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Hoe leuk is het om tijdens ons 55ste bestaansjaar dit mooie 

glossy infomagazine te mogen presenteren! Een prachtige 

manier om onze gezellige, bruisende, nog steeds groeiende 

familieclub met meer dan 300 jeugdleden en zo’n 150 

senioren in beeld te brengen.

Van de voorzitter...

Waarom?
In eerste instantie bedoeld om meer en 
beter inzicht te geven in hoe Souburgh 
georganiseerd is, wat er allemaal gebeurt, 
welke namen en gezichten er op zoveel 
terreinen bezig zijn om alles zo goed 
mogelijk te laten lopen, wie in welke 
teams zitten en dan nog een aantal leuke 
‘portretten’ van échte Souburghers.

Zo is ons clubblad ‘de Souburgher’ van 
een gestencild enkel A4-tje dat door 
vooral jeugdleden met de fiets bij alle 
leden thuis werd bezorgd, nu gegroeid 
tot deze uitgave, want ja, we misten 
toch iets. Naast de website, de Facebook 
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pagina, de mails en alle app-groepen…
iets om vast te houden, om iets terug te 
kunnen zoeken, iets om aan familie en 
vrienden te kunnen laten zien van onze 
club.

Vandaar.
Ik wens jullie van harte veel lees- en 
kijkplezier toe en wil vanaf deze plek 
de communicatie commissie heel erg 
bedanken voor al het werk dat zij met 
elkaar verricht hebben en ook speciale 
dank aan Peter van Geest (The Link2) 
voor veel van de prachtige foto’s.

Met sportieve groet, 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 vrijwil-
ligers 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 omschri-
jving 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.

Barcommissie

Scheidsrechterscommissie

Communicatiecommissie

Sponsorcommissie

Jongste Jeugdcommissie

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 
Mirjam Bickel 
Gijs de Bie 
Tom van Leeuwen 
Daan Overgaag
Fedde Parel 
Bart Romeijn 
Marnix de Vries

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
Conchita Enter
Tom van Leeuwen
Babette van ‘t Zelfde
Emie 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.

ac@souburgh.nl

Barcommissie

Gijs de Bie
Sandra Gommers
Wieland Juch
Dave Klerk
Cor Laheij
Jolanda Paardekooper
Anik Parel
Sieuwe Parel
Etta Smalbroek
Denise Vos

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 
Peter-Paul Rijsdijk 
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
Bart van Leeuwen

Het verzorgen, het begeleiden 
en het opleiden van 
scheidsrechters.

scheidsrechterscommissie@
souburgh.nl

Sponsorcommissie
Matthijs Kleywegt
Peter Wolff

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 Monique van Leeuwen aftredend
Betty Rietveld

Het reilen en het zeilen van de 
hele zaalcompetitie.

zaalhockeycommissie@
souburgh.nl
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Bruisend feest, intiem diner, borrel, bruiloft?  
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Interview met ons jongste jeugdlid en twee, bijna, oudste leden van HC Souburgh

Wij spraken met Izzy Bot en echtpaar Els en Cor Laheij.

Interview

Naam: Izzy Bot – 6 jaar 
Woonplaats: Sliedrecht
Team: Jongste Jeugd Mix F2
Positie: Nog onbekend
Spelend bij HC Souburgh sinds 
januari 2015

Naam: Els Laheij – 82 jaar
Woonplaats: Alblasserdam
(voormalig) Team: Veterinnen
Positie: Back
Spelend bij HC Souburgh van 1976 
tot 1987 

De dag van het interview moest Izzy 
helaas afzeggen. We besluiten om haar 
onze vragen toe te sturen. De afspraak 
met Els en Cor Laheij laten we toch 
doorgaan. ‘Anders is het geen echt 
interview’, aldus Cor.

Op de vraag hoe de twee leden bij HC 
Souburgh terecht zijn gekomen, kan 
Izzy antwoorden dat haar zus Sophie al 
op hockey zat bij HC Souburgh en dat 
zij zelf ook heel graag wilde hockeyen. 
Ze zit in het Mix F2 team en gaat haar 
eerste wedstrijd spelen aan het begin van 
deze competitie. Ze heeft een hele leuke 
trainer, Meester Rien.

Els en Cor zijn de club ingerold door 
hun hockey spelende zoon Ad. En ook 
toen al kwam de vraag of zij wat voor de 
vereniging wilden doen? Els was 15 jaar 
lang mini-moeder op woensdagmiddag 

en zaterdag, Cor is sinds 38 jaar lid van 
de Barcommissie en helpt als lid van de 
Accommodatiecommissie al heel lang 
met de reparatie en het onderhoud van 
het clubgebouw en de velden.

Samen zaten ze meerdere malen in de 
lustrumcommissie en draaiden 15 jaar 
lang de Souburgher.

Deze en nog vele andere activiteiten 
hebben eraan bijgedragen dat zij, met 
trots, respectievelijk Lid van Verdienste 
en Erelid zijn van de vereniging.

Wanneer we vragen naar de 
hockeykwaliteit van de drie leden, 
moeten Els en Cor bekennen dat ze niet 
zulke uitblinkers waren, maar dat vooral 
de inzet en het plezier in het spelletje 
belangrijk waren. Mooiste doelpunt ooit? 
GEEN. Izzy moet op het moment van 

het interview haar eerste wedstrijd nog 
spelen, dus dat is nog een verrassing. Wel 
hoopt zij heel goed te worden, zodat zij 
hockeyjuf kan worden later.
 
Op de vraag wat hun leukste herinnering 
is bij HC Souburgh, vertelt Izzy dat ze een 
heel leuk hockeykamp heeft gehad. Ze 
vond het erg leuk om samen spelletjes 
te doen en verschillende technieken te 
leren. Daarnaast vindt ze het heel leuk 
dat ze veel vriendjes en vriendinnetjes 
heeft bij HC Souburgh. 

Voor Els en Cor was dit overduidelijk de 
opening van het eerste kunstgrasveld 
in 1984. Een grote hockeybal, een ijzer 
frame, bekleed met papier-maché, 
vervaardigd bij Nedstaal, werd het veld 
opgereden. Deze was voorzien van 
kijkgaten, een lampje en Donald Ducks 
voor het meisje Kiky dat erin zat. 

Naam: Cor Laheij – 79 jaar
Woonplaats: Alblasserdam
(voormalig) Team: Veteranen 
Positie: Laatste man
Spelend bij HC Souburgh van 1975 
tot 2003
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• Lieren

• Dommekrachten
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• Hijsbanden

• Kettingen

• Valbeveiligingen

• Hijsmagneten

• Sluitingen

• Staaldraden

DiLAGO is gespecialiseerd in 
onderhoud, reparatie, testen, 
verhuren en leveren van alle merken 
hijs- en hefmiddelen.Tevens kunnen 
wij onderhoud aan kranen en visuele 
inspecties van hijs- en hefmiddelen 
bij u op locatie verzorgen. Voor 
al haar diensten en leveringen is 
DiLAGO gecertifi ceerd conform ISO 
9001:2000, VCA* en EKH.
Wij verkopen voornamelijk top-
producten grotendeels uit voorraad.
Kijk voor meer informatie op 
www.DiLAGO.nl 

DiLAGO
Hijs- en Heftechniek B.V.
Nieuwland Parc 88
3351 LJ Papendrecht
Tel. -31(0)78 6 815 333
E-mail dilago@dilago.nl
Internet www.dilago.nlLaat uw veiligheid 

onze zorg zijn!
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van Hogendorpweg 12b
2953 AS Alblasserdam 
telefoon 078 - 6914952

0180045.pdf   1 10-11-2016   14:28:07

HC_Souburgh.indd   8 18-11-2016   13:03:55



Alblasserwaardse Hockeyclub  •  Souburgh       9

Zij vroeg de wethouder een hockeybal 
weg te slaan met een enorme 
zelfgemaakte hockeystick. De verf was 
nog nat, wat de wethouder twee rode 
handen opleverde.

Hoewel Els en Cor eerst lid waren 
van een tennisvereniging, is voor 
hen HC Souburgh zo’n gezellige 
familievereniging gebleken, dat ze 
nooit meer zijn weg gegaan. Een stapel 
foto’s van onder andere lustra, feestjes 
en het nog steeds samenkomen van de 
veterinnen is het bewijs.

We hebben Izzy gevraagd wie haar 
hockey-idool is en voor haar een 
voorbeeld is. Dat is Naomi van As, omdat 
ze vindt dat ze heel goed kan hockeyen. 
Ze heeft haar ook gezien tijdens de 
Olympische Spelen, waar zij met haar 
ouders en zus heel vaak naar keken.
Els en Cor hadden in het verleden 
niet echt een idool, dat speelde in die 
tijd minder. Hockey was ook geen 
televisiesport, geeft Cor aan. Wel 
kwam destijds bijvoorbeeld Ties Kruize 
(voormalig Nederlands tophockeyer) naar 
HC Souburgh voor een clinic.

Izzy vroeg zich af of er vroeger in 
dezelfde soort kleding werd gespeeld. 
Dit was voor Els en Cor in de jaren 1976-

2003, dus dit was niet heel verschillend 
van nu. De rokjes werden wellicht wat 
langer gedragen en er werd nog geen 
gebitsbeschermer gedragen. Ook wil Izzy 

weten of er veel is veranderd binnen de 
hockeysport? Cor geeft aan dat het spel 
nu veel sneller en technischer is. Dit heeft 
onder andere te maken met gewijzigde 
spelregels en betere materialen. 

Als laatste vroegen wij aan Izzy, Els en 
Cor wat er nog beter zou kunnen bij HC 
Souburgh? Izzy denkt misschien aan een 
speeltuintje, waar ze na de wedstrijd kan 
spelen, of een klein 6 tegen 6 veldje.

Cor zou willen dat de leden wat netter om 
zouden gaan met de materialen die hen ter 
beschikking worden gesteld. Er is veel kwijt 
of kapot. Wel valt het hem op dat er met meer 
respect wordt omgegaan met het clubhuis, 
sinds deze gerestyled is.

We zouden een paar pagina’s kunnen vullen 
met alle verhalen, anekdotes en niet te 
vergeten al het fotomateriaal dat Els en Cor 
hebben over HC Souburgh. Izzy, we hopen 
dat jij ook zo lang plezier zult hebben bij deze 
club!
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Hoe leuk zou het zijn als je hockey met een jaar studeren in 

het buitenland kunt combineren. Femke de Kloe, voormalig 

keepster van HC Souburgh, beleeft dat avontuur in Zuid-

Afrika. Begin juli 2016 is ze vertrokken. Ze studeert daar 

voor een jaar aan een highschool in Kaapstad, de hoofdstad 

van Zuid-Afrika. Leven in Zuid-Afrika is natuurlijk heel 

anders, maar ook hockey is een hele nieuwe ervaring daar.

Goalies in beeld

Kan je in het kort vertellen waarom je 
nou eigenlijk in Zuid-Afrika zit? Wat doe 
je daar? 
Ik doe mee aan een highschool exchange 
programma. Dat houdt in dat ik naar het 
buitenland ga en voor een tijdje studeer 
aan een highschool. Ik heb er voor 
gekozen om naar een school te gaan die 
gespecialiseerd is in sport, in mijn geval 
hockey.

Hoe ben je op het idee gekomen om naar 
Zuid-Afrika te gaan? 
Allereerst wilde ik sowieso iets in het 
buitenland gaan doen, aangezien ik 
eigenlijk geen idee had wat ik wilde 
worden later of wat ik als vervolgstudie 
wilde gaan doen. Dus ik dacht dan ga 
ik lekker naar het buitenland om een 
tussenjaar te nemen. Maar ik wilde niet 
gaan werken, want als je een jaar gaat 
werken, haalt dat je zin om daarna weer 
een studie te gaan volgen erg omlaag 
lijkt me. Daarom heb ik er voor gekozen 
om een highschool programma te gaan 
volgen in het buitenland. Ik heb gekozen 
voor het land Zuid-Afrika zonder 
specifieke reden eigenlijk. Zuid-Afrika 
leek me gewoon wat leuker dan het veel 
gekozen Amerika, daarbij kon ik in de 
hoofdstad Kaapstad wonen!

