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Uitdagende 
start van 
een nieuw 
seizoen…

Het vorig hockey 

seizoen kwam abrupt 

tot stilstand als gevolg 

van de corona 

epidemie. Allemaal 

hoopten we nog op een 

mooie afsluiting van het 

seizoen, maar het zat 

er helaas niet meer in…

Achter de schermen 

werd er nog wel druk 

gewerkt en één van de 

ontwikkelingen was de 

eerste versie van deze 

nieuwsbrief in een 

nieuw jasje.

Nu is het onze 

uitdaging om door te 

pakken met deze 

vernieuwde nieuwsbrief 

die we regelmatig willen 

laten verschijnen met 

leuke en nuttige 

content voor jonge en 

oude leden van de club

Wil je ons een handje 

helpen met het 

vormgeven van de 

content? Laat het ons 

weten!
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o.a in dit nummer
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Arbitrage: samen doen we dat  p11

Het nieuwe seizoen is weer begonnen! 

Het geeft energie om weer teams op 

onze velden te zien hockeyen. De 

afgelopen weken werd er al veel 

getraind en oefenpotjes gespeeld. En 

komend weekend beginnen de 

competities weer. Er is hard gewerkt 

door de organisatie en de commissies 

om alles weer te laten draaien. 

Toch zal dit jaar anders zijn dan andere 

jaren. Met de aanhoudende corona 

dreiging en de strenge regels waar wij 

ons als vereniging (inclusief de horeca) 

aan moeten houden, wordt een beroep 

gedaan op ons aanpassingsvermogen. 

Geef elkaar letterlijk de ruimte.

Op ons terrein, op bezoek bij andere 

clubs, langs de velden. Houd 1,5m 

afstand! Het is echt belangrijk dat we 

dit met z’n allen doen. Dit voor onze 

gezondheid en ook voor het mogelijk 

maken om te kunnen blijven hockeyen. 

Neem kennis van het protocol en houd 

je aan de regels.

Blijf ook niet lang hangen op de club na 

de training of de wedstrijd, om zo 

anderen weer ruimte te geven. 

We hebben te maken met onzekerheid. 

We weten niet hoelang deze situatie zal 

duren en wat straks wel en niet mag. 

Wel zullen we hier frequent over blijven 

communiceren via de app en de 

website. 

Ik wens iedereen heel veel 

hockeyplezier en succes in de 

competities!

Martijn Jansen

voorzitter 
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Donderdag 30 juli is Theo Deelen overleden, heel vredig thuis in zijn slaap.
Na een moeilijke periode heeft hij nu rust. We hebben allemaal een zeer markante 
vriend en HMHC-er verloren, we gaan Theo missen.

Theo is bijna 60 jaar lid geweest van HMHC, hij werd benoemd tot Lid van 
Verdienste in 1993 en tot Erelid in 2012. Een kleine greep uit wat Theo heeft 
betekend voor HMHC en voor de hockeysport in het algemeen:

• Speler en captain van het bekende team Heren Veteranen C. Met dit team, en 
samen met Liesje, onderhield hij de inmiddels 40-jarige band tussen HMHC en 
Hockeyclub Tring uit Engeland; 

• Coach van diverse jeugd-teams, waaronder MB1 en MA1;
• Penningmeester van HMHC in het bestuur onder leiding van Hans Hillen, in 

moeilijke financiële tijden;
• Diverse activiteiten bij verschillende lustra, onder andere het actualiseren van 

het oud-leden bestand bij het 100-jarig bestaan van HMHC.
• Bondsscheidsrechter, tot een paar jaar geleden actief als scheidsrechter bij 

internationale wedstrijden van het Nederlands elftal 60+ en jarenlang de vaste 
scheidsrechter van HMHC Dames A;

• Scheidsrechtersopleider voor een hele generatie jeugdleden van HMHC, 
inclusief het examen en vele uren begeleiding op de zaterdag;

