,
Robin Hoffman (Manager)
Voor v.l.n.r.: Fleur Witteveen, Laura Hoffman, Nicky Snelderwaard, Nienke Hoekstra,
Anna de Haan
Voor liggend: Sara Zuijderhoudt

Achter v.l.n.r.: Magali Vogel, Leonoor Zaal, Quinthe de Groot, Carlijn van Og,
Noa Bergman, Maxime Wildeboer Schut, Shannon Bas
Voor v.l.n.r.: Alyssia Paulus, Hannah Bhugwansing, Esmée Pieper, Eva IJzerman,
Maureen Speijer, Zoë Zwijnenburg
Niet op de foto: Telma Vos (Manager), Isabelle Zaal (Manager)

Niet op de foto: Louanne Huijssoon, Stijn Couwenberg (Trainer), Bauke Bickel (Trainer)
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Meisjes C2

Meisjes C1
Achter v.l.n.r.: Lotte Borremans, Sasja van Buijtene, Mette Luteijn, Lieke Kamminga,
Janneke Bouman, Elisabeth van Bockel, Famke Hornstra, Stijn Couwenberg (Trainer en Coach)

Achter v.l.n.r.: Jan van Maanen (Coach), Noortje Kraaijeveld, Nienke de Jong, Isa Timmer,
Vivianne Kok, Thirza Molenaar, Fleur Brouws, Tessa Hulsbos, Arjan Forman (Coach)

Voor v.l.n.r.: Femke, Froukje de Rooy, Gwen Rombout, Skye Potters, Iris van Dijk, Sophie van
Hal, Indy van der Wiel

Voor v.l.n.r.: Charlotte de Lange, Kyra Forman, Lizanne Quanz, Puck Charlotte van Maanen,
Ivy Roubos, Sanne Pruim, Amy Barendregt, Nika Verwoert

Voor liggend: Rosemarijn Zaal

Niet op de foto: Mariska Aleman (Coach)

Achter v.l.n.r.: Janine Wensink (Manager), Dafne Markesteijn, Daisy Littel, Puck Magnin,
Blanka Oostrom, Nienke Bultema, Sabijn Bahadoer, Xanthe Eijk, Britt Hartog, Tess Piek,
Raymond Hartog (Coach)

Meisjes D2

Voor v.l.n.r.: Eva Blommers, Floortje Bartels, Anouk van Wijngaarden

Meisjes D1
Achter v.l.n.r.: Raymond Westdorp (Coach), Laure Kamsteeg, Barbara Westdorp, Julia
Vuurens, Senna de Jong, Eva Caspers, Esmée Molenaar, Roos de Vos, Alex Molenaar (Coach)
Voor v.l.n.r.: Sara Verheij, Julie Borremans, Fleur Verweij, Bente van Diest en Tamar Molenaar

Meisjes D3

Meisjes C3

Niet op de foto: Natalie van Dijk (Manager), Thijmen Schenk (Trainer), Sascha de Rooy
(Assistent Manager)

Achter v.l.n.r.: Wouter Vos (Trainer), Sanouk van ‘t Hof, Esther Pieper, Rosalie Bouman,
Maartje Hohle, Celine Lommerde

Achter v.l.n.r.: Mare Stuij, Lila Hijnen, Aniek Gils, Jente de Jong, Frederieke Maat, Marieke ter
Meulen

Voor v.l.n.r.: Lieke de Heus, Leonore de Kloe, Maud Sterrenburg, Hadassah Huijser,
Fleur van den Bos

Voor v.l.n.r.: Maud Riske, Annemarit Kok, Lieve de Kluyver, Kirsten Bos, Emily van der Lans,
Norah Oskam

Niet op de foto: Arnaud van den Bos (Coach)

Liggend: Isis van der Linden
Niet op de foto: Dewi van der Lans (Coach), Nancy de Kluyver (Manager)
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RIETDEKKER- &
TIMMERBEDRIJF

R. DE VOS

Werkzaamheden
Ambachtelijk eiken timmerwerk met pen & gat verbindingen
Realiseren van eiken bijgebouwen voorzien van rietenkap
Nieuwe daken voorzien van rietenkap
Renovatie van bestaande rietendaken
Bouwen van schuren en klein timmerwerk