Heb je al getraind of een wedstrijd 
gespeeld? Zo ja, hoe was dat? 
Ik heb al heel vaak getraind, ik train 
op de hockeyclub en ik train op de 

Interview Femke de Kloe:

schoolclub die tegen andere scholen 
spelen. Met mijn schoolteam train ik 
gewoon op het hockeyveld op school, 
maar met mijn hockeyclub train ik 
in het Hartley Vale stadium. Dat is 
natuurlijk wel heel gaaf! Ik heb al een 
aantal wedstrijden gespeeld met mijn 
schoolteam, maar de wedstrijden 
zijn hier wel iets anders. Als je in 
Nederland bijvoorbeeld een bal 
hoog uit je doel schopt krijg je een 
strafcorner tegen, maar hier is dat 
niet. Ik ben er wel blij mee, maar het 
is ook wel wennen. Dit is denk ik een 
van  de weinige verschillen, want voor 
de rest is het eigenlijk wel hetzelfde. 

Hoe is de school? 
Alles is echt heel anders.  Ik moet 
bijvoorbeeld een spuuglelijk uniform 
aan waardoor ik op Nanny McPhee 
lijk! Ook is er elke week op maandag 
een “assembly”, dan krijgen we 
alle nieuwtjes en prestaties van 
de voorgaande week te horen en 
moeten we het volkslied zingen. Ook 
is alles nog best ouderwets, geen 
magister of digiborden, alleen maar 
krijtborden. We hebben wel heel veel 
voorzieningen op school op het gebied 
van sport; we hebben een zwembad, 
rugbyveld, hockeyveld, voetbalveld, 
en ga zo maar door. 

Je woont bij een gastgezin, hoe is dat? 
Het is vooral heel gezellig. Ik heb twee 

broertjes en samen met hun ouders zijn 
ze een heel lief gezin. Mijn broertjes 
heet Dean en Liam, ze zijn 4 en 6 jaar 
en ontzettend leuk! Wat wel heel erg 
wennen is, want in Nederland heb ik 
geen broers of zussen en nu heb ik er 
opeens twee. Dat is soms wel lastig, 
maar ook heel gezellig.

Hoe vaak train je in een week? 
Ik train vier keer per week, op dinsdag 
en donderdag van drie tot half vijf met 
mijn school en dan ’s avonds van half 
zeven tot half negen met mijn club. Het 
is wel druk, maar ook heel leuk.

Hoe lang blijf je in Zuid-Afrika? 
Ik blijf tien maanden in Afrika voor 
hockey en school. Op dit moment ben 
ik wel aan het kijken voor een vakantie 
visum van drie maanden. Zo kan ik als 
ik straks klaar ben nog drie maanden 
reizen, maar dat is nog even afwachten. 
Dus misschien blijf ik wel dertien 
maanden weg in plaats van tien.

Ben je niet bang dat je heimwee gaat 
krijgen? 
Toen ik hierheen ging en bezig was 
met de voorbereidingen was ik wel 
bang dat ik veel last van heimwee zou 
gaan krijgen, maar tot nu toe heb ik 
er nog helemaal geen last van gehad. 
Natuurlijk mis ik thuis wel, toen mijn 
opa bijvoorbeeld jarig was had ik het 
wel even zwaar, maar voor de rest valt 

door Vera Breijer
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het mee. Nu maar hopen dat ik er ook 
geen last van ga krijgen. Ik voel me hier 
hartstikke thuis en ik heb het erg naar 
mijn zin.

Is er een manier waarop we jouw 
avontuur kunnen volgen? 
Ja, ik heb een blog waarop ik zoveel 
mogelijk probeer te schrijven, die blog 
heet www.itsmystoryofafrica.blogspot.
nl. Via die blog kan je lezen wat voor 
dingen ik heb gedaan en wat ik allemaal 
meemaak in Zuid-Afrika.

Keepen, het is bijna een sport op zich. 
Alle spullen steeds van hot naar her 
brengen, de spullen aan- en uittrekken, 
de spullen verzorgen en dan ook nog 
eens de techniek van keepen! Al met 
al een lastig iets wat soms wat vragen 
oproept. Daarom staan hieronder een 
paar tips voor het keepen en de spullen 
die je gebruikt.

De techniek:
-   Sta op je voorvoeten en buig licht 

voorover, je handen hoog naast je net 
iets lager dan schouderhoogte.

-  Blijf altijd naar de bal kijken, beweeg 
met het spel mee.

-  Schop de bal altijd met de binnenkant 
van je voet en leun daarbij naar voren.

-  Probeer de bal altijd naar de zijkant te 
verwerken, dus schop hem naar links 
of rechts.

De spullen:
-  Bodyprotector • dit is het stuk wat je 

borst beschermt. De KNHB verplicht 
het om een shirt erover te dragen voor 
de veiligheid, anders kan de keeper 
ergens achter blijven hangen of kan de 
bal in de protector komen. Tip voor de 
beginnende keeper, koop gewoon een 
leuk oversized T-shirt en gebruik die 
als keepersshirt!

-  Helm • Het spreekt natuurlijk wel voor 
zich dat die het hoofd beschermt en 
daarom ook erg belangrijk is. Maar, 

veel mensen denken dat je nog een 
bitje moet dragen onder je helm 
als extra bescherming. Dat is net 
zoals dat je beenbeschermers zou 
moeten dragen onder de legguards 
(beenbeschermers). Dat zou dubbelop 
zijn en heeft dus geen zin. De helm 
beschermt al genoeg!

-  Toque • Misschien voor sommigen 
een nog onbekend deel van de 
uitrusting, maar wel een belangrijk 
deel voor een al wat oudere keeper. 
Een toque beschermt het kruis voor 
zowel jongens als meisjes om daarmee 
vervelende botbreuken te voorkomen. 
De toque is nog niet belangrijk bij 
de jongste jeugd, maar zodra ze 
wat harder en hoger gaan spelen, is 
het verstandig om er eentje aan te 
schaffen. Meestal is dat in de D-tjes.

Keepen saai?
Nee hoor, juist niet! Als keeper denk je 
misschien dat je in een wedstrijd niet 
veel te doen hebt, omdat je weinig ballen 
krijgt, maar niks is minder waar. Als 
keeper speel je een belangrijke rol in de 
verdediging, ongeacht hoeveel ballen 
je krijgt. Juist jij als keeper kan zien wat 
de verdedigers zelf niet zien. Jij ziet wie 
er vrijlopen en kan je spelers coachen 
om de bal proberen weg te krijgen. Een 
keeper heeft dus een belangrijke rol in de 
wedstrijd. Een tegendoelpunt is zelden 
de schuld van de keeper, want eigenlijk is 

de keeper de laatste hoop en als je dus als 
keeper al een bal krijgt, betekent dat dat 
de verdediging een fout heeft gemaakt. 
Hou je als keeper de bal tegen, dan ben 
je de held, want jij maakt de fout van de 
spelers goed. En het is natuurlijk niet erg 
als je er eentje doorlaat!

Agenda
Door diverse instanties en verenigingen 
worden clinics georganiseerd. Deze dagen 
zijn hartstikke leuk, gezellig en bovenal 
ook leerzaam! Je kan kiezen of je een dag 
wilt of dat je op een kamp van een paar 
dagen gaat. Hieronder enkele suggesties, 
maar uiteraard vind je er meer op internet:
-  Nationale Keepersclinic, Fletiomare, 5 

juni (tweede Pinksterdag) 2017. Deze 
leerzame en leuke clinic is een dag 
en wordt verzorgd door een bekende 
keeperstrainer, Martijn Drijver. Omdat 
dit nog ver weg is kan je je nog niet 
inschrijven, maar houd de site goed in de 
gaten, ook voor andere clinics.  
www.drijvergoalieacademy.com

-  Goalieworks keepersschool, 
verschillende locaties, een seizoen. 
De keepersschool is een plek waar je 
veel kan leren van de beste trainers. 
Dit is wederom verzorgd door een 
oranjekeeper, Pirmin Blaak. Je gaat 
één keer per week naar de voor jou 
dichtstbijzijnde locatie om daar een uur 
te trainen. Kijk voor meer informatie op 
de site www.goalieworks.com/scholen

Keepers weetjes
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Teams Seizoen 2016/2017

V.l.n.r. boven: Fedde Parel, Max Kleyweg, Thijmen Schenk, Bauke Bickel, 
Loek van der Waal, Tjesse Parel, Tom van Leeuwen, Herman Terra (coach)
V.l.n.r. beneden: Ludo Dekker, Sieuwe Parel, Luc Gommers (JA1), Ruben 
Paardekoper, Gijs de Bie, Wessel Kemp

V.l.n.r. boven: Jacq Gommers (coach), Denise Vos, Joosje van de Velde, 
Emma Mostert, Madelon Bos, Karlijn Rogaar, Marjolijn Mostert, Evita 
den Otter, Ydanne Breeman, Joel van Wijngaarden (assistent coach)
V.l.n.r. beneden: Laura van Geest, Emie van ‘t Zelfde, Isabel van ‘t Heck, 
Arwen van der Voorden, Joyce van Geest, Margot van der Velde, Daphne 
Breijer. 

Heren 1

Dames 1
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V.l.n.r. boven: Victor van de Klift, Wieland Juch, Thijs 

Tieman, Daan Overgaag, Yannick Ritmeester, Jelle 

Schenk, Paul RiskeV.l.n.r. beneden: Robbert Sam-sin, Stijn Couwenberg, 

Anton Rijk, Nick Damen, Laurens Dam

Heren 2

V.l.n.r. boven: Frits Vogel (Coach), Chris van der Waal (Trainer), Robert van der Meer (Coach)V.l.n.r. midden: Fabian Brouns, Denzel Keenan, Lucas Vogel, Luuk Innemee, Steven Verzijl, Milan Diender, Lars van der Meer, Xem van AndelV.l.n.r. onder: Tjeerd Van ’t Veer, Aedan van der Wal, Lucas Verboom, Tygo Schippers, Daan Tapper, Boris Geenen, Milan Schulte, Noah Huisman

Jongens D1

Geenen, Milan Schulte, Noah Huisman

In willekeurige volgorde: Stan van der Geer, Thijmen 
Kamminga’, Jurre de Munck, Ewan Roubos, Bram Stuij
Thom van den Tempel, Robin Vogel, Coach: Niels Stuij

Afwezig: Coach: Christine van der Geer, Speler: Quint 
Visscher

Jongens E2

 Frits Vogel (Coach), Chris van der Waal 
Fabian Brouns, Denzel Keenan, Lucas Vogel, Luuk Innemee, Steven Verzijl, Milan Diender, Lars 

V.l.n.r. boven: Sep Mulder, Niels Schout, Jurgen Koppen 
(coach en trainer), Danique van Gilst, Henkie de Graaf, 
Storm Olden, Max Roelofs, Marco Olden (spelbegeleider 
en trainer), Lasse KoppenV.l.n.r. onder: Nino Pardo Kruidenier, Tijn van der 
Matten Afwezig:  Tristan Keenan

Jongens E1(8)

V.l.n.r. boven:  Thijs Barendregt, Lars van der Voorden, 
Wouter Vos, Julian den Haan, Jaimy van der Kammen, 
Pascal Huisman. V.l.n.r. midden: Coach Pieter Vos, 
Freek Gommers, Pim de Vries, Koen Geenen, Floris 
Beerens, Yorick Schippers, Rein Smallegange
V.l.n.r. onder: Yoran van der Linden. Afwezig: Henk van der Voorden (coach), Bauke Bickel (trainer)

Jongens B1

V.l.n.r. boven
(Trainer), Robert van der Meer (Coach)V.l.n.r. midden
Vogel, Luuk Innemee, Steven Verzijl, Milan Diender, Lars van der Meer, Xem van Andel
Vogel, Luuk Innemee, Steven Verzijl, Milan Diender, Lars van der Meer, Xem van Andel
Vogel, Luuk Innemee, Steven Verzijl, Milan Diender, Lars 
V.l.n.r. onder
Lucas Verboom, Tygo Schippers, Daan Tapper, Boris Geenen, Milan Schulte, Noah Huisman
Lucas Verboom, Tygo Schippers, Daan Tapper, Boris Geenen, Milan Schulte, Noah Huisman
Lucas Verboom, Tygo Schippers, Daan Tapper, Boris 

Jongens D1

V.l.n.r. onder
Lucas Verboom, Tygo Schippers, Daan Tapper, Boris Geenen, Milan Schulte, Noah Huisman
Lucas Verboom, Tygo Schippers, Daan Tapper, Boris Geenen, Milan Schulte, Noah Huisman
Lucas Verboom, Tygo Schippers, Daan Tapper, Boris 

V.l.n.r. boven: Sebastiaan Beerens, Morris Kroon, Max van der 

Hoek, Rick Magnin, Tim de Jager, Gabriel Zwijnenberg, Thijs 

van der Geer, Hugo de Vries, Stijn van Huët, Pim Overgaag, 

Maarten Mulder, Joep Overgaag 
V.l.n.r. onder:  Victor Verburgge en JurianKraaijeveld

Afwezig:  Paula van Portheine (coach), Marnix de Vries 

(coach)

Jongens C1

V.l.n.r. bovenWouter Vos, Julian den Haan, Jaimy van der Kammen, 
Pascal Huisman. 
Wouter Vos, Julian den Haan, Jaimy van der Kammen, 
Pascal Huisman. 
Wouter Vos, Julian den Haan, Jaimy van der Kammen, Freek Gommers, Pim de Vries, Koen Geenen, Floris 
Beerens, Yorick Schippers, Rein Smallegange
V.l.n.r. onder
Beerens, Yorick Schippers, Rein Smallegange
V.l.n.r. onder
Beerens, Yorick Schippers, Rein SmallegangeAfwezig: Bauke Bickel (trainer)

Afwezig: Bauke Bickel (trainer)

Afwezig: 

Jongens B1

V.l.n.r. boven: Matthijs Romeijn, Mees Schenk, Bart 

Lanser, Lucas van Ovost, Pepijn Kamminga, Aksel Blom, 

coach Johan Bickel (coach Rolph van Ovost afwezig).