• Theo was betrokken bij de start van de CS+ scheidsrechters, waardoor HMHC 
inmiddels een aantal jaren een groep jeugdige talentvolle scheidsrechters heeft. 
Theo regelde ook de groene outfit voor herkenbaarheid.
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Eindelijk konden we weer hockeyen, afgelopen weekend hadden we met 
elkaar het openingstoernooi. Met ons nieuwe team hadden we er zin in! 
Dit jaar worden we gecoacht door Job en Zeger uit JC2 met hulp van Jan 
Willem en Heleen. We waren nog even bang dat het niet door zou gaan 
door de regen, maar het was mooi weer. We waren er klaar voor!

We begonnen met een warming-up door Dames 1, allemaal springen en 
dansen op het veld. De keepersspullen mochten we ook uitzoeken bij 
Marco. En toen was het tijd voor de eerste wedstrijd, het was leuk om 
met elkaar te hockeyen!! Daarna gingen we naar veld 1 voor Urban 
Hockey. Dat lijkt een beetje op zaalhockey en speelden we 4 tegen 4. 
Maar we hebben ook tegen Job en Zeger gespeeld, dat was heel leuk. De 
laatste wedstrijd speelden we tegen de jongens, we hebben heel goed 
samen gespeeld, we stonden breed en waren goed aan het overspelen.

Aan het eind hadden we een clinic van Dames 1. We moesten 2 rondjes 
om een paaltje heen, en ze hadden een soort mijnenveld gemaakt met 
pionnen daar moest je door heen zigzaggen. Er was een pion met een bal 
erop, die haalde je eraf en dan mocht je op het goal schieten.
En net nadat het toernooi was afgelopen ging het hard regenen, gelukkig 
bleven we droog. We hebben een super leuke dag gehad!

M8E4

Urban Hockey 

mogelijk 

gemaakt door
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“Wij zijn de Smurfen...” 

schalde zondag 30 augustus 

om 9u uit de boxen op HMHC. 

Onder leiding van enthousiaste 

meiden uit de D-jeugd kregen 

60 hockey-smurfen hun eerste 

officiële warming-up.

En daarna ging het echt 

beginnen. Koning van de bal 

proberen te worden door de bal 

van elkaar af te pakken. Hard 

op goal slaan. Snel wegrennen 

voor de krokodillen tikker en 

stilstaan bij Annemaria 

Koekkoek. En natuurlijk 

wedstrijdjes spelen. De grote 

Smurfen tegen de Smurfinnen.

De muzieksmurfen tegen de 

vakantiesmurfen. En wisten 

jullie dat er Smurfen zijn die 

nog nooit gehockeyd hadden 

maar toch al hun bal in een 

vuilnisbak gescoopt kregen. 

Dat belooft wat voor de rest 

van het jaar!

Een heerlijke muffin (bedankt 

Cook’ed!), een glas limo en een 

afsluitende groepsfoto maakte 

het feest compleet. Een beetje 

natgeregend maar dat mocht 

de pret zeker niet drukken. Op 

naar een mooi hockey-seizoen.

Wij zijn de 

Smurfen!
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Start van 
het nieuwe 
seizoen…

Heeft u 
vragen?

We helpen u 
graag.

Heeft u 
suggesties? 

Laat het ons 
weten,
dan kunnen 
we kijken of 
we uw idee 
werkbaar 
kunnen 
maken.

cooke-d
@hmhc.nl

De start van de competitie 

komt eraan, en de deuren 

van het clubhuis gaan 

weer open.

De glazen zijn weer 

gepoetst, de 

koffiemachine heeft een 

grote servicebeurt gehad 

en in de keuken hebben 

we alles weer op 

voorraad.

De piek van het aantal bezoekers bij 

HMHC ligt vooral in het weekend, 

daarom hebben we afgelopen week 

hard gewerkt aan een #BUITENBAR!!