Lekdijk 327a
2957 CM Nieuw-lekkerland
T 0184-681513
M 06-25171728
ronald-de-vos@kpnplanet.nl

0221124.indd 1

12-11-2018 11:28:02
0221122.pdf 1

9-11-2018 10:26:34








Landvast cinema
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het best bewaarde geheim
van Alblasserdam!

ontdek het zelf: landvast.nl

9-11-2018
0221186.pdf
10:23:03 1

9-11-2018 11:51:16
7-12-2018 15:38:16

Meisjes E2

Meisjes E1
Achter v.l.n.r.: Jacco Lanser (Coach), Femke Vuurens, Nikki Blokzijl, Nina Lanser,
Klaske van den Bos, Floortje Levisson, Evie Lanser

Achter v.l.n.r.: Ronald Vat (Coach), Yaëla Vat, Lisanne Barendregt, Winona Kool, Noah Visser,
Milou Bossman

Voor v.l.n.r.: Sanne de Vos, Sophie Bot, Tara Kleefman, Madelief van Dalen

Voor v.l.n.r.: Britt Roos van Raadshoven, Sofie Buijs, Nova Striegel, Noa van Deelen,
Nadine Roos van Raadshoven (Manager)
Niet op de foto: Jasmijn van Wijngaarden

Meisjes F1

Meisjes E3

LIggend: Britt van Baaren

Achter: René de Snoo (Coach)

Achter v.l.n.r.: Georgette Kuntz (Coach), Anna de Jong, Louise Ippel, Lonneke Westdorp,
Sophie van Maanen, Suze Kramp en Rebecca de Snoo (Coach)

Voor v.l.n.r.: Mila Koppen, Lisa de Snoo, Sara-Linde Marianne Tuijtel, Izzy Bot,
Sanne de Koning, Linde van Dalen, Jasmijn Kroeze

Voor v.l.n.r.: Frances de Graaf, Yinthe Visscher, Guusje Lanser en Evy de Snoo

Liggend: Julie Kool
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Uit de oude doos

Chris van der Waal Familiedag

Onno en Bernadette
tijdens 1 van de
hilarische en ‘beruchte’
Souburgh feesten
26

Tijdens een lustrumfeest
landde er een heli op het veld.
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Familiedag ca. 1990

Veteranen Kampioen

Feest Onno de Graaf en
Herman Terra

Familiedag toernooi 1987

Opening 1e veld, in bal zit Kiki van Bilsen
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VoorStok
ZZP’ers
Ellen

particulieren

en

Belastingconsulent

135 645 6451
TDam 078
2951 GA Alblasserdam
M
06 2073 8588
E06 2073
info@es-belastingadvies.nl
8588
info@es-belastingadvies.nl
www.es-belastingadvies.nl
W
www.es-belastingadvies.nl

Dam 135
2951 GA Alblasserdam

0154503.pdf 1
0221312.pdf

4-9-2015
13:34:49
15-11-2018
15:09:54 1
0221069.pdf

12-11-2018 9:44:55

Openingstijden.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

0221812.pdf 11
0101482.pdf
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08:30 - 17:30
08:30 - 17:30
08:30 - 17:30
08:30 - 21:00
08:30 - 17:30
08:30 - 17:30
gesloten

Hema
Cortgene 29
2951 EB Alblasserdam
078 691 66 13

28-11-2018
19-6-2013 15:01:39
14:24:02
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Keepen is leuk!
In de afgelopen jaren heeft Souburgh haar jeugdbeleid aangepast. Maar de keepers waren
daar toch een beetje in achtergebleven. Voor Eliane Kleijweg, materiaalcommissaris en
coördinator voor de keepers bij onze club, was dit reden om zich sterk te maken voor
goede trainingen voor de keepers. Ook zij kunnen immers wedstrijden voor hun team
winnen! Vanaf dit seizoen wordt er dan ook fors geïnvesteerd in de keepers. Hiervoor is
samenwerking gezocht met GoalieWorks van Pirmin Blaak en Jan Lelieveldt.
GoalieWorks