V.l.n.r. onder: Jelle Barendregt, Luc Gommers, Carlo 

de Hoop, Siebren van Vugt, Jelle Bickel. Keeper Serge 

Laheij. 
Afwezig: Martijn Verzijl en Jochem Schut,

Jongens A1

V.l.n.r. boven: Cor Bos, Nina den Besten, Sara Huijgen, Lois van der Helm, Milou Nechev, Isabelle Perez Jimenez en Stavros Barzas                         V.l.n.r. onder: Faye Hogenbirk, Fleur Koops, Evelijn Kemp, Kirsten Boon, Athiná Barza, Stefan Bos en Vera Breijer                         
Afwezig: Merve Rousian 

Dames 2

V.l.n.r. boven: Ece Rousian, Iris van Leeuwen, Annefl eur 

Houweling, Jooske Maat, Florence Klerk, Inge Wijngaard

V.l.n.r. onder; Kelsey van Houwelingen, Amber Fioole, 

Charlotte Riske, Carlijn de Bruin.
Afwezig: Sterre Bingley en Lisanne Helmens

Meisjes  A1
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V.l.n.r. boven: Dirk-Arie Markesteijn (coach), Elize de Wit, Britt Hartog, Anouk van Wijngaarden, Eva Blommers, Vivianne Kok, Chayenne Durge, Barbara Westdorp, Amy Barendrecht
V.l.n.r. midden: Sabijn Bahadoer, Celine Lommerde, Puck van Maanen, Davita Hogendoorn, Puck MagninV.l.n.r. onder: Daphne Markesteijn, Fleur van der IngAfwezig Raymond Westdorp (coach)

Meisjes D3V.l.n.r. boven: Vanessa Timmer (coach), Nika Verwoert, 

Kyra Forman, Nienke de Jong, Isa Timmer, Fleur Brouws, 

Mette Luteijn, Nynke Bultema, Lotte van Dongen, 

Angelique Brouws (coach)
V.l.n.r. onder:  Shannon Bas, Charlotte de Lange, Ivy 

Roubos, Noortje Kraaijeveld, Sasja van Buijtene, Lotte 

Borremans
Helaas was Xanthe van Eijk niet aanwezig.

De meiden van MD2 worden getraind door Denise Vos  

(niet op de foto)

Meisjes D2

V.l.n.r. boven: Korstiaan Rietveld (coach), Kiki den Hollander, Zoë Smaal, Meike Rietveld, Lisa Kraaijeveld, Marit de Koning, Nouk van ’t Zelfde, Isabelle Liefh ebber, Anouk de Koning, Thijmen Schenk (coach)V.l.n.r. onder: Vera Breijer, Anna van Heeswijk, Lisa 
de Groot, Beau van Andel, Kim Meijerman, Sophie Otchkoder, Laura Fokkelman

Meisjes B1

V.l.n.r. boven: Karlijn Blom, Anne Hornstra, Floortje Wesdorp, Cathelijne Romeijn, Anne van Erk, Suse Wolff , 
Cherelle Berghoef, Naomi Diender.V.l.n.r. onder: Lisa Klein, Nikki Innemee, Carlijn Fokkelman, Fabiënne van Huët, Anna de Haan, Merel 
van Bockel, Trainers zijn Stijn Couwenberg en Wessel 
Kemp (beide niet op de foto), Coaches zijn Bart Romeijn 
en Yvonne Innemee (beide niet op de foto)

Meisjes C1
V.l.n.r. bovenWesdorp, Cathelijne Romeijn, Anne van Erk, Suse Wolff , 
Cherelle Berghoef, Naomi Diender.

Wesdorp, Cathelijne Romeijn, Anne van Erk, Suse Wolff , 
Cherelle Berghoef, Naomi Diender.

Wesdorp, Cathelijne Romeijn, Anne van Erk, Suse Wolff , V.l.n.r. onder
Cherelle Berghoef, Naomi Diender.V.l.n.r. onder
Cherelle Berghoef, Naomi Diender.
Fokkelman, Fabiënne van Huët, Anna de Haan, Merel 
van Bockel, Trainers zijn Stijn Couwenberg en Wessel 
Kemp (beide niet op de foto), Coaches zijn Bart Romeijn 

van Bockel, Trainers zijn Stijn Couwenberg en Wessel 
Kemp (beide niet op de foto), Coaches zijn Bart Romeijn 

van Bockel, Trainers zijn Stijn Couwenberg en Wessel en Yvonne Innemee (beide niet op de foto)

Kemp (beide niet op de foto), Coaches zijn Bart Romeijn 
en Yvonne Innemee (beide niet op de foto)

Kemp (beide niet op de foto), Coaches zijn Bart Romeijn 

Carolijn Roelofs, coach, Dagmar Huijbers, Julia de 

Ruiter, Lianne van der Hoorn, Kiki de Wit, Lisanne 

Hulsbos, Merel Kooijman, Jacq Gommers, trainer, Eva 

Admiraal, Marianne Wols, Emma Langevoort(coach), 

Fabiënne Mohr, Charlotte van Hal, Merel Roelofs, 

Lisanne Wols, Rosemarijn Broere, aanvoerdster. 

Rosalie Wesdorp, Noor Kremer, Benthe Maat
 Trainster Marjolijn Mostert ontbreekt.

Meisjes B2

V.l.n.r. boven: Floor Mosch, Femke Korevaar, Nia Henderson, Famke van t Veer, Amber ter Meer, Simone Beije, Robin Huisman, Gwen Lommerde, Ellie 
Pak, Elise Brandwijk, Lola VerhoevenV.l.n.r. onder: Noa Bergman, Marleen Bruijn, Sophie 
van Meer

Meisjes C2

V.l.n.r. onder:  Susanne Verheij, Sarah Zuijderhoudt, 

Louanne Huijssoon, Nienke Hoekstra (keeper), Loïs van 

der Ende, Jill Capiteijns
V.l.n.r. midden:  Magali Vogel, Joya Kaleas, Esmee 

Pieper, Laura Hoff man, Esté Kamsteeg, Britt van 
Oosterhout, Lianne van Gorsel, Carlijn van Og, Zoë 

Zwijnenberg
V.l.n.r. boven: vlnr Harm Zwijnenberg (coach), Robin 

Hoff man (coach) Afwezig:Eva IJzerman

Meisjes C3

V.l.n.r. boven: Natalie van Dijk ( coach), Tessa Hulsbos, Doris Struis, Sophie van Hal, Lieke Kamminga, Froukje de Rooy, Lizanne Quanz, Skye 
Potters, Janneke Bouman, Elisabeth van Bockel, Michiel Meeuwisse (trainer), Sascha de Rooy (coach)
V.l.n.r. onder:  Femke Vellinga, Famke Hornstra, Indy 
van der Wiel, Gwen Rombout, Thirza Molenaar, Iris 
van Dijk, Nina Groenevelt.Afwezig: Trainer Stijn Couwenberg

Meisjes D1
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V.l.n.r. boven: Paul van Hattem, Frenk Mohr, Harm 

Zwijnenberg, Peter André Verhoeven, Peter Buurman, 

Korstiaan Rietveld, Elwin Dokter

V.l.n.r. onder:  Susie van Zumstein, Monique van 

Leeuwen, Manon Wesdorp, Rebecca Kamminga, Yvonne 

Innemee, Leonie van der Meer,  Natalie van Dijk, 

Danitsja Rombout
Onderste rij (zittend) van links naar rechts:

Vanessa Timmer, Karin van de Wiel, René de Jong, 

Jolanda Paardekoper, Wendy Meulenkamp

Niet op de foto: Rob Roumimper, Marco Wesdorp, 

Conchita Enter, Harm Roubos

Trimmers

V.l.n.r. boven: Beau van Andel (trainster), Madelief van 

Dalen, Britt van Baaren, Naomi Huizer, Tess van Vliet

V.l.n.r. onder: Milou Dekker, FloortjeLevisson, Indy 

Enter, Amy Ouwens.Afwezig: Laura Fokkelman (trainster) Conchita Enter 

(coach) Carolien van Dalen (begeleider)

Meisjes F1

V.l.n.r. : Tamar Molenaar, Kirsten Bos, Jente de Jong, Frederieke Maat, Sophie Bot, Bente van Diest, Tara Kleefman, Rosalie Bouman, Maud Riske , Ontbrekend: 
Arno van Diest (coach)

Meisjes E2

V.l.n.r. midden:  Aniek Gils, Maaike Houkes, Julie 

Borremans, Emily van der Lans, Annemarit Kok, 

Lieke de Heus, Babette Brouns

V.l.n.r. onder:  Maartje Verhoeven, Isla Corpeleijn

V.l.n.r. boven: Zoë Smaal (trainster 

woensdagmiddag), Patrick Houkes (coach), Merel 

Roelofs (trainster vrijdagmiddag)

Meisjes E3

V.l.n.r. :
Moeder Magda Draisma, moeder Karin Bosman, Jeroen 
Veth, coach en vader Leon van Enthoven, trainster 
Babette van’ t Zelfde.

G-Hockey

V.l.n.r. boven: Alex Molenaar (coach), Senna Kleefman, 

Senna de Jong, Fleur Verweij, Laure Kamsteeg en Noa 

van Baaren
Voorste rij: Esmée Molenaar, Sophie Quanz, Roos de Vos, 

Maartje Höhle en Sara Verheij

Afwezig: Vincent de Jong (coach)

Meisjes E1

Veterinnen
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Ondernemers opgelet!
ReproConsult is als Ricoh Business Partner leverancier van Ricoh-producten en -diensten. Naast hoogwaardige 

multifunctionele producten en printers biedt Ricoh ook innovatieve documentoplossingen. Als  wereldspeler op 

dit gebied weet Ricoh precies wat de eisen en  verwachtingen zijn van ondernemers. Ondernemers stellen hoge 

eisen aan de betrouwbaarheid en snelheid van een product en aan de kostprijs per afdruk, ongeacht de grootte 

van de onderneming. Of u nu een eenvoudige printer wilt of een oplossing die moet voldoen aan heel specifieke 

behoeften van zijn gebruikers, aan ReproConsult heeft u een betrouwbare partner. Wilt u slimmer werken en 

tegelijk kosten  besparen? Neem dan contact op met Ricoh Business Partner ReproConsult B.V.