Deze staat op het beneden terrein 

tegen de kinderbak aan. Hier kunt u in 

de weekenden ook terecht voor koffie, 

thee, broodjes en meer…

De bar wordt voorlopig een non-

alcoholische bar in verband met de 

vergunning, er wordt met de gemeente 

gezocht naar een werkbare oplossing, 

om eventueel wel alcoholisch dranken 

vanuit de #BUITENBAR te kunnen 

schenken.

Om het voor iedereen leuk en 

aangenaam te maken/houden, vragen 

we jullie de nieuwe situatie te 

respecteren en geef elkaar de ruimte. 

Voorlopig zullen we het hiermee moet 

doen, om iedereen veilig te laten 

genieten van hockey, je natje en je 

droogje….

Om iedereen de ruimte te geven, veilig gebruik te kunnen maken van het 

clubhuis, hebben wij hard gewerkt om het clubhuis CORORNA PROEF in te 

richten. Er zijn looproutes gemaakt, 2 zitgedeeltes en wachtruimtes (voor als je 

bestelling even duurt).

Neem graag even de moeite om de plattegronden die we hebben gemaakt te 

bekijken zodat je weet waar je wel en niet in- of uit mag, wat de looproutes zijn 

en wat de algemene regels zijn. Je kunt deze vinden via de site van HMHC of op 

de ramen rond het clubhuis.



HMHCScoop | Editie 002 | September 2020

DAMES 1 | Stellen zich aan u voor…

6

4&5

Dames 1

Na een lange pauze zijn we weer terug van 
weggeweest en gezelliger dan ooit te voren.
We hebben een aantal nieuwe speelsters 
mogen toevoegen en we zijn dan ook een jong 
ambitieus en vooral een enthousiast team!

We hebben een aantal oefenpotten achter de 
rug en zetten elke week weer stappen.
Wij hebben veel zin in aankomend seizoen en 
trappen onze eerste competitie wedstrijd af uit 
tegen Weesp Dames 1.

Wij hopen jullie dit seizoen op 1,5 meter veel 
langs de lijn te zien!! Tot snel, liefs van ons

Kikki

Cato

Maud

Floor

Eveline

Fleur

Caroline

Rosalie

Eveline

Charlotte

Tessel

Eris

Roline

Fenne

Jet

Fleur

Een foto van 

ons team houdt 

u nog even van 

ons tegoed
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De HMHC Accommodatie
in beweging…

Beste leden van de Hilversumsche Mixed Hockey Club,

Het is aan deze penschrijver, en tevens aspirant lid van de Hilversumsche, de eer

om u in het kort mee te nemen van het reilen en zeilen bij het vlaggenschip.

Na een lange Corona-break staat u ongetwijfeld te popelen om meer lezen over de

status quo van het team.

Om u een beeld te geven start ik met een aantal retorische vragen:

1. Is Viktor Boeren nog aanvoerder van het team?

2. Worden de benen van Dorus Sporken nog steeds elektrisch aangedreven?

3. Houdt Sander Daniels op zijn tijd nog van een stevige overtreding?

4. Kan Adrien Bouscasse schelden in het Frans, Engels en Tirginya (voor de kenners; dat is inderdaad één 

van de gesproken talen in Eritrea en Ethiopië)?

Heeft de roddel en achterklap commissie van de Hilversumsche dan totaal niks te melden?

Gelukkig wel! Tijdens de spelerspresentatie zijn de volgende spelers uit de helikopter gestapt: 

• Tim Meijers, de ideale schoonzoon afkomstig van Laren A1

• Tijn Barendsen, de jonge, balvaardige en gespierde spits van Hurley A1

• Riccardo Gillieron, de buitenlander die geen buitenlander is

Als laatste is oudgediende Philippe van Santen toegevoegd aan de technische staf om de jongens in het 

keurslijf te houden. Enfin, de strekking zal duidelijk zijn. Er is veel veranderd, maar toch ook niet. 