(7 keepers) en R.H.V. Leonidas in

veel intensiever omdat hij/zij veel meer

GoalieWorks organiseert bij verschillende

Rotterdam (3 keepers). Wekelijks wordt

betrokken is in het spel. Je rol in het team

hockeyverenigingen specifieke trainin-

een uur lang intensief getraind aan de

is daardoor veel groter. Verder is het heel

gen met hun Keepersscholen. Inmiddels

hand van de professionele trainers van

goed voor je techniek en reactie-

zijn zij wekelijks actief op 11 locaties

GoalieWorks. Voor de trainingen wordt

vermogen.

rondom Rotterdam, Den Haag, Utrecht,

gebruik gemaakt van verschillende trai-

Oosterhout en Hilversum en trainen ze

ningshulpmiddelen, zoals een rebound

Meer aanbod

daar bijna 500 keepers. Alle trainers die

trainer en een heus ballenkanon. Veelal

Naast de wekelijkse keeperstrainingen

bij GoalieWorks werken, zijn door Goalie-

wordt in groepjes van drie keepers ge-

biedt GoalieWorks ook extra trainings-

Works zelf opgeleid en worden wekelijks

traind met één trainer. Hierdoor hebben

programma’s aan. Dit zijn bijvoorbeeld

tijdens de trainingen nog verder gecoacht

de trainers goed zicht op hoe de keepers

extra trainingen in de zomer (Summer

door de hoofdtrainers ter plaatse. Deel-

presteren en waar de verbeterpunten lig-

Course), maar ook worden diverse

nemen aan deze keeperstrainingen wordt

gen. Ook wordt hierbij gebruik gemaakt

Keeperskampen georganiseerd. Dit

bij Souburgh gecoördineerd door Eliane.

van videoanalyse en worden de keepers

gebeurt ook regelmatig in samenwerking

Souburgh betaalt hiervoor jaarlijks een

met een individuele terugkoppeling op

met hockeykampen voor de veldspelers:

forse vergoeding en ook aan de (ouders

de hoogte gebracht. Dus leuk en zeer

leuk voor het hele team!

van) keepers wordt een bepaalde vergoe-

leerzaam!

ding gevraagd. Maar daar krijg je dan ook
wel echt iets voor terug!

Aanmelden
Zaal

Ben je ook enthousiast geworden en wil je

In de winter verschuiven de trainingen

meer weten over het keepen en of het iets

Keeperstrainingen

naar de zaal. Hier wordt getraind op de

voor jou is? Meld dit dan bij je trainer of

Keepers van Souburgh nemen deel aan de

specifieke zaalelementen in het hockey.

coach, zodat je met de juiste personen in

keeperstrainingen bij DMHC in Dordrecht

Voor de keeper is het spelen in de zaal

contact gebracht kunt worden.
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Sponsoring door leden
Bij sponsoring wordt al snel gedacht aan sponsoring door bedrijven. En gelukkig
zijn er veel bedrijven die onze club een warm hart toedragen, door ons ﬁnancieel te
ondersteunen. Maar ook voor leden zijn er diverse sponsormogelijkheden. We zetten ze
nog even op een rijtje:
Wehkamp.nl, Thuisbezorgd.nl.

(HC Souburgh!) en klik dan door naar de
website van de webwinkel waar je iets wilt

Op onze website of direct op

kopen.

Sponsorkliks.com kun je alle
deelnemende webwinkels vinden.

Afgelopen seizoen heeft dit ongeveer
€500,- opgebracht, maar wij zijn er van

Als je iets wilt kopen bij een webwinkel en

Het werkt heel simpel.

overtuigd dat dit veel meer zou kunnen

je doet dat via Sponsorkliks, dan ontvangt

Ga naar de website van Sponsorkliks.

zijn. Hoe vaak worden er niet vakanties

HC Souburgh een bepaald percentage van

nl. Dat kan rechtstreeks of via het logo

geboekt via Booking.com? Dit levert

de omzet. Vrijwel alle webwinkels zijn

van Sponsorkliks op de website van

de club 5,3% van de boeking op! Een

hierbij aangesloten. Een paar voorbeelden:

HC Souburgh (daar staat ook nog een

aankoop bij Coolblue levert de club 1-10%

Booking.com, Bol.com, Coolblue.nl,

handleiding). Kies eerst het sponsordoel

commissie over de bestelling op.