ReproConsult BV
Edisonweg 52, 2952 AD Alblasserdam
085-273 81 60
www.reproconsult.nl, info@reproconsult.nl
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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 voeren van de administratie en een fiscaal advies 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.vanheeswijkadv ies.nl

0179569.pdf   1 28-10-2016   10:13:08

















  















0179884.pdf   1 10-11-2016   13:59:46

HC_Souburgh.indd   16 18-11-2016   13:06:19



Alblasserwaardse Hockeyclub  •  Souburgh       17

Eindelijk was de dag daar. Iedereen was weer zongekleurd 

en relaxed terug van vakantie om lekker een dagje te gaan 

hockeyen! Het Friends & Family toernooi werd dit jaar 

uitgevoerd als The Souburgh Music Factory. Elk team had 

zijn eigen muziek stijl, band of artiest gekozen en zich ook in 

dat genre gekleed. Langzaam stroomden de fraai uitgedoste 

teams binnen en na het aanmelden bij de wedstrijdtafel 

kozen zij G-zellig een tafel op het terras. Zo zagen we daar 

onder andere de Backstreetboys, Maroon 8, The Wildcats 

van High School Musical en The Justin Timberlakes.

Friends & Family

Zodra alle teams waren ingeschreven 
en Daan Overgaag het welkomstwoord 
deed, konden de wedstrijden dan 
eindelijk beginnen. De teams waren 
ingedeeld in Friends en Family-poules. 
Daar waar bij de Friends teams redelijk 

Zaterdag 27 augustus 2016, The Souburgh Music Factory Friends & Family dag.

fanatiek gespeeld werd, ging het er bij 
de Family teams ietwat gemoedelijker 
aan toe. 

Na een lekkere lunch heette Jet Schenk 
de burgemeester en wethouders 

hartelijk welkom op HC Souburgh. Het 
nieuwe veld werd officieel geopend 
door het spelen van een wedstrijd; de 
burgemeester tegen de wethouders 
gesteund door de meisjes van de D-jeugd. 
Het eerste en winnende doelpunt viel aan 
de kant van de wethouders. Vervolgens 
gingen alle aanwezigen het veld op en 
met wat lekkers werd er geproost op het 
nieuwe veld. Ook maakten we, zoals 
lang geleden, weer een luchtfoto van alle 
aanwezigen op het nieuwe veld. 

De middag zette voort met de wedstrijden 
en de eerste biertjes werden getapt. De 
hele dag was DJ Bart aanwezig die de 
sfeer er in hield en in de avond werd 
hij vervangen door DJ Wieland. Na het 
vele rennen in de warme zon was het 
tijd voor een overheerlijke barbecue, 
georganiseerd door de barcommissie. 
Vervolgens was het tijd voor de prijzen! 
Zo werden de winnaars bekend gemaakt 
van de prijzen Beste Familie Team, 
Leukste Outfit, Blijste Team en ga zo nog 
maar even door. Daar werd uiteraard 
op geproost en gedanst en kunnen we 
vaststellen dat dit een hele geslaagde 
Friends & Family dag was!
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Werkgebieden:
Zorg cure & care

Onderwijs
Gemeentelijk vastgoed
Commercieel vastgoed

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
info@abstractmanagement.nl
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Sporten maakt lichamelijk en geestelijk sterker én het geeft 

meer zelfvertrouwen. Bovendien brengt het mensen in 

contact met anderen. 

G-hockey bij HC Souburgh

G-hockey is een speciale vorm 
van hockey voor sporters met een 
verstandelijke beperking die niet in een 
regulier hockeyteam kunnen meekomen. 
Om hen ook te laten ervaren hoe hockey 
is, is er speciale G-hockeytraining. 
Hierbij wordt door de trainers veel meer 
één op één met de spelers getraind. 
Tijdens de training houden de trainers 
een zeer duidelijke structuur aan. Zo 
mogelijk kunnen ook wedstrijden worden 
gespeeld. Samen met de sporters, ouders 
en begeleiders kijken we naar wat iemand 
wel kan in plaats van wat niet mogelijk 
lijkt. 

Initiatief voor het starten van deze groep 
in de regio Alblasserwaard werd door 
HC Souburgh alweer een jaar geleden 
genomen in samenwerking met de 
stichting MEE, die mensen met een 
beperking ondersteunt. 

Zaterdag 23 april 2016 kwam 
burgemeester Paans van Alblasserdam 
naar het sportveld van HC Souburgh om 
een training bij te wonen van G-hockey. 
Een leuke groep jongens en meiden 
traint hier iedere zaterdagmorgen met 
Babette en haar dochter Emie van ’t 
Zelfde. Tijdens deze training werd voor 
het eerst getraind in het nieuwe officiële 
HC Souburgh tenue en trainingspak, 
gesponsord voor dit team  door de SNS 
Bank en de Interrijn Groep.

De burgemeester werd door een van 
de G-hockeyleden uitgenodigd een 
balletje mee te spelen tijdens de 
training. Dit deed hij, als verdienstelijk 
oud-hockeyspeler, met verve. Door 
ouders en overige toeschouwers werd 
opgemerkt, dat er duidelijk vooruitgang 
wordt geboekt door de deelnemers van 
G-hockey.

Tijdens de training ontvingen de 
burgemeester en de aanwezige 
sponsoren, de heer Bouter en de heer Van 
Hal van de SNS Bank en de heer Bosman 
van de Interrijn Groep bloemen uit 
handen van de G-hockeyleden. Zij gingen 
gezamenlijk met Jet Schenk, voorzitter 
van HC Souburgh, op de foto.

Na afloop van de training was er koffie 
met taart.

Tijdens de Friends & Family dag op 27 
augustus jl., deden zij mee als Team 
G-zellig.

Boven, van links naar rechts: 
Moeder Magda Draisma, moeder Karin 
Bosman, Jeroen Veth, coach en vader 
Leon van Enthoven, trainster Babette 
van’ t Zelfde.

Er is nog plaats voor nieuwe leden bij 
G-hockey van HC Souburgh, leeftijd 
vanaf ca. 8 jaar. 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met: Ghockey@souburgh.nl
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Zoekt u een kast die echt bij u past? Dan komt u vanzelf 
uit bij van der Vlist. Hier vindt u een ongekend ruime 

collectie schuifdeuren, kastenwanden en inloopkasten van 
NOTEBORN. En het mooie is: elke kast is maatwerk. Wij 

adviseren u graag bij uw keuze van stijl, kleur en indeling.

Plantageweg 70 | 2951 VH Alblasserdam | T 078-6912471 
info@vlist-interieur.nl | www.vlistwonen.nl
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Trimhockey is bedoeld voor met name 30-plussers, met 

of zonder hockeyverleden. Sommigen vinden het leuk 

om de beginselen van hockey te leren, om zo het spel van 

de kinderen beter te begrijpen. Anderen hebben ooit zelf 

gespeeld. Trimhockeyers vormen de snelst groeiende 

doelgroep binnen de senioren en worden op steeds meer 

verenigingen geïntroduceerd.

Trimhockey bij HC Souburgh

Ook bij HC Souburgh betreedt wekelijks 
een groep mannen en vrouwen het veld. 
Zij vinden hockey een leuk spelletje en 
hebben nu geen competitieverplichting. 
Zij vinden het fi jn om buiten te sporten, 
aan hun conditie te werken en samen 
gezellig actief te zijn. 

De trainingen staan onder leiding van 
Inge van Baaren, Paul van Hattem of 
René de Jong. Gestart wordt met een 
conditietraining, inclusief rek- en 
strekoefeningen, gevolgd door een 
aantal technische/tactische oefeningen 
en afgesloten met een partijtje. Hoewel 
het er soms best fanatiek aan toe gaat, 

wordt zeker rekening gehouden met het 
verschil in niveau. We sluiten de avond 
af met een praatje en een drankje in het 
clubhuis.

Een aantal maal per jaar spelen we een 
vriendschappelijke wedstrijd tegen 
trimhockeyers  van verenigingen uit de 
directe omgeving, bijvoorbeeld tegen 
HC Capelle, Derby of HC Barendrecht. De 
teams zijn altijd gemixt samengesteld, 
dus mannen en vrouwen door elkaar. 
Ook hier wordt fanatiek gehockeyd, maar 
gezelligheid is zeker zo belangrijk. Na de 
wedstrijd een drankje en lekkere hapjes 
zijn een traditie geworden.

Regelmatig worden er toernooien voor 
trimhockeyers georganiseerd, waaraan 
wij ook meedoen.  Afgelopen seizoen is 
door de trimmers van HC Souburgh een 
zeer geslaagd drieluik georganiseerd op 
ons eigen sportpark.

Maar hét evenement van het jaar 
is het jaarlijkse Nederlands-Duitse 
uitwisselingstoernooi. Hieraan nemen 
circa 15 teams uit Duitsland en Nederland 
deel. Het toernooi vindt meestal plaats 
in het eerste weekend van juli (van 
vrijdag tot zondag). Afgelopen seizoen 
werd gespeeld bij Hurley in Amstelveen. 
Twee jaar geleden was HC Souburgh 
de organiserende vereniging. Volgend 
seizoen wordt gespeeld in Aken en daar 
kijken we nu al weer naar uit.

Heb je, na het lezen van dit artikel, 
belangstelling gekregen voor trimhockey, 
kom dan gezellig een keer langs op 
maandagavond, we trainen van 20:30 
uur tot 22:00 uur. Je kunt meedoen 
zonder enkele verplichting en... als je 
nog nooit gehockeyd hebt, ook geen 
enkel probleem. Velen van ons zijn zo 
begonnen (en sommigen zijn nooit verder 
gekomen ).
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Color, Freeze shampoo 
cadeau t.w.v. €15,50 

bij een kleurbehandeling 
van 22 nov t/m 6 dec!

op vertoon van deze advertentie

Di 8.30 tot 12.00 13.00 tot 17.30
Wo 8.30 tot 12.00 13.00 tot 17.30
Do 8.30 tot 12.00 13.00 tot 17.30
Vr 8.30 tot 12.00 13.00 tot 21.00
Za 7.30 tot 14.00 

Onze openingstijden zijn:

www.coiff uremonique.nl 
tel 078-6918737 

Van Hogendorpweg 2 | 2953 AS Alblasserdam
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WWW.APHOUTCONSTRUCTIES.NL
Ohmweg 57H - 2952 BD - Alblasserdam
T: 078 - 699 96 21 M: 06 - 13 510 158 

E-mail: info@aphoutconstructies.nl

OVERKAPPINGEN - SCHUREN - STEIGERS - VLONDERS - 
TERRASSEN - BUITENKEUKENS - BESCHOEIINGEN - 

HEKWERKEN - MEUBELS - CARPORTS - EN MEER!

Vesten gesponsord door 
APHoutconstructies
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MOOI
van andere kl�  e!

www.marlenevlot.nl 

Dam 48 en 50 • Alblasserdam • Tel. 078 - 6990145

P GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR. 
VERGEET UW PARKEERSCHIJF NIET!

ARMA -  ERFO - HV POLO - LILYTIME - GAASTRA  - MOSCOW
SOMMERMANN - FALINO - DIAMBRE - GANT  - MCGREGOR 
BLOOMINGS - QUESTION - YAYA - EUGEN KLEIN - SCAPA SPORTS
SCAPA ORIGINALS - GOLLÉ HAUG - CAVALLARO - GERRY WEBER 
WEBER EDITION - FRANK WALDER  - DONNA DURA - RABE 
ROBERTO SARTO - FRESH! - HERMANN LANGE - JOSEPH RIBKOFF

0180103.pdf   1 10-11-2016   13:53:35

ONTDEK
HET NIEUWE
QUINNA

 

Fashion
for women

VEERPROMENADE 10 - PAPENDRECHT

0179159.pdf   1 14-11-2016   10:04:00
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Wie zijn dat? Je kent ze vast niet of je hebt er nog nooit van 

gehoord. Vergis je niet: de dinsdagveterinnen zijn geen 

gezapige, belegen, ouderwetse vrouwen. 

WAT? WIE? 
DINSDAGVETERINNEN?

Wij zullen ons eens voorstellen:
De dinsdagveterinnen zijn sportieve, 
hardwerkende en goed gemutste 
vrouwen die ervan houden om iedere 
dinsdag in competitieverband te 
hockeyen. Zij houden hun weekenden 
liever vrij voor al hun andere 
activiteiten. Iedere dinsdag, vanaf 
september tot eind mei,  stroomt het 
clubhuis van HC Souburgh vol met 
deze enthousiaste groep hockeyers. 
Terwijl alle andere hockeyteams 
zich terugtrekken tijdens de 
wintermaanden, gaan wij “stoere” 
vrouwen gewoon door, ondanks de 
soms barre weersomstandigheden 
zoals harde wind, regen en kou. Wij 
kunnen ons indenken, dat dit niet 
heel aantrekkelijk klinkt... Maar stel 
je eens voor wanneer je van het veld 
komt met een dikke overwinning in je 
zak, dan ervaar je pas wat een voldaan 
gevoel inhoudt. Bovendien geeft zo’n 
wedstrijd je enorm veel energie voor de 
rest van de week.