Het zal u niet verbazen dat we ook dit seizoen een rits oefenwedstrijden hebben gespeeld. Samenvattend: we 

hebben gewonnen, maar ook verloren. Menig supporter van het vlaggenschip vraagt zich dan ook af waar het 

team op dit moment dan staat? De enige zekerheid die we hebben is de standenmotor van de KNHB en die 

geeft aan dat we op de vierde plek staan. Een mooi streven om ook op die plek de competitie te eindigen. 

Alle gekheid op een stokje. Afgelopen zondag hebben we een prima generale gehad door 2-1 te winnen van 

Hockey Club Berkel en Rodenrijs. Verdiend? Wie zal het zeggen. Komende zondag starten we in ieder geval 

met een uitwedstrijd tegen het vaandelteam van Alecto. We zouden het meer dan alleraardigst vinden om u 

daar te zien op 1,5m afstand. Helaas zijn de supportersbussen vol, dus u bent veroordeeld om met eigen 

vervoer af te reizen naar Leiderdorp.

Hopelijk tot zondag. Zo niet, dan zien we u graag tijdens de eerste thuiswedstrijd van het seizoen op zondag 

13 september tegen het vaandelteam van Leonidas. 

Wij hebben er zin in! U ook?!

De penschrijver 

Pepijn

Tijn

Sjoerd

Viktor

Adrien

Lars

Sander

Jonathan

Antonis

Riccardo

Wouter

Tim

Reinout

Justen

Dorus

Sander

Gijs
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Bestuur

Martijn Jansen

Dick Jonker

Jan Kalisvaart

Robbert Amse

Jan Grijpma

Mischa Pohlmann

Rutger Hoogbergen

Vertrouwens-

Contactpersonen

Mechteld Troost

Maurits Heldring

Raad van Advies

Paul Venhoeven

Rolf Schooleman

Anita Sunter

Kascommissie

Lydia Kroos

Alexander Ronner

Martijn Franssen

Medische Commissie

Patricia Verhagen

Nielske Martens

Disciplinaire Commissie

& Fair Play

Ries Wesdorp

Maarten Stam

Joris Rijken

Verenigingsmanager

Hans Vernes

Materiaalcommissie

Marco van der Hulst

Vrijwilligerscommissie

Anke Goedhart

Dick Jonker (qq)

Vacature

Vacature

Communicatie

Annet Pelsma

Robert van Velzen

Annemieke Kreuning

Linda Beije

Vacature

Vacature

Evenementen

Commissie

Floortje Gockel

Regien Schagen

Dirk-Jan van Loo

Marie-Faustine Vogels

Dick Jonker (qq)

Jeugdbestuur

Mathijs Dikhoff

Het nieuwe JB is

momenteel in oprichting.

In de volgende

nieuwsbrief stellen zij

zich aan u voor!

Het organisatie-

overzicht is nog in 

beweging.

Indien u bent 

gestopt maar nog

wel in het overzicht

staat of als u namen

mist, laat het ons

weten op:

secretaris@hmhc.nl
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Wedstrijd

Secretariaten

Jongste Jeugd

Heleen Hogen Esch

Vacature

Junioren

Pieter Jan Dorhout

Senioren

Marjolein Jonker

Elsbeth van Heese

Zaalhockey

Karin Peek

Wedstrijdtafel

Jongste Jeugd

Maud van der Veen

Junioren

Eileen van den Tweel

Mariët Buddingh

Ledenadministratie

Monique Nebbeling

Hettie Aleven

Rosalie Rijper

Financiële Commissie

Vacature

Vacature

Vacature

Werving

Nieuwe Leden

Vacature

Vacature

Vacature

Tophockey

Commissie

In oprichting

Senioren Commissie

Floris Kalff

Paulus Mooyman

Caroline van ‘t Hek

Iris Hosman

Jolande van Hengel

Ben Hilgersom (trim)

Robbert Amse (qq)

