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HOD NIEUWSBRIEF
HOCKEY ONS DEVIES 

Nieuws 
Zoals iedereen weet zijn onze velden weer 
helemaal up-to-date. Trots mogen we zijn op 
onze accommodatie. Op veld 9 en 8a staan 
speciale lichte oefendoeltjes die gemakkelijk te 
verplaatsen zijn. Op veld 8a en 8b hebben we in 
het hekwerk klapgoals geïntegreerd. Een mooie 
oplossing van FikaGear. 

Momenteel zijn we met de gemeente in gesprek 
over een volgende grote wens, LED-verlichting. 
De kwaliteit van de huidige verlichting laat te 
wensen over. De lichtsterkte is teruggelopen en 
met regelmaat zijn er lampen kapot. Belangrijker 
nog, overstappen op ledverlichting levert een 
besparing op van ca. 50% op onze 
energierekening. Begin 2021 beslist de raad van 
Gemeente Valkenswaard over een 
investeringsvoorstel voor een pilot met 
ledverlichting op onze vereniging. 

Voor de laatste update m.b.t. de hervatting van 
de competitie zie: 
https://www.knhb.nl/nieuws/update-herstart-
competities-naar-aanleiding-van-lockdown 

Bijzondere tijden… 
ERKAN KURT, VOORZITTER 

Wat hoog op mijn verlanglijstje staat dit jaar 
mag duidelijk zijn: zo snel mogelijk – op een 
verantwoorde wijze – weer de activiteiten bij 
HOD hervatten. We naderen alweer het einde 
van het jaar, en dit jaar is er een om snel te 
vergeten. Competities zijn abrupt stil gelegd, 
alle activiteiten voor senioren gecanceld, geen 
AirDome en geen zaalcompetitie, en ook geen 
midwintercompetitie. Maar wat ik nog het 
meeste mis is de binding en het contact met 
iedereen, en ik weet zeker dat dit ook een 
groot gemis is bij jullie. 
Natuurlijk zijn er ook mooie dingen: de 
junioren konden gelukkig deze tweede golf 
blijven hockeyen en er waren leuke onderlinge 
oefenwedstrijden in de weekenden. Clinics en 
workshops vonden op een andere manier 
plaats.  

Ook de creativiteit waarmee teams en 
commissies elkaar opzoeken, online en zelfs 
via een bingo, is fantastisch te noemen! 
In deze tijd, waarin het moeilijk is om met 
elkaar in contact te blijven, en die ook steeds 
langer en langer duurt, komt deze nieuwsbrief. 
Ik hoop dat alle berichten over HOD en de 
mensen bij HOD, bijdragen aan het in stand 
houden van een warm HOD-gevoel.  
Houd nog even vol en blijf gezond!  

Ik ga in elk geval onder de kerstboom heel 
hard duimen voor een mooie opstart in februari 
2021.  

IN DEZE EDITIE O.A. 

UPDATE SPONSOR-
COMMISSIE… 
Bijzondere tijden met bijzonder mooie 
resultaten… 

BAS DIRKS:  
TECHNISCH MANAGER 
BIJ HOD… 
Bas deelt zijn eerste ervaring op de velden 
tijdens de trainingen… 

WAAR ZIJN ZE TOCH 
GEBLEVEN… 
Julia Duffhuis aan het woord over haar 
hockeycariere… 
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WAAR ZIJN ZE GEBLEVEN… 

Hockey makes me so happy 
Nieuwe aanwinst: 
Schaduwdoek 
SPONSORING 

Sinds een maand of 2 staat er een 
schaduwdoek naast ons clubhuis. Een 
initiatief in samenwerking met Shades 
Concepts wat op een zeer welkom 
moment is geplaatst aangezien de 
aangescherpte coronamaatregelen ons 
ertoe dwongen het clubhuis te sluiten. We 
hebben zo voor onze leden toch een 
overdekte plek kunnen creëren. 