De wedstrijden beginnen rond 10.30 
uur, maar eerst drinken we met elkaar 
een kop koffie en altijd met iets lekkers 
erbij. Wanneer iedereen er klaar voor 
is betreden we de “arena”.  Zodra het 
startsignaal klinkt wordt er serieus 
gehockeyd en vanuit de dug-out 
volgen de nodige positieve instructies. 
Onder de deskundige begeleiding van 
de scheidsrechters worden ook de 
nieuwste regels geduldig uitgelegd, 
zodat de wedstrijd rustig en sportief 
verloopt. Tijdens de rust is er even tijd 
voor een glaasje water en een lekker 
hapje, zodat we de tweede helft ook 
met evenveel passie en inzet kunnen 
uitspelen. Na de wedstrijd regelt het 
thuisspelende team een lunch. Dit is 
het gedeelte van de competitie  die 

steevast wordt omschreven als de 
derde helft. De derde helft is geen 
verplichting. We kijken niet raar op, 
wanneer er dames zijn die direct 
van het veld rennen om zich te gaan 
douchen, omdat ze weer aan het 
werk moeten of de kinderen moeten 
ophalen: iedereen is daar vrij in.

De speelsters van de dinsdag zijn 
van alle leeftijden. Sommige hebben 
wat meer hockey-ervaring dan 
anderen, maar niemand wordt daarop 
afgerekend. Soms vallen er dames 

af en daarom zijn wij altijd op zoek 
naar nieuwe dames. Of je wel of geen 
hockey-ervaring hebt maakt ons niet 
uit: je wordt gewoon door alle dames 
begeleid. Waar het ons om gaat, is dat 
je het leuk vindt om mee te doen met 
een teamsport. Het is ook niet verplicht 
om wekelijks te trainen of te spelen: 
we hebben allemaal wel eens een keer 
geen tijd. 

Ben je geïnteresseerd, laat het ons dan 
weten via info@souburgh.nl en kom 
gewoon eens een keer koffie drinken, 
kijken of meespelen. Je zult met open 
armen worden ontvangen en net als 
alle andere dames ervaren dat wij die 
“warme deken” hebben uitgevonden!

De Dinsdagveterinnen

HC_Souburgh.indd   23 18-11-2016   13:06:31



24       Alblasserwaardse Hockeyclub  •  Souburgh

Mila Koppen (uit de mixed 

F3) heeft tien vragen voor  

Emie van ‘t Zelfde (Dames 1) 

bedacht:

Reinout van ‘t Hof (uit de 

mixed F3) heeft tien vragen 

voor Tom van Leeuwen 

(heren 1) bedacht:

Interviews

1.  Hoe oud was je toen je begon met 
hockeyen?

   Toen ik 8 jaar was begon ik met 
hockeyen en ik speelde toen in de E.

2.  Heb je ook andere sporten gedaan of 
heb je alleen hockey gespeeld?

  Ik heb eerst een paar jaar getennist. 
En toen ik ook ging hockeyen, heb 
ik het een tijdje allebei gedaan. Dat 
werd een beetje teveel en toen moest 

ik kiezen welke sport ik wilde blijven 
doen. Ik koos natuurlijk voor hockey!

3.   Speel je al lang in Dames 1?
  Dit is nu mijn tweede seizoen in 

Dames 1

4.  Hoe vaak moet je trainen bij Dames 1?
  We trainen twee keer in de week. Elke 

woensdag en vrijdag, net als jij! En 
elke zondag spelen we een wedstrijd.

5.  Ik heb op tv naar de Olympische 
Spelen gekeken. Wil jij ook in het 
Nederlands Hockeyteam spelen?

  Haha, ik denk dat iedereen wel in het 
Nederlandse hockeyteam wil spelen. 
Je moet daar alleen wel heel goed voor 
kunnen hockeyen en een hele goede 
conditie hebben. Ik ben na een paar 

rondjes al moe, dus ik denk dat ik dat 
nooit zou kunnen volhouden.

6.  Hoe goed kan je spelen?
  Ik vind dat ik vroeger beter kon 

hockeyen dan nu. Toen stond ik altijd 
op het middenveld en scoorde ik af en 
toe. Nu sta ik achterin en moet ik ervoor 
zorgen dat de tegenstander niet scoort. 

7.  En hoe heb je dat bereikt?
  Ik probeer altijd goed op te letten 

tijdens de trainingen. We leren veel 
van onze nieuwe trainer en dit probeer 
ik dan toe te passen in de wedstrijden.

8.  Wil je altijd bij Souburgh blijven spelen?
  Ja! Ik zou echt nooit bij een andere 

hockeyclub gaan hockeyen.

9.  Wat is favoriete positie in het veld?
  Ik vond het de afgelopen wedstrijden 

leuk om achterin te staan, dus dat is nu 
mijn nieuwe favoriete positie.

10.  En scoor je daar ook doelpunten?
  Haha, nee achterin scoor ik niet echt 

doelpunten. Vaak breng ik de bal naar 
voren, zodat de meiden voorin het 
doelpunt kunnen maken.

11.  Ik vind het leuk dat je de jongste jeugd 
doet. Blijf je dat volgend jaar ook doen?

  Tuurlijk blijf ik het volgend jaar ook 
doen! Ik vind het super gezellig elke 
woensdag- en vrijdagmiddag. Het is heel 
leuk om al jullie verhalen over hockey 
(en hele andere dingen) aan te horen en 
jullie de wedstrijden te zien spelen.

 Hoe oud was je toen je begon met hockey? 
Hi Reinout, wat leuk dat je een aantal vragen 
voor mij bedacht hebt! Om antwoord te geven 
op je eerste vraag, ik ben in 1997 begonnen 
met hockeyen en was toen dus zes jaar.

Wat vind je het leukst aan het spelen in het 
Heren 1 team?
Het leukst aan het spelen in het Heren 1 team 
vind ik dat je het boegbeeld van de club bent. 
Als het sterkste elftal van Souburgh probeer 
je beter te zijn dan de sterkste elftallen van 
andere hockeyclubs in Nederland. Echter, alle 
Heren 1 teams van deze andere hockeyclubs 
willen dit natuurlijk ook en dit zorgt voor veel 
spannende en boeiende wedstrijden waarin 
beide teams heel graag willen winnen. Voor 
mij maakt dit soort wedstrijden het zo leuk 
om in Heren 1 te spelen. 

Heb je altijd bij Souburgh gespeeld?
Ik heb zo goed als altijd bij Souburgh gehock-
eyd. Na al die jaren in de jeugd en een aantal 
jaar in Heren 1 van Souburgh te hebben 
gespeeld besloot ik dat het tijd was voor 
wat anders. Ik ging in Rotterdam wonen en 
studeren en ben daar toen ook een aantal jaar 
gaan spelen. Uiteindelijk krijg je dan heim-
wee naar de club waar je hebt leren hockeyen 
en begin je ook je teamgenootjes waarmee je 
al die jaren samen hebt gespeeld te missen. 
Zodoende ben ik vorig jaar na een periode 
van drie jaar teruggekeerd naar Souburgh. 
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Wat is op het veld jouw sterkste eigenschap? 
En... wat is je minst goede eigenschap?
Persoonlijk vind ik dat mijn techniek mijn 
sterkste eigenschap is. Zoals uit mijn antwoord 
op je eerste vraag blijkt, ben ik jong begonnen 
met hockeyen en daarnaast stond ik vroeger 
naast de trainingen en wedstrijden ook op 
andere dagen vaak op het hockeyveld. Hierdoor 
kan ik inmiddels redelijk overweg met de bal 
en dat is denk ik mijn sterkste eigenschap. 
Constant spelen is denk ik mijn minst goede 
eigenschap. De ene week loopt bij mij alles 
op rolletjes en gaat hockeyen zo gemakkelijk 
als wat, de andere week kost alles enorm veel 
moeite en doet de bal nog weleens niet wat ik 
wil. Ze zeggen, dat naarmate je ouder wordt, je 
steeds constanter gaat spelen, ik moet toegeven 
dat ik hier nog weinig van merk. 

Heb je ook nog hobby’s naast hockey? Welke?
Om eerlijk te zijn denk ik, dat hockey mijn 
enige echte hobby is. Dit is ook niet echt een 
bewust gemaakte keuze. Als je drie of vier keer 
per week op de hockey bent, dan wordt hockey 
vanzelf een hobby. Stiekem kijk ik toch altijd 
wel uit naar een training of wedstrijd en als ik 
dan op het veld sta, biedt hockey mij een ideale 
afleiding van de studie, werken of wat voor 
andere dagelijks bezigheden dan ook. Uiteraard 
doe ik ook genoeg andere dingen die mensen 
van mijn leeftijd leuk vinden om te doen, maar 
hockey staat toch zeker wel bovenaan het lijstje. 

Welke tips kun je geven om een goede hockeyer 
te worden?
Uiteraard moet je gemotiveerd zijn en de juiste 
ondersteuning van je ouders, de club en je 
teamgenoten krijgen om te kunnen groeien als 
hockeyer. Het meest belangrijk om een goede 
hockeyer te worden is in mijn ogen om plezier 
op het hockeyveld te hebben. Je kunt honderd 
keer van iemand horen, dat je op een bepaalde 
manier moet hockeyen, maar als jij zelf geen 
plezier beleeft in het hockeyen op die manier, 
dan houdt het al snel op. Of je nou het meeste 
plezier haalt uit scoren, het geven van passes, 
het onderscheppen van de tegenstander, het 
uitspelen van de tegenstander of het keepen, 
maakt dan uiteraard niets uit. Je bent veel met 
hockey bezig en dat betekent dat het ook leuk 
moet blijven. Uiteindelijk ga je hierdoor weer 
meer hockeyen en op deze manier word je al 
snel beter. Ik stond vroeger elke zondag op het 
hockeyveld als mijn vader aan het hockeyen 
was. Helaas is hockey niet iets wat je zomaar 
op straat kunt doen en dus moet je zelf op zoek 

gaan naar andere manieren om veel te 
hockeyen. Bij mij betekende dit dat er elke 
dag in de gang van mijn ouders wel een 
raampje, tegeltje, lamp of een deel van een 
deur sneuvelde. Tip: gebruik een zaalstick 
plus tennisbal voor minimale schade. 

Welke wedstrijd die je hebt gespeeld, zal je 
nooit vergeten, en waarom?
Poe, dat is een lastige vraag! Ik weet het 
allemaal niet meer precies, maar dit moet 
sowieso de wedstrijd zijn die, nadat we 
hadden gewonnen, ervoor zorgde dat we 
promoveerden uit de 4e klasse naar de 3e 
klasse. Ik zat toen al een aantal jaar in Heren 
1 en het was Souburgh al geruime tijd niet 
gelukt om te promoveren uit de 4e klasse. 
Je kunt je voorstellen, dat we erg blij waren 
toen het dat jaar eenmaal gelukt was. Dat 
jaar was sowieso één van mijn leukste hock-
eyjaren. We hadden een zeer goed elftal en 
je merkte gewoon dat heel de club meeleef-
de met onze prestaties en onze motivatie 
om te promoveren. Uiteindelijk gingen we 
hier nog beter door hockeyen en was het 
dus groot feest dat we gepromoveerd waren, 
wat groots gevierd werd met de hele club. 

Wie is jouw hockey-voorbeeld?
Als ik een bekende hockeyer moet aanwi-
jzen waar ik altijd tegen op heb gekeken 
dan moet dat toch wel Taeke Taekema zijn: 
die vent sleepte zo ongelooflijk hard en 
precies. Sieuwe Parel en ik zijn een hele tijd 
geleden een avondje uitgenodigd om wat 
tips van hem te krijgen over het nemen van 
een goede sleeppush. Als je dan van dichtbij 
meemaakt hoe die vent sleept, dan val je 

wel even stil. Hij legde ze echt precies onder 
de lat waar wij dan zeiden dat die moest 
slepen, heel vet. 