Goudhockey Commissie

Rene Ploegsma

Caroline Karremans

Bas Dijkman

Annemieke vd Heijden

Arbitragecommissie

Junioren

Thomas Hoogerwerf

Mandy Marsman-Cocchieri

Jeroen Bakkers

Vacature

Senioren

Marjolein Jonker

Robbert Amse

Spelregelexamen

Thomas Hoogerwerf

Monique Raymakers

Sterre Horsman

Opleiding / CS+

Thomas Hoogerwerf

Rob Stout

Robbert Amse (qq)

Hockey Academy

Alexandra Bannink

Michiel van der Struijk

Evelyne Rood

Julie ten Berg

Zaalhockeycommissie

Saskia van Dijk

Miriam de la Motte

Karin Peek

Toekomst

Accommodatie

Martijn Jansen

Jan Kalisvaart

Mischa Pohlmann

Sophie Keulemans

Ernst-Jan van Dijk

Tjeerd Hoekstra

Sponsorcommissie

Rutger Hoogbergen (qq)

Hans Vernes

Martijn Nijs

Elles van den Berg

Marieke Eestermans

Wouter Kroon

Vacature

Vacature

Hilversum

Business Club

Cees de Greve

Regien Schagen

Sander de Hoop

Heyo Beentje

Robbert de Haan

Het organisatie-

overzicht is nog in 

beweging.

Indien u bent 

gestopt maar nog

wel in het overzicht

staat of als u namen

mist, laat het ons

weten op:

secretaris@hmhc.nl
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Jeugdhockey Commissie (JHC)

Jan Grijpma (vz)

Vacature (vz OC ABC)

Martijn Receveur (vz TC ABC)

Sander van den Elshout (TM ABC)

Anita Sunter (vz OC DEF)

Vacature (vz TC DEC)

Kilian van Vuuren (TM DEF)

Organisatorische

Commissie OC ABC

Vacature (vz)

Karin Bos (JA)

Maaike van Soest (JB)

Antoinette Westland (JB)

Muriël Kessels (JC)

Vacature (JC)

Sacha Tanis (MA)

Anne-Marie Kalff (MA)

Judith Kroon (MB)

Marieke May (MB)

Nynke Fikken (MC)

Hilda Leenaers (MC)

Technische Commissie

TC ABC

Martijn Receveur (vz)

Gwen de Vos van Steenwijk (JAB)

Maarten Hut (JC)

Vacature (MA)

Marjan de Vos tot Nederveen Cappel (MB)

Martijn Receveur (MC)

Martijn Bruijning (MC)

Organisatorische

Commissie OC DEF

Anita Sunter (vz)

Francine Bolwidt (JD)

Vacature (JD)

Nienke Kamer (MD)

Nicole Huisman (MD)

Sophie Wassenaar (E8)

Joanne Roozenburg (E8)

Lianne Boeljon (E6)

Karlijn van Aalten (E6)

Rianne Spiegelenberg (Benjamins)

Caroline Elbertse (Benjamins)

Desiree van der Geest (Smurfen)

Claartje ter Haar (Smurfen)

Technische Commissie

TC DEF

Vacature (vz)

Hestia Schouten (JD)

Martijn Receveur (JD)

Simon Uildriks (MD)

Eva Simonis (MD)

Esther van Kessel (E8)

Anton Groenevelt (E8)

Nienke Duijf (E6)

Erica Hoekstra (E6)

Fokko Sterk (Benjamins)

Pauline Huisman (Benjamins)

Jeud

Hockey

Commissie

(JHC)

ABC

OC & TC

DEF

OC & TC
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De arbitrage commissie houdt zich bezig met alles rondom scheidsrechters.

De grootste taak is het plannen van alle ouders en jeugd op de thuis wedstrijden 

van alle teams uit de categorie A, B, C en D. Elk weekend spelen er ongeveer 25 

teams thuis, en zij worden voorzien van elk 2 scheidsrechters. De planning wordt 

nu vooral gedaan door Mandy Cocchieri en Jeroen Bakkers. Mandy heeft twee 

dochters waarvan 1 bij ons hockeyt in de E8. Jeroen heeft drie dochters waarvan 

er 2 hockeyen bij ons in de A en B. Zij kunnen nog wel hulp gebruiken zodat het 

plannen steeds makkelijker wordt.