Over Shades Concepts: 
Shades levert sfeervolle schaduw-
oplossingen van groot tot klein, van een 
enorm evenement tot een knusse 
(tijdelijke) overkapping voor in je tuin. De 
unieke gelamineerde, vierkante palen van 
de shade hoeven niet diep de grond in, 
terwijl er toch een hoogte van 6 meter 
bereikt wordt op het middelpunt. Kwaliteit 
tot in de nok en gegarandeerd 100% 
stevigheid! Shades is in 2019 opgericht 
door Tijs Berkvens. Samen met een 
professioneel team van bouwers om zich 
heen zorgt hij voor stijlvolle en sfeervolle 
schaduwoplossingen. Veiligheid staat 
daarbij altijd voorop! 

www.shadesconcepts.com. 

Installatiebedrijf Verspeek 
SPONSORING 

Dit najaar heeft HOD een nieuwe sponsor 
op de club mogen verwelkomen, namelijk 
Installatiebedrijf Verspeek.  

Om meer saamhorigheid en het ‘wij-
gevoel’ op onze club te creëren, hebben 
we voor 2020-2023 samen met dit mooie 
Valkenswaardse bedrijf en hun partners de 
sponsoring van trainingsvesten voor alle 
coaches en trainers mogen opzetten. We 
zijn als club enorm verheugd en dankbaar 
voor dit mooie initiatief. Niet alleen omdat 
dit een ‘visitekaartje’ voor onze 
vereniging is, maar bovenal iedereen het 
stuk waardering geeft die ze allemaal 
verdienen! 

De vesten zijn gepersonaliseerd met 
#TeamHOD en de naam van de trainer/ 
coach. In de afgelopen weken heeft de 
Sponsorcommissie alle vesten uitgedeeld. 
De sponsoren en Sponsorcommissie zijn 
heel trots dat de vesten met zoveel plezier 
tijdens de trainingen en oefenwedstrijden 
(en zelfs ook al in privésfeer gespot) 
worden gedragen. 

INTERVIEW MET JULIA DUFFHUIS 

Tot wanneer heb je bij HOD gehockeyd? 
Toen ik tweede jaars C werd, ben ik 
weggegaan bij HOD Ik was toen dertien jaar 
oud.  

Waar ben je naar toe gegaan en waarom? 
Vanuit HOD heb ik de overstap gemaakt naar 
Oranje-Rood (toen Oranje-Zwart) in 
Eindhoven. Ik speelde al langer voor het 
Districtsteam Zuid-Nederland en na veel 
overleg met coaches, mijn ouders, en zelfs een 
gesprek met Frederique Matla (oud HOD-
speelster) en haar moeder, had ik de beslissing 
genomen de overstap te maken naar OR. Bij 
OR spelen ze namelijk in de landelijke 
competitie en is het niveau simpelweg hoger; 
meer uitdaging. Bij OR heb ik sindsdien in de 
eerstelijns teams gespeeld.  

Hockey je nu nog? En zo ja, waar en waarom 
Momenteel stuur ik deze email vanuit 
Amerika. Ik heb de buitengewone kans 
gekregen te hockeyen en te studeren aan de 
University of Delaware. Nu ben ik een 
freshmen en mijn eerste semester zit er bijna 
op. Ik heb het hier erg naar mijn zin en heb 
echt mijn plek gevonden. Het hockey niveau 
is erg hoog, Delaware eindigde in de nationale 
top 10 in Division 1 (de hoogste competitie in 
de US). We trainen 6x in de week waarvan 2x 
op een dag op twee dagen. 

Het is hard 
werken maar het 
is het zeker 
waard en ik baal 
op de dagen dat 
we niet trainen. 
Hockey is zo 
lang zo’n groot 
deel van mijn 
leven geweest dat 
ik mijn leven niet 
kan voorstellen 
zonder. Hier ben 
ik er achter 
gekomen dat 
mijn passie voor 
hockey zelfs nog 
groter is dan ik dacht, it just makes me so 
happy! 