Wil je naar de Olympische Spelen?
Tuurlijk wil ik naar de Olympische Spelen! 
Wie wil dat nou niet, die veel met hockey 
bezig is? Als ik dan afgelopen zomer naar die 
wedstrijden zat te kijken dacht ik: ‘jeetje, 
dat zou toch mooi zijn om daar namens 
Nederland te mogen hockeyen’. Om heel 
eerlijk tegen je te zijn Reinout, ik denk 
niet dat ik de Olympische Spelen nog ga 
halen. Ik ben al iets te oud en nét niet goed 
genoeg om het Nederlands elftal te halen. 
Mijn hockeydoel was altijd om in Heren 1 
van Souburgh te mogen spelen en om dan 
te promoveren. Het behalen van dit doel 
is dus aardig gelukt. Tijdens dit schrijven 
vraag ik me af of er ooit wel eens iemand 
die op Souburgh heeft gehockeyd naar de 
Olympische Spelen is geweest. Wat ik wel 
weet is dat als jij de Olympische Spelen weet 
te behalen, wij als club heel erg trots zullen 
zijn dat je bij Souburgh begonnen bent! 

Zullen we een keer samen hockeyen?
Dat lijkt me erg leuk! Ik stel voor dat je een 
keer als we thuis spelen, met ons mee komt 
hockeyen tijdens de voorbereiding. We 
kunnen dan even wat balletjes overslaan, 
over hockey praten en misschien heb jij 
ook wel wat tips om beter te hockeyen voor 
mij? Als je wilt kan je daarna gelijk blijven 
kijken hoe goed Heren 1 nou werkelijk is. 
Rest mij je te complimenteren voor je goed 
bedachte vragen en hopelijk tot een zondag 
binnenkort! 
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Trainers / coaches 
bij HC Souburgh
Een belangrijke groep vrijwilligers bij HC Souburgh wordt 

gevormd door de trainers en de coaches. Om beter inzicht 

te krijgen in hun rol stelden wij een aantal vragen aan een 

gevarieerde selectie (van ervaren rotten als Jacq en Chris tot 

nieuwkomer Dirk-Arie) uit deze groep.

Introductie
Wij stellen ze even aan u voor:
•  Jacq Gommers: 57 jaar, 3 kinderen, sinds 

zijn 16e lid van Souburgh en al 22 jaar 
trainer en coach, dit jaar coach Dames 1 
en trainer MB2

•  Dirk-Arie Markesteijn: 45 jaar en vanaf 
dit seizoen coach van MD3 (samen 
met Raymond Westdorp), is ook coach 
geweest van het voetbalteam van zijn 
zoon

•  Paula Portheine: 43 jaar, 2 kinderen, 
sinds haar 11e lid van Souburgh, maar 
speelt nu bij Dordrecht, coach JC1

•  Chris van der Waal: 57 jaar, sinds 1978 
lid van Souburgh (momenteel bij 
veteranen), na eerdere periode nu al 
weer 13 jaar trainer van diverse teams

•  Emie van ’t Zelfde: 21 jaar, sinds 
haar 15e trainer bij diverse teams, 
woensdagcoördinator en nauw 
betrokken bij G-hockey

•  Harm Zwijnenberg: 45 jaar, 2 kinderen, 
vanaf zijn 10e lid van Souburgh (met 
onderbreking van 20 jaar), speelt bij 
trimmers en veteranen

Hoe zijn zij in de trainers- / 
coachrol terechtgekomen?
Vrijwel alle ondervraagden zijn trainer en/
of coach geworden door hun kinderen. 
Jacq geeft aan dat hij tijdens een lange 
blessureperiode als trainer is begonnen 
bij dames 2 (waarin zijn vriendin Sandra 
speelde). Dat heeft hij twee seizoenen 
gedaan. Hij heeft de draad weer opgepakt 
toen zijn zoon Jeroen bij Souburgh ging 
hockeyen. 

Dirk-Arie wordt coach van het team van 
zijn dochter Daphne. Door het afscheid 
van de coach van vorig jaar ontstond er 
een vacature. Ondanks zijn drukke baan 
heeft hij besloten zich aan te melden als 
coach, maar dan wel in combinatie met 
een andere vader uit het team. 

Paula besloot haar jarenlange 
hockeyervaring in te zetten toen haar 
tweelingzonen Pim en Joep 5 ½ waren. 
In eerste instantie gaf zij alleen training, 
maar later is zij ook gaan coachen. 
Sinds vorig jaar heeft zij de training 
overgegeven aan Chris (“omdat hij het 
veel beter doet, maar zeker ook omdat 
de kinderen eigenlijk geen training meer 
van mij wilden”, zegt zij lachend). 

Het verhaal van Chris lijkt veel op dat 
van Jacq. In zijn beginjaren bij Souburgh 
heeft hij een aantal elftallen getraind en 
na een pauze van 15 jaar, toen zijn zoon 
Loek begon te spelen heeft hij de draad 
weer opgepakt. 

Bij Emie begon het 6 jaar geleden met 
het training geven aan het team van 
haar jongere zus Nouk. Bijkomend 
voordeel was dat zij hiermee haar 
maatschappelijke stage kon vervullen. 
Sinds vorig seizoen traint zij het 
G-hockey team. 

Harm heeft twee kinderen bij Souburgh, 
Gabriël (JC1) en Zoë (MC3). Hij heeft eerst 
samen met Paula opgetrokken, maar is 
nu coach/trainer van MC3.

Wat is het leuke aan het coachen / 
trainen van een hockeyteam?
Zowel trainers als coaches geven aan 
dat het heel leuk is om de spelers met 
stapjes beter te laten worden, zowel 
hockeytechnisch als tactisch. Het geeft 
veel voldoening vooruitgang te zien en het 
geleerde terug te zien in de wedstrijden. 
Daarnaast is het mooi om te zien dat van 
een groep individuele spelers, met hele 
verschillende karakters, een team gemaakt 
kan worden. Chris vult nog aan dat hij zelf 
ook veel van de kinderen leert. Paula vindt 
het coachen nu pas leuk, nu ze op een heel 
veld spelen  (“Die 3-, 6- en 8-tallen vond ik 
helemaal niets”).

Minder leuke dingen zijn een geringe 
opkomst en ongemotiveerdheid bij de 
training. Bij de senioren zijn de grote 
afstanden, die tegenwoordig soms bij 
uitwedstrijden moeten worden afgelegd, 
een nadeel vindt Jacq. Maar de voldoening 
overheerst bij alle ondervraagden!

Hoe belangrijk is de rol van 
de trainer / coach? 
Hoewel de rol van coach ook belangrijk is, 
vindt het merendeel van de betrokkenen 
de rol van de trainer het belangrijkst. 
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aangetoond door Herman Terra, die 
volgens haar “de beste coach was en 
is, terwijl hij echt helemaal niet kon 
hockeyen”.

De ondersteuning vanuit de vereniging
Opvallend is dat de meer ervaren train-
ers/coaches de ondersteuning vanuit de 
vereniging als positief ervaren, terwijl 
beginnend coach Dirk-Arie, tot nu toe 
onvoldoende ondersteuning ervaart. Juist 
als beginnend coach weet je niet hoe het 
allemaal werkt op en rond het hockeyveld. 
Hij geeft daarbij wel aan dat er op korte 
termijn een coachavond is georganiseerd, 
waarna hij zijn mening wellicht gaat her-
zien. Maar dit lijkt een aandachtspunt voor 
de vereniging: coaches vanaf het allereerste 
begin goede begeleiding geven. Jacq weet 
uit eigen ervaring hoe zwaar de taak van 
de TC is en zegt dat je dus soms ook eigen 
initiatief moet tonen, omdat de TC door 
gebrek aan handjes niet overal aan toe 
komt. Harm is tevreden, maar zou wel beter 
willen worden als coach door een ‘coach de 
coach’ training.

De rol, die Thijmen sinds vorig jaar vervult 
als begeleider van trainers en coaches wordt 
als een belangrijke verbetering ervaren.

Doelen voor het huidige seizoen
Bij de meeste coaches/trainers staat het 
zorgen voor een leuk en sportief seizoen 
bovenaan de lijst met doelen voor het 
huidige seizoen. Dirk-Arie vult aan dat 
hij uit zijn eigen jeugd hier hele goede 
herinneringen aan heeft en er ook een 
mooie vriendenkring aan overgehouden 
heeft. Dat is wat hij ook voor ogen heeft 
met zijn huidige team. Chris verwoordt 
het ook mooi: “Elk seizoen is mijn 
doelstelling weer om kinderen technisch 
beter te maken en ze na de training weer 
enthousiast en heel bij hun ouders af te 
leveren. Emie noemt een doel, dat door het 
bestuur van Souburgh zeker onderschreven 
wordt: “Meer jongensteams”. Zij geeft daar 
zelf invulling aan door aan ieder nieuw 
meisjes-lid te vragen of ze ook nog een 
broertje heeft, die wil komen hockeyen.

Afsluiting
We sluiten af met een leuke anekdote van 
Emie: één van de meisjes waar ze training 
aan geeft vroeg haar of ze bij Souburgh 
blijft slapen. Op de vraag waarom ze dat 
vroeg, antwoordde ze: “Omdat je hier altijd 
bent”.
Trainers en coaches zijn onmisbaar bij 
Souburgh. Dank voor jullie inzet!

Allereerst omdat hockey een technische 
sport is, die veel oefening en instructie 
vereist. Een gevarieerd trainingsaanbod 
moet de kinderen enthousiast houden. 
Maar ook belangrijk is het als team te leren 
spelen. Daar hoort bij respect voor elkaar 
en elkaar coachen en aanspreken. 
De coach speelt een belangrijke rol in 
het hebben van plezier in het spel, zowel 
binnen als buiten het veld. Tevens zorgt 
hij ervoor dat iedere speler het best tot zijn 
recht komt. Basisvoorwaarde volgens Harm 
is om te beginnen met het stellen van een 
helder doel.

Moet een coach / 
trainer zelf ook hockeyen?
Een trainer moet zelf ook kunnen 
hockeyen is de unanieme mening. Hij 
moet de spelers de hockeytechnieken 
(zoals pushen, flatsen, slaan en dribbelen) 
aanleren. Vooral bij de jongste jeugd is het 
belangrijk dat daar ervaren hockeyers als 
trainer worden ingeschakeld. Daar wordt 
immers de basis gelegd.

Bij coaches is de mening wat minder 
uitgesproken, al vindt een ieder wel 
dat hockey-ervaring een pre is. Dat het 
ook zonder kan, wordt volgens Paula 

HC_Souburgh.indd   27 18-11-2016   13:06:38



0177528.pdf   1 28-9-2016   9:19:37

Donderdag  
1 december 2016
van 17.00 tot 21.00 uur

Alleen Hema Alblasserdam, Hema Sliedrecht
en Hema Hardinxveld-Giessendam
*m.u.v aktieartikelen, geneesmiddelen, gordijnen, boeken, cadeaukaarten, 
staatsloten, telecomproducten, aankopen via hema.nl en hema lekker weg. 
Tevens is ruilen en of retourneren op deze avond niet mogelijk.

20%
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assortiment

*
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Alblasserdam  &  Nieuw-lekkerland
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Voor ZZP’ers en
particulieren

Dam 135
2951 GA Alblasserdam
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info@es-belastingadvies.nl
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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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In het verleden waren er twee veteranenteams op HC 

Souburgh: het wat beter spelende en jongere Veteranenteam 

A en het wat oudere team Veteranen B.

Ons Veteranenteam stelt zich voor

De jongeren hebben helaas voor HC 
Souburgh de moed opgegeven, zodat 
onze vereniging op dit moment nog één 
Veteranenteam (het huidige A) telt. Maar 
gelukkig speelt dit  jonge team - met een 
gemiddelde leeftijd van 54 jaar - vol trots 
voor HC Souburgh en is de vereniging 
trots op dit superteam met een bijzonder 
lange en rijke historie.