Leden van HC Souburgh of hun ouders

diverse activiteiten van onze vereniging.

krijgen een bonus van € 1.000,- voor hun

Bij de laatste Friends & Family Dag hebben

club bij aanschaf (mag ook leasing zijn)

zij bijvoorbeeld de snelheidsmeter gratis

van een nieuwe auto bij Volvo Svenscar.

geregeld.

Deze bonus wordt betaald door Volvo
Nederland en gaat dus niet ten koste van

Dus overweeg je de aanschaf van een

de prijs die je zelf moet betalen. Daarnaast

nieuwe Volvo, koop hem dan bij Volvo

verzorgt Volvo Svenscar ook bijdragen aan

Svenscar in Dordrecht.

Dit jaar doen wij voor het eerst mee aan

leuke prijzen verdienen, zoals een

de Grote Clubactie. Het is fantastisch om

hockeybal, een hockeyhandschoen tot

te zien hoe fanatiek onze jongste leden

zelfs een hockeyclinic. Ons doel van de

met de loten langs de deur gingen. Per

Grote Clubactie in 2018 is een nieuwe

lot van € 3,00 krijgt HC Souburgh een

geluidsinstallatie buiten op ons complex

bedrag van € 2,40. De verkopers die

en een multimediascherm in het clubhuis.

meer dan 20 loten verkopen kunnen

En dit gaan we zeker bereiken!

Afgelopen jaar hebben we een (hoofd)

HC Souburgh een bankrekening wordt

sponsorovereenkomst met Rabo

geopend bij de Rabobank. Bij 10 nieuwe

Drechtsteden gesloten. In het kader

bankrekeningen krijgen we een aanvulling

daarvan spelen Heren 1 en Jong Dames

op het jaarlijkse sponsorbedrag en bij 25

1 inmiddels met shirtsponsoring van

nieuwe bankrekeningen is dit een nog veel

de Rabobank. Daarvoor ontvangt HC

groter bedrag. De betreffende jeugdleden

Souburgh een jaarlijkse sponsorbijdrage.

krijgen van de Rabobank een mooie

Dit bedrag kan echter verhoogd worden

sweater of hoodie met hun naam op de

als er door een x aantal jeugdleden van

achterzijde gedrukt.

Voor vragen of opmerkingen over al deze acties: sponsorcommissie@souburgh.nl
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Werkgebieden:
Zorg cure & care
Onderwijs
Gemeentelijk vastgoed
Commercieel vastgoed

LIAG architecten en
bouwadviseurs

©

LIAG architecten en
bouwadviseurs

Wij zijn gespecialiseerd in:
Bouwmanagement, Projectmanagement
Juridisch advies, aanbestedingsrecht,
technisch advies, second opinion ed.
Abstract Management & Advies B.V. Dordrecht
Wilgenbos 20
3311 JX Dordrecht
Tel. 078 63 30 775
www.abstractmanagement.nl
informatie@abstractmanagement.nl
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UW SMARTPHONE, LAPTOP OF
Specialisten in het repareren van glaswerk,
waterschade en soldeerwerk

• Alle merken
• Hoge kwaliteit en beste service
• Garantie op reparaties
• Deskundig advies
• Sim Only abonnementen en losse toestellen

€10/mnd
€15/mnd
€20/mnd

4G
van
KPN

Onbeperkt bellen binnen Nederland
Onbeperkt SMS’en binnen Nederlend
0221166.pdf 1
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tel:078-645 36 24

www.phonerestore.nl

Internationale bundels

Nationale bundels
5GB
7GB
10GB

Brederodehuis 6 3353 HD Papendrecht

5GB
7GB
10GB

€15/mnd
€20/mnd
€25/mnd

Onbeperkt bellen binnen de EU
Onbeperkt bellen van Nederland naar 17 wereld landen buiten de EU
Onbeperkt SMS’en binnen Nederlenden de EU en meer

13-11-2018 11:38:57

7-12-2018 15:38:48

DA R TS - BILJART - L IVE F E E ST DJ O P Z AT ERDAG

STE L L I NG M O LEN 178 - PA PENDRECHT
VO LG V I A
0221666.pdf 1
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