Denk je dat je ooit nog weer gaat hockeyen bij 
HOD? 
Ik ben van plan de volle vier jaar aan de 
universiteit van Delaware te studeren en te 
hockeyen en zo mijn bachelor’s degree te 
halen. Eerlijk gezegd heb ik nog niet veel 
nagedacht wat ik daarna ga doen, maar ik 
verwacht terug te keren naar Nederland en 
hockey hier voort te zetten. Of dit bij HOD 
gaat zijn weet ik niet, maar ik sluit het niet uit. 

ISA VAN HULSEL (MC3) 

Op de chocomel bij… 
Door de situatie rondom Corona kan er helaas geen warme 
chocomel in het clubhuis worden gedronken. Daarom hebben we 
Isa van Hulsel uit Meisjes C3 gevraagd dit interview per mail te 
doen. Geweldig om te horen hoe enthousiast ze daarover was.  
Hoe gaat het met je in deze rare periode? - De 1e tijd toen we niet 
naar school konden en niet mochten sporten vond ik wel lastig. 
Maar nu gaat het wel, we mogen nog steeds lekker hockeyen en 
naar school! (interview afgenomen op 16 december) 
Sinds wanneer hockey je bij HOD? - Ik was 6 jaar toen ik bij de 
Benjamins ging hockeyen samen met een aantal vriendinnetjes uit 
mijn klas. Ik hockey nu dus al 7 jaar! 

Waarom ben je gaan hockeyen? - Het leek mij een leuke sport en 
ik wilde heel graag een teamsport gaan spelen. 

Op welke positie speel jij het liefste? - Het liefste speel ik 
rechtsvoor. 
Heb je naast hockey nog andere hobby’s? - Naast hockey dans ik 
elke week ook nog bij de dansmarietjes. 
Waar ga je naar school en vind je het leuk op school? Wat is jouw 
leukste vak? - Ik zit op het PiusX-college in Bladel. Het leukste vak vind ik gym! Verder is 
Nederlands ook wel leuk. 

Wat wil je onze jeugdleden meegeven? - Lekker sportief blijven hockeyen! 
Zijn we je nog iets vergeten te vragen? Wil je nog iets met ons delen? 
Hopelijk kunnen we weer gauw met de competitie starten!! 

Dank je wel Isa, dat jij dit met ons hebt willen delen! Nu hebben we jou toch een beetje beter 
leren kennen. Wil jij ook een keer geïnterviewd worden, laat het ons dan weten via: 
communicatie@HOD-online.nl 
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DE SPONSORCOMMISSIE BLIJFT IN BEWEGING… 

Bijzondere tijden met bijzonder mooie resultaten 
ARLETTE VAN DOORNE & DANIELLE SCHRIJVERS 

De afgelopen maanden zijn anders verlopen dan verwacht. Niet alleen 
voor onze vereniging en leden maar ook voor onze sponsoren. De 
zichtbaarheid die wij ze graag hadden willen geven was er maar beperkt. 
Hoe kan je er dan voor zorgen dat we sponsoren blijven zien? In ons 
geval hebben we veel gebruik gemaakt van social media. Een eigen 
account op Instagram en Facebook heeft ons veel mogelijkheden 
gegeven om net dat beetje extra aandacht te geven aan iedereen die ons 
een warm hart toedraagt. Daarnaast zijn we begonnen met het item: 
“Sponsor in the spotlight”. Elke maand laten we jullie op onze website 
(opnieuw) kennis maken met een van onze sponsoren door middel van 
een aantal vragen die we hen voorleggen. Zo leren we onze sponsoren 
op een andere manier kennen. 