Het komende seizoen 2016-2017 
wordt ingegaan in de 3e klasse met 19 
basisspelers. 
Graag stellen wij dit team in alfabetische 
volgorde aan u voor:
 Johan Bickel > Een ‘Bickelaar’, goed voor 
een aantal goals en al vele jaren coach 
van een jeugdteam!
Peter Drijfhamer > De drijvende kracht op 
het middenveld!
Diederik Gommers > Onze driftige 
aanvoerder van de afgelopen seizoenen 
en al vele jaren coach van een jeugdteam!
 Paul van Hattem > Ons op één na jongste 
(en snelste) lid, part-time trainer van de 
trimmers en trainer van een jeugdteam!
 Hans Kleyweg > Onze vriendelijke trainer 
op de woensdagavond!

 Peter Laheij > Naast verdediger de 
belangrijkste man van het team, namelijk 
de biercommissaris!
 Bart van Leeuwen > Onze keeper en oud-
voorzitter!
 Henk van Muijen > Naast playing-coach 
(voor zover mogelijk) van dit superteam 
ook bestuurslid Technische Zaken!
 Machiel Parel > Onze beuker op het 
middenveld en lid van het verdienstelijke 
‘klusteam’ van HC Souburgh!
 Ruud Peters > Onze middenvelder en de 
man van de medische kist!
 Bart Romeijn > Onze topscorer en lid van 
de Technische Commissie!
 Arjan Schenk > Onze harde verdediger 
met een warm hart voor HC Souburgh!
 Harry Schenk > Echtgenoot van de 
voorzitster met een warm hart voor HC 
Souburgh!
 Erik Smalbroek > Onze voorstopper en 
met Machiel het ‘klusteam’ voor alle 
uitdagingen!
 Evert Smit > Onze oudste speler en een 
gewaardeerd scheidsrechter voor de 
prestatieteams op zondag!
 Pieter Vos > Onze slimme ‘Vos’ en al vele 
jaren coach van een jeugdteam!

 Chris van der Waal > Onze laatste 
man (vaak bloedend van het veld) en 
toptrainer voor de jeugd binnen HC 
Souburgh!
 Walter de Zeeuw > Onze fietsende spits 
met een warm hart voor HC Souburgh!
 Harm Zwijnenberg > Ons jongste lid en al 
vele jaren coach van een jeugdteam!
 
Ondanks de relatief hoge gemiddelde 
leeftijd heeft dit team nog steeds de 
voorkeur om niet aan de 50+-competitie 
mee te doen, maar aan de reguliere 
veteranencompetitie (leeftijd 35+). 
Het afgelopen seizoen is dit team zeer 
succesvol geweest en heeft enige moeite 
moeten doen om niet als kampioen 
te eindigen en daardoor te moeten 
promoveren naar een hogere klasse.
Maar zeker zo belangrijk als de sportieve 
prestaties is de gezelligheid die dit team 
binnen HC Souburgh brengt. 

En - last but not least - de bijdrage aan het 
reilen en zeilen van onze vereniging HC 
Souburgh!

Mannen, bedankt!!
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Interview met hockeyfamilie
Een mooie nazomeravond op de club, ik kom van het 

parkeerterrein aangelopen en zie ze al staan met z’n 

drieën…. één in sportkleding, Stijn natuurlijk, studerend 

aan de HALO in Den Haag, sporter in hart en nieren. Eén in 

pak, Pim, die Accountancy studeert in Rotterdam en meteen 

stage loopt, maar evengoed een enorme sportfanaat. En 

natuurlijk ook Herman, als altijd in kleurige katoenen broek 

en bijpassend overhemd, voor wie sporten door het leven als 

rode draad loopt.

Grootvader (of opa Herman voor zijn 
kleinkinderen) Herman Terra en 
kleinzonen Stijn en Pim Couwenberg, 
u kent ze vast, Souburghers in hart en 
nieren.

En ik mag ze interviewen… enigszins 
afwachtend kijken drie paar glimmende 
ogen mij aan.

“Laten we naar binnen gaan,” oppert 
Herman, “Bestuurskamer?” Prima! 
Doen we! “Nou, zal ik maar beginnen,” 
volgt er direct achteraan. Natuurlijk, 
Herman is z’n hele leven begonnen met 
praten, als sportdocent, als trainer, 
als coach. Dus jazeker, begin maar 
Herman. Een opgevouwen stuk papier 
met steekwoorden en niet te vergeten 
onderwerpen.

Wie zijn ze? Deze hockey-drie-eenheid?
Herman, momenteel coach van Heren 
1, maar jarenlang dé man van Souburgh 
Dames 1 (sinds 1993). Veel succes heeft 
hij geboekt met de dames, glorietijden 
voor Souburgh. Een sterk Dames 1 met 
jarenlang dezelfde gezichten waaronder 
dochter Kares, een vriendinnenclub 
voor het leven waarvan nog steeds een 
aantal bij onze Dinsdag Veterinnen 
hockeyt. Maar dat gaat eigenlijk te 
snel, Herman begon als voetballer, 
al hockeyde zijn jongste broer al wel. 
Als student op de sportacademie in 
Amsterdam leerde hij Elly kennen, een 
hockeyster van top tot teen, die haar 
carrière al in haar woonplaats Sittard was 
begonnen, die daar op 16-jarige leeftijd al 
wedstrijdsecretaris was. Later veel en lang 
verschillende functies binnen de KNHB 
heeft vervuld, zoals competitieleider, 
voorzitter van de zaalcompetitie en 
bestuurslid van het districtsbestuur.

Herman kreeg een baan als sportdocent in 
Rotterdam en samen verhuisden ze deze 
kant op. Hij werd daarnaast trainer van 
Heren 1 bij Leonidas en bracht hen tot in 
de overgangsklasse. Met het A1 team werd 
hij zelfs tweemaal landskampioen in de 
zaal! Een prachtprestatie! Dit deed hij tot 
1988. Een tussenjaar bij Spirit volgde en 
daarna werd het Hockeyclub Rotterdam, 
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als trainer/coach van het eerste 
damesteam. Het eerste jaar werd een 
degradatie jaar, maar daarna volgden de 
overwinningen: tweemaal werd hij met de 
Dames kampioen in de overgangsklasse.

In 1993 kwam hij over naar Souburgh! 
Inmiddels wonend in Nieuw-
Lekkerland en even ruikend aan de 
oprichtingsvergadering van Oude Maas 
(nu Derby) beviel hem dat niet en keek hij 
verder. Zondags een biertje op Souburgh 
geprobeerd en dat beviel wél. En hij bleef, 
al bijna 25 jaar dus inmiddels.
Kleinkinderen werden geboren: Stijn, 
Floor en Pim.

Vanaf de D-tjes is Herman het team van 
Stijn gaan trainen, ook weer een leuk 
stel malloten, hockey-gekkies bij elkaar. 
Een team waarvan bijna alle ouders al 
jarenlang zelf bij Souburgh speelden. De 
jongens deden het leuk onder Herman, 
ze gingen graag en ze speelden voor hem. 
Af en toe een flinke brul om ze in het 
gareel te houden, maar vaker grappen 
en gekkigheid. Tot en met de A heeft hij 
dit team bij elkaar gehouden en een flink 
aantal zit nu nog in H1 en H2.

Stijn zit in H2, opmerkelijk misschien, 
want veel talent… maar voorkeur voor een 
vriendenteam, derde helft is minstens 
zo belangrijk. Eén keer heeft hij gedacht 
om naar Rotterdam te vertrekken, maar 
dat halen/brengen werd ’t niet… dus 
dan maar niet. Tijdens al die jaren is opa 
“Herman” geworden. Opa klonk stom op 
het veld, dacht Stijn. En nu, nu loopt het 
een beetje door elkaar. Een mooie mix van 
gelijkwaardig zijn aan elkaar maar mét 
respect. Eindeloze gesprekken hebben 
ze gevoerd, bijna altijd over hockey. 
Nieuwe dingetjes bedenken, wedstrijden 
bespreken, tactieken uitproberen. H1 
beschouwen en analyseren… eindeloos 
gaat het door. Ze verstaan elkaar, vullen 
elkaar aan en komen met elkaar tot het 
allerbeste idee, dat vinden ze in ieder 
geval zelf.

“Je beweegt niet naar elkaar toe, maar je 
beweegt samen ergens heen.” 
“Hoe pas je een idee toe? Krijg 1 tot 4 

spelers mee en je zult ‘t zien.”
“De kunde van de spelers bepalen je 
tactiek.”

Mooie uitspraken, waar geen speld 
tussen te krijgen is. Een trainingsvisie 
ontwikkelen, pedagogisch onderbouwd, 
dát is wat Stijn nu aan het doen is en hij 
past het al uitgebreid toe als trainer op 
Souburgh van MD1, MC1, JA1 en op het 
moment van dit interview is hij zelfs 
tijdelijk trainer van H1 en H2. Herman 
is zichtbaar trots, gaf z’n kleinzoon een 
hockeybijbel mee, een dunnetje maar, 
vier A4-tjes, maar genoeg om twee jaar 
mee vooruit te kunnen! Het is misschien 
wat te snel… respect als trainer krijgen 
van je maten… dat is een flinke kluif, 
maar hij flikt het wel! We gaan zien waar 
het naartoe gaat!

En dan Pim, de jongste van het stel, 
rustiger, beschouwender, aanvullend 
waar nodig, maar met een sterke 
mening. Pim, die eigenlijk op voetbal 
wilde, maar dat was niet handig; broer 
én zus zaten al op hockey dus: “Ga maar 
gewoon hockeyen…”

Pim kwam één jongensteam ná Stijn. 
Alweer zo’n gek stel die van de jongste 
jeugd tot en met de A bij elkaar zijn 
kunnen blijven met ál die tijd dezelfde 
trainer, hockeyvader Chris van der 
Waal. Opgroeien deden ze met elkaar, 
twee keer trainen, ’s zaterdags spelen, 

‘s zondags met vaders en/of moeders 
mee of het nu uit was of thuis, langs 
het veld overslaan en in de rust en na 
de wedstrijd op het doel slaan, ballen 
zoeken in de bosjes, beetjes rotzooien en 
af en toe een bitterbal, tosti of colaatje 
scoren. In de vakanties gewoon op de 
club balletjes slaan met de jongens. 
Training geven heeft hij nooit gedaan: 
hij had een bijbaan bij de Appie… 
dat leverde meer op (ja, je bent een 
accountant in spé of niet). Vanaf zijn 
B-tijd viel Pim al heel regelmatig in bij 
Heren 1. Toen de doorstroming vanuit 
de A naar de Heren even niet helemaal 
passend te krijgen was, heeft hij even 
een tijdelijke uitstap naar Dordrecht 
gemaakt. Hij heeft daar fijn in de subtop 
mee kunnen doen, maar helaas door 
een vervelende knieblessure is daar 
een einde aan gekomen. En nu is hij 
weer terug, althans bijna. Nog steeds 
herstellend. Maar als dat achter de rug is 
dan zal hij er weer zijn, samen met een 
stel van zijn ouwe maatjes.

Dat is ook één van de belangrijkste 
conclusies van dit gesprek: hockey 
brengt je meer dan wat beweging 
namelijk lifetime friendships, 
clubleven, gezelligheid én een eindeloze 
hoeveelheid leuke gesprekken tussen 
opa en broers!

Heren, het was me een genoegen! 
Jet Schenk
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Sponsormogelijkheden 
bij HC Souburgh
Sponsors zijn voor HC Souburgh van groot belang. Door 

hun bijdragen maken zij veel extra zaken mogelijk. En daar 

zijn wij hen uiteraard heel dankbaar voor. Die sponsoring 

gebeurt momenteel op vele manieren, zoals:

• Via reclameborden langs het hoofdveld;

• Een bijdrage aan de club bij aankoop van een Volvo;

• Kleding- of materiaalbijdragen aan diverse teams;

De sponsorcommissie (zie elders in dit 
Magazine) heeft een inventarisatie gemaakt 
van de vele mogelijkheden van sponsoring. 
Het uitgebreide document hieromtrent (in-
clusief prijzen) kunt u vinden op de website 
van HC Souburgh, maar onderstaand vindt 
u een samenvatting van de mogelijkheden:

Sponsoren kunt u bij HC Souburgh op ver-
schillende manieren.
Als hoofdsponsor of als subsponsor (via 
shirtreclame bij een van de eerste teams), 
via een prachtig reclamebord langs het 
hoofdveld, door een algemene bijdrage aan 
het jeugdfonds (Jeugd Begeleidings Plan) of 

via shirtreclame bij een van de vele jeugd- 
of seniorenteams.  Een combinatie van 
sponsormogelijkheden is ook mogelijk.