De opleiding van de scheidsrechters wordt vooral gedaan door Robbert Amse, 

bestuurslid, keeper Heren 45A en vader van Pepijn, keeper bij Heren 1. Hij geeft 

regelmatig een spelregelcafe waar hij alle regels uitlegt op een interactieve 

manier. Op 15 en 16 september geeft hij weer zo’n avond. Je kan je binnenkort 

aanmelden hiervoor. Een week later wordt er dan een examen avond 

georganiseerd door Thomas Hoogerwerf, vader van twee dochters in de B en C. 

Hij wordt daarbij geholpen door Monique Raymakers en Sterre Hosmans. 

Monique speelt bij ons in Dames 45B. Sterre is trimlid, speelt goudhockey en 

heeft een dochter in de E6.

Als de jeugdige fluiters hun examen hebben gehaald, worden ze met een 

fluitcoach in de praktijk begeleid. Voor, tijdens en na de wedstrijd krijgen

zij tips en tricks over het fluiten en begeleiden van een wedstrijd.

Ook krijgen zij terugkoppeling over de goede beslissingen en de

verbeterpunten voor de volgende keer. De beginnende fluiters krijgen

1 a 2 keer zo’n fluitcoach toegewezen, afhankelijk van de behoefte. De 

fluitcoaches is een initiatief van Maarten Stam. Maarten is vader van 3 kinderen 

waarvan 1 jongen uit de A. Hij heeft een groep enthousiaste hockeyers gevraagd 

om de jeugd te helpen met hun eerste keer fluiten. Maarten zoekt nog extra 

versterking in deze ploeg.

Als clubscheidsrechters verder in de opleiding willen doorgroeien, dan kunnen zij 

CS+ worden. Dit is een uitgebreide praktijk gerichte opleiding onder leiding van 

Rob Stout en Robbert Amse. Rob is zelf bondsscheidsrechter, vader van 2 

kinderen waarvan er 1 in de D speelt. Zij begeleiden ieder jaar ongeveer 4 

scheidsrechters tot het examen van CS+. Momenteel hebben we als club erg 

weinig CS+ scheidsrechters. CS+ scheidsrechters worden opgesteld bij de eerste 

lijnteams in de hogere klassen. Mocht je interesse hebben, dan kan je een mail 

sturen naar scjun@hmhc.nl. Ook voor de reeds genoemde vacatures kan je naar 

dit adres mailen. Met z’n allen maken we het fluiten leuk!

Spelregelcafé

15 & 16 september

Spelregelexamen

22 september

mailto:scjun@hmhc.nl
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Onze voorzitter gaat in gesprek met de medische commissie

Even voorstellen:

• Patricia Bruijning-Verhagen, 3 hockeyende kinderen,

kinderarts-epidemioloog

• Nielske Martens-Arnolds, 3 hockeyende kinderen,

coach van JD3 en zelf spelend bij Trimhockey en Goudhockey

en werk als huisarts in Baarn.

Wat doet de medische commissie? 

Wij proberen het bestuur van informatie te voorzien om het hockeyspel zo veilig 

mogelijk te laten verlopen. Denk daarbij aan het controleren van de EHBO-

kisten, aan protocollen ten aanzien van eerste hulp bij ongevallen en blessures 

en het gebruik van de AED. En nu in deze bijzondere periode van Corona 

proberen wij daar waar kan input te geven over de laatste informatie ten aanzien 

van Covid en sport.

We hebben als bestuur recent een nieuw protocol gepubliceerd. We krijgen wel 

eens te horen dat wij best streng zijn in vergelijking met andere clubs. Waarom 

is dit naar jullie mening nodig? 