Sponsormogelijkheden
 •  vlaggen
 •  beachfl ag
 •  reclamebord
 •  scorebord
 •  bedrijvenpaneel
 •  toernooi
 •  clinic (eventueel met oranjespeler)
 •  volvo
 •  shirtreclame
 •   kledingsponsor (ook deel voor 

Souburgh)
 •  materiaalsponsor
 •  Goal sponsor
 •  sponsor-event
 •  sponsors vermelden op site
 •   sponsors van elkaars activiteiten op 

de hoogte brengen
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Uw reclamebord op het hoofdveld
Met een reclamebord speelt u zichzelf op een 
gemakkelijke manier in de kijker.
U investeert eenmalig in de productie van het 
bord. U betaalt jaarlijks huur aan de club. De 
productie is uitbesteed aan een professioneel 
bedrijf dat het ontwerp in overleg met en vóór 
u maakt en de productie en installatie voor 
haar rekening neemt. De huur verrekent u 
jaarlijks met HC Souburgh.

Scoren met shirtreclame  
Koppel uw bedrijfsnaam aan een team met 
shirtreclame.
U kunt er ook voor kiezen om het team van uw 
zoon of dochter te sponsoren met een kleding-
pakket. Of u wilt een seniorenteam voorzien 
van prachtige wedstrijdkleding.
Voor deze vorm van sponsoring gelden de 
volgende uitgangspunten:
•  Indien er wedstrijden in uw tenue worden 

gespeeld, dan moet dit volgens de regle-
menten het offi  ciële Souburgh tenue zijn.

•  U hebt de mogelijkheid het wedstrijd-
shirt te voorzien van een bedrijfsnaam. 
Deze dient op de borst te worden 
geplaatst en moet voldoen aan de 
KNHB-normen. Graag informeren wij u 
hoe u dit het beste kunt doen.

•  Ook kunt u een team voorzien van een 
trainingspak, trainingsjack, sweaters, 
tassen of anderszins. De uitvoering 
daarvan mag er een zijn naar eigen ke-
uze. U kunt op al deze kledingstukken 
naar eigen inzicht een reclame-uiting 
laten printen.

  Souburgh vraagt voor deze vorm van 
sponsoring geen aparte sponsorbi-
jdrage. Uw investering is derhalve het 
kledingpakket van uw favoriete team.

Uw vlaggen langs de zijlijn
Uw bedrijfsnaam hoog in het vaandel bij HC 
Souburgh.
Polyester rechthoekige vlag, rondom 
gezoomd en aan mastzijde voorzien van 
broekingband en kunststof bevestiging-
shaken. Altijd in 4 krachtige kleuren digitaal 
geprint. Uw vlag wordt bij wedstrijddagen 
en/of events hoog in top gehesen.

Trek de aandacht met een beachfl ag
Uw bedrijfsnaam op een trendy beachfl ag.
Opvallen bij HC Souburgh? Ga dan voor 
een trendy beachfl ag! De beachfl ags zijn 
enkelzijdig bedrukt en 95% doorschijnend 
(het ontwerp is in spiegelbeeld vanaf de 
niet-bedrukte zijde zichtbaar). Altijd in 4 
krachtige kleuren digitaal geprint.

Val op met een BTS Board 
Business to sport
Als business to sport member kunt niet 
alleen zorgen dat uw hockeyclub meer 
mogelijkheden heeft voor sport en events, 
maar ook uw naam of bedrijfsnaam is prom-
inent aanwezig in het sfeervolle Clubhuis. U 
sponsort een minimaal bedrag en u verze-
kert zich van een opvallende plaats.

Toernooi | clinic
Uw bedrijfsnaam op de voorgrond  bij één van 
de spraakmakende evenementen.
HC Souburgh is een actieve vereniging en 
organiseert dan ook naast de reguliere train-
ing en wedstrijden, clinics en toernooien. 
Het zijn stuk voor stuk spraakmakende 
evenementen mede mogelijk door uw 
bijdrage. Graag bespreken wij met u de 
mogelijkheden om uw naam te koppelen 
aan een toekomstig event. Om bijvoor-
beeld de clinics en toernooien nog meer 

impact te geven is het ook mogelijk om een 
Oranjespeler uit te nodigen bij een clinic 
aanwezig te zijn. Welke aankomend inter-
national wil nu niet tips & tricks leren van 
Maartje Paumen, Ellen Hoog of Billy Bakker.

Trek de aandacht met 
materiaalsponsoring
Sponsor ballen en of ander 
materiaal met uw bedrijfslogo of naam.
U kunt uw bedrijf op de kaart zetten door  
middel van materiaal sponsoring. Denk 
hierbij aan het sponsoren van hockeyballen, 
pionnen, kleine doeltjes, hesjes, en hock-
eysticks met uw bedrijfsnaam en of logo. 
Uw gesponsorde materiaal zal vervolgens 
worden gebruikt op trainingen, wedstrijden, 
toernooien en andere evenementen waarbij 
veel mensen uw sponsoring voorbij zullen 
zien komen.

Val op met door het sponsoren 
van een goal
Uw bedrijfsnaam op een opvallende positie… 
De goal!
Laat uw bedrijf opvallen door het sponsoren 
van een goal. U kunt uw bedrijfsnaam en/
of logo op de “plank” van de goal sponsor-
en en hiermee veel aandacht trekken van 
mogelijke klanten die komen kijken. De 
bedrukking kan op de zijkanten van het 
doel en in het doel komen te staan. Ook 
is er de mogelijkheid om kleinere doeltjes 
met plankbedrukking te sponsoren voor op 
de training en voor gebruik op het kleine 
sportveldje naast het clubhuis.

Return On Investment
Wat krijgt u terug voor uw sponsoring.
Indien u sponsort wordt uw bedrijfsnaam 
en/of logo afgebeeld op de website van HC 
Souburgh. Hierbij zal uw afb eelding als 
“band” boven in het beeld worden getoond 
samen met de andere sponsoren.
Hiernaast zal HC Souburgh door het jaar 
sponsorevenementen organiseren. Denk 
hierbij aan bedrijfstoernooien voor een 
gezonde teambuilding binnen uw bedrijf, 
sponsoravonden die speciaal zijn ingericht 
voor de sponsoren om te netwerken onder 
het genot van een borrel. En ook wil HC 
Souburgh haar sponsoren op de hoogte 
brengen van elkaars activiteiten (indien 
gewenst), om zo met elkaar actief betrokken 
te blijven.

Geïnteresseerd?
Neem dan contact op met de sponsorcom-
missie via sponsorcommissie@souburgh.nl
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Dit moet een zondag zijn
Schel geluid. Irritant gepiep. Negen uur. Snooze? Ja. Weer 

dat irritante gepiep. Bijna half tien. Snooze? Nee, geen 

snooze. Zondag. Matchday. 

Het is tijd om maar eens over te schakelen 
naar standje ‘tempo-maken-anders-ben-
je-te-laat’. ‘Ga er dan gewoon om negen 
uur uit sukkel. Wit of blauw, wit of blauw, 
wit of… wit natuurlijk, thuiswedstrijd, 
blijven nadenken Yan’. Kast open en 
alles uitleggen qua spullen wat die dag 
behoeft: sokken, scheenbeschermers, 
shirt, korte broek, schoenen…ik mis 
iets. Ohja, bitje, bitje natuurlijk niet 
vergeten. Waar die ligt? Geen flauw idee. 
Erg onfortuinlijk, kost weer vijf minuten 
om erachter te komen dat die gewoon op 
m’n bureau ligt, precies naast dat veel te 
dikke studieboek en ook precies op de 
plek waar ik hem had neergelegd. Lekker 
bezig captain. 

Vijf voor tien. Gaat allemaal nog niet 
denderend, de automatische piloot 
blijft wat hangen. Het lijkt meer op een 
maandag. Flesje water en een banaan 
pakken. Handig: hockeystick, ook mee. 
Garage open, fiets eruit, garage dicht en 

gaan. Hopelijk blijft het lekker weer. Eten 
kan op de club, dat wordt koffie met een 
tosti, dikke prima. 

Bijna half elf, fiets op slot en met zweet 
op het voorhoofd door de witte poorten 
van het kasteel naar binnen. Sommigen 
noemen het de witte deuren van het 
Souburgh clubhuis; ieder z’n idee zeg 
ik maar. Kijk aan, een aantal bekende 
gezichten waarvan ik bij een kwart het 
privilege heb om ze als teamgenoot te 
bestempelen. ‘Hee ‘naam’’ gepaard met 
een handje óf een handvuistje gevolgd 
met een handje óf een boks met een 
handje en een geluidje; je snapt het punt. 
Dat is Souburgh: een soort grote familie 
met allemaal bekenden. Die paar die je 
nog niet kent? Onbekende bekenden, 
komt vanzelf. 

Opgelost, noodzakelijke sociale interactie 
ook weer gehad. Tijd voor de belangrijke 
zaken: koffie en een tosti. Hoi, weer een 

bekende. ‘Ja, was heel leuk en bij jou? 
Wat leuk! Dankjewel! Hoe bedoel je hij is 
warm, ik heb gewoon honge.. Aiiiii, Ja. 
Inderdaad. Doei hè.’ Koffie geregeld, tosti 
ook: de kaas is goed warm. Enfin, buiten 
maar eens kijken. 

Wederom een moment van herkenning: 
mijn halve team staat al op het veld; 
an sich fijn maar ik mis dus een kwart. 
Lekker op doel staan slaan: medestanders 
op het veld die het witte tenue dragen in 
hun strijd tegen het kwaad*. Ik kan mijn 
team op dit moment best goed indelen: 
zij die vroeg zijn, gaan slapen en zij die 
iets later zijn gaan slapen. Maakt niet 
uit; één team, één taak: winnen. Ah, 
de laatste paar komen ook aangefietst. 
Koffie op. Tosti op. Iedereen naar buiten 
en het veld op. Voorbereiden: inlopen, 
inspelen, opstelling, praatje. ‘... vandaag 
zal het goede overwinnen heren. Voor de 
onoplettende adolescent in deze kring: 
dat zijn wij.’ Schel geluid. 

Klokslag elf uur. Tijd. Hier gaan we 
jongens…

Yannick Ritmeester,
Aanvoerder Heren 2

* Nou ja, kwaad, kwaad; het is de kwaadaardige** club waar we tegen moeten hockeyen. 

**  Oké, oké, kwaadaardig; ze zijn vast niet heel verschrikkelijk als mens, maar we moeten gewoon winnen. We zijn toch zeker Souburgh?

Woensdag 30 november 2016

Partners

Zit u in het bestuur van een hockeyvereniging, of ondersteunt u de vereniging op een 
andere manier als vrijwilliger? Dan is de Nationale Hockey Vakbeurs iets voor u! 
Download uw gratis e-tickets op www.nationalehockeyvakbeurs.nl

‘DE FACILITAIRE HOCKEY VAKBEURS VAN NEDERLAND’
www.nationalehockeyvakbeurs.nl 

Lever het ingevulde formulier in bij de stand van Hockeypartner/GoalieWorks. De actie wordt aangeboden 
door Hockeypartner en GoalieWorks. De prijs wordt uitgereikt op de Nationale Hockey Vakbeurs 2016.

Maak kans op een
GoalieWorks keepersclinic
verzorgd door Pirmin Blaak

een set trainingsmaterialen
bestaande uit omkiep hockeydoelen, pionnen en hockeytouw

€3.500,-
t.w.v. in totaal
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SNS Jongeren-
rekening
Haal het maximale uit
je eerste salaris

De SNS Jongerenrekening heeft alles wat je nodig hebt om je eigen
geldzaken goed te organiseren. Met de SNS Mobiel Bankieren app
en Mijn SNS voor internetbankieren zie je al je bij- en afschrijvingen
en kun je online betalen.

Je krijgt een gratis SNS Wereldpas. En wil je origineel zijn? Dan
ontwerp je zelf je pas met een eigen foto of design. Bovendien krijg
je rente over je saldo tot € 5.000. Mooi meegenomen toch? Deze
rente is op jaarbasis en wordt per kwartaal uitgekeerd.

Van Eesterensingel 118 B
2951 CM Alblasserdam
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Ben je Souburgh lid? Open dan 
nu een rekening en ontvang 
een leuk Osaka pakket! Op=Op
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