Dagelijks leest en hoort iedereen wat de enorme impact is van dit Corona-virus 

wereldwijd. De lockdown heeft er begin van dit jaar voor gezorgd dat het virus in 

ons land redelijk was ingedamd, maar dit ging wel grotendeels ten koste van 

onze vrijheid. Als leden van HMHC konden we van de ene op de andere dag niet 

meer hockeyen. Om te voorkomen dat dit weer gebeurt zullen we ons aan de 

regels moeten houden. Voor hockey betekent dit gelukkig wel spelen en trainen, 

maar langs de lijn afstand houden en als toeschouwer in stilte van de wedstrijden 

genieten met een beperkt aantal mensen. We volgen hierbij de landelijke 

richtlijnen en het protocol van NOC-NSF, dat is wat de KNHB aan alle clubs 

adviseert. Of andere clubs dat opvolgen is aan hen, maar uiteindelijk hebben we 

allemaal hetzelfde doel; voorkomen dat de boel weer op slot moet en we niet 

meer kunnen hockeyen.

Dit weekend begint voor veel teams de competitie weer. 

Hebben jullie nog tips of best practices voor onze leden?

❖ Geniet van het feit dat de competitie weer begonnen is en iedereen weer kan 

spelen.

❖ Begroet elkaar met sticks tegen elkaar, geef geen handen of vuiststomp

❖ Gebruik een vast masker bij de strafcorner. Geef elk masker een kleur met 

stickers, zodat je het juiste masker steeds pakt. 

❖ Neem ieder een eigen bidon mee

❖ Bij wisseling van keepers op 1 dag, steeds de helm goed desinfecteren

❖ Scheidsrechters nemen hun eigen fluit mee.

❖ Gezamenlijk fruit eten, maar iedereen brengt zijn eigen fruit mee

Het zijn kleine aanpassingen, maar als we ons er allemaal aan houden kunnen ze 

veel effect hebben.

Patricia

Bruijning-Verhagen

Nielske

Martens-Arnolds
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6 jaar geleden ben ik voor het eerst begonnen met training 

geven, bij Laren. Je zou het een uit de hand gelopen hobby 

kunnen noemen, want ieder jaar ging ik meer training geven 

en minder ‘werken’. Van vrijwilliger naar professional, naar 

Technisch Commissie lid en uiteindelijk 1e lijn coach. 

Na 6 jaar werd het tijd voor een nieuwe uitdaging, waarbij er 

natuurlijk een keuze komt. Hilversum is een relatief grote club 

waar de jeugd in de afgelopen jaren goede stappen heeft 

gemaakt. Na positieve gesprekken met het bestuur was het 

voor mij duidelijk, dat ik samen met HMHC de volgende 

stappen in de jeugdopleiding wil gaan zetten.

Aankomend seizoen zal ik de functie ‘Technisch Manager’ voor 

de DEF-breedte en coördinator CBA-jongenslijn invullen bij 

HMHC. Naast deze functies coach ik op zaterdag ook nog MB1, 

een superleuke groep gedreven meisjes met heel veel 

potentie.

Mijn ambitie voor de jeugdopleiding bij HMHC is:
Ieder kind wil door wind en weer naar de trainingen komen.
Hier zijn natuurlijk verschillende dingen voor nodig, zoals: 
Leuke energieke trainers, uitdagende oefeningen en iedere 
training iets geleerd hebben. Ik kijk ernaar uit om dit seizoen 
dit in de praktijk te brengen.

Kilian van Vuuren gestart als
Technisch Manager bij HMHC



HMHCScoop | Editie 002 | September 2020

❖ Financiële Commissie

Vooruit lopend op de wisseling van de penningmeester in de volgende 

ALV zijn we nu alvast op zoek naar mensen met een financiële 

achtergrond om de financiële commissie nieuw leven in te blazen

❖ Communicatie Commissie

We zijn ook nog op zoek naar verdere uitbreiding van onze 

communicatie commissie: redactie van deze nieuwsbrief, 

bloggers/vloggers, social media experts, externe communicatie 

(kranten, e.d.), werving nieuwe leden, etc

❖ Vrijwilligerscommissie

De Vrijwilligerscommissie zelf is ook op zoek naar uitbreiding om 

krachtiger uitvoering te kunnen geven aan één van de speerpunten van 

het Bestuur: activatie van vrijwilligers

❖ Sponsorcommissie

De sponsorcommissie is op zoek naar uitbreiding van het team. Heb je 

affiniteit met sponsorwerving of gewoon goede zakelijke contacten?

We zoeken een voorzitter en mensen die acquisitie willen doen

❖ Wedstrijdsecretariaat Jongste Jeugd

Het wedstrijdsecretariaat is op zoekt nog een tweede persoon om samen 

het secretariaat voor de wedstrijden van de Jongste Jeugd te leiden

❖ Commissie Werving Nieuwe Leden

Dit is een nieuwe commissie die zich gaat richten op het proactief 

aantrekken van nieuwe leden van alle leeftijden

❖ Arbitragecommissie Junioren 

Wij zoeken uitbreiding van onze arbitragecommissie voor Junioren.

Dit betreft het inplannen van scheidsrechters bij wedstrijden. Het is dus 

niet noodzakelijk om zelf een kaart te hebben, maar het is wel handig 

als je al wat langer op de club rond loopt, bijvoorbeeld een ouder uit de 

BCD categorie  

❖ Commissie Blaashal/vaste hal

Tijdelijke commissie (project) om mogelijkheden voor een blaashal 

(korte termijn) en vaste hal (lange termijn) te onderzoeken

❖ Organisatorische Commissie (OC)

Diverse rollen als coördinator of voorzitter

Meld je aan of neem contact met ons

op voor meer informatie op vrijwilligers@hmhc.nl

VACATURES | Wij zoeken jou! Meld je aan!
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HMHC

Dat zijn we 
samen !!!

De vrijwilligerscommissie 

brengt vraag en aanbod 

van vrijwilligers bij elkaar. 

Het belangrijkste doel is 

het inventariseren van het 

vrijwilligersaanbod dat we 

binnen HMHC hebben. 

Wanneer er een vacature 

binnen de club is, zoekt de 

vrijwilligerssommissie naar 

geschikte kandidaten.

Heb je als lid of ouder van 

een jeugdlid specifieke 

interesse in een bepaalde 

actieve vrijwilligersfunctie 

of wil je aanmelden op één 

van de vacatures, stuur 

ons dan een email op: 

vrijwilligers@hmhc.nl

mailto:vrijwilligers@hmhc.nl
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Bestuur
algemeenbestuur@hmhc.nl

Martijn Jansen
voorzitter@hmhc.nl

Dick Jonker
secretaris@hmhc.nl

Jan Kalisvaart
penningmeester@hmhc.nl

Robbert Amse
hockeybestuur@hmhc.nl

Jan Grijpma
hockeybestuur@hmhc.nl

Rutger Hoogbergen
sponsoring@hmhc.nl

Mischa Pohlmann
accommodatie@hmhc.nl

Redactie
nieuwsbrief@hmhc.nl

Linda Beije-Ebbers
Dick Jonker

Colofon

H.M.H.C.
Hilversumsche
Mixed Hockey Club

Jagerspaadje 24
Loosdrecht
035-582 4396

Verenigingsmanager
Hans Vernes
verenigingsmanager
@hmhc.nl

13 september

14 september
Introductieavond
Nieuwe Leden (20:00 clubhuis)

15 september
Spelregel Café
(20:00 clubhuis)

16 september
Spelregel Café
(20:00 clubhuis)

22 september
Spelregelexamen
(20:00 clubhuis)

27 september

24 oktober
Gooische Jeugdhockey 
Kampioenschap (GJK)

25 oktober

8 november

22 november
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