Wat doen we nog meer vanuit sponsoring? 
De afgelopen maanden zijn we erg druk geweest met de voorberei-
dingen en begeleiding van de Grote ClubActie. Een geweldig mooi, 
groots project waarbij we alle leden hebben gevraagd hun steentje bij te 
dragen. Hier is zeker gehoor aan gegeven. We hebben met zijn allen een 
bedrag van bijna 10.000 euro bij elkaar gespaard! Daar mogen we met 
elkaar trots op zijn. Daarnaast liep de “Jumbo Sparen met elkaar” 
actie waarbij je spaarpunten voor je vereniging kon sparen. Er is in alle 
3 de Jumbo-filialen flink voor HOD gespaard. Resultaat, een bijdrage 
van 1.294 euro voor onze vereniging. Ook hebben we meegedaan met 
de Rabo ClubSupport. Dit jaar hebben we daarmee een bedrag van 
ongeveer 1.400 euro opgehaald. Bijna 35% meer dan vorig jaar! Mooie 
resultaten waarvan we o.a. onze trainingsmaterialen verder kunnen 
aanvullen. Verder stond de HOD Woonkamerbingoshow weer in de 
planning op zaterdag 21 november. Net als de voorgaande editie een 
hilarische maar vooral ook gezellige avond!  

Welke acties lopen er nu nog? 

Clubbonus Volvo van Roosmalen: Voor onze leden heeft Volvo 
van Roosmalen nog steeds de unieke clubbonusactie: Voor elk lid 
(of een ouder van een jeugd lid) van HOD welke een nieuwe Volvo 
bij Van Roosmalen koopt of leased, schenkt Volvo een bonus van 
€1.000,- aan HOD Bij aankoop van een Volvo Select Occasion 
ontvangt de club een bonus van €500,-  

Ook hebben we op dit moment nog de actie met de HOD Hoodie in 
samenwerking met PrintArt. Een goede kwaliteit hoodie waarbij je 
kan kiezen uit 4 verschillende ontwerpen en bedrukkingen. De prijs 
voor een kinderhoodie bedraagt €24,95 de prijs voor een volwassen 
hoodie bedraagt €27,95 

Sponsorkliks: Heb jij je kerstinkopen al gedaan? Wist je dat je 
HOD hiermee GRATIS kan sponsoren? Ga de volgende keer dat je 
iets online wilt kopen, eerst naar: https://www.sponsorkliks.com/. 
Elke aankoop die je via Sponsorkliks doet levert HOD een 
commissie op terwijl jij dezelfde prijs betaalt!  

Heb je nog ideeën voor sponsoring? Wil je zelf sponsoren? Mail dan 
naar sponsoring@HOD-online.nl en we gaan samen kijken wat 
mogelijk is.. 

VAN ONZE TECHNISCH MANAGER… 

Zet trainingsvormen niet te klein uit 
BAS DIRKS 

De afgelopen weken ben ik met enige 
regelmaat bij diverse jeugdtrainingen komen 
kijken. Al heel positief is dat bij alle geziene 
trainingen er minimaal 1 trainer aanwezig is. Er 
stond geen team verloren op een veld. Ik denk 
zelfs dat er bij vele teams twee trainers 
betrokken zijn. Fijn zo’n bezetting en 
betrokkenheid, zeker in de coronatijd! Wanneer 
er minimaal twee trainers op het veld staan, zou 
ik aanraden om de groep in tweeën te splitsen 
over de 2 trainers. Je kunt vervolgens twee 
oefeningen van circa 15 minuten uitvoeren en 
vervolgens de groepen wisselen. Dit zal zeker 
ten goede komen aan de intensiteit van de 
training. 

In eerste instantie ben ik er om te ondersteunen, 
mee te helpen, te klankborden en waar nodig 
aan te vullen. Iedereen staat open voor het 
gesprek, een mooie eigenschap die zeker 
bijdraagt aan het uiteindelijke niveau van de 
jeugdtrainingen. 

Als ik via deze weg al een tip mag mee geven 
zou het de volgende zijn: 
Zorg dat je trainingsvormen niet te klein uitzet. 
Liever wat te groot dan te klein. En kijk wat 
jouw tijdsindeling is op de training. De spel- 
en of wedstrijdvorm mag niet ondergesneeuwd 
worden. Geef de kinderen 

voldoende speeltijd, zodat ze dingen kunnen 
uitproberen. Daarnaast geeft het jou als trainer 
ook de kans om het spel stil te leggen en hun te 

laten zien welke opties er zijn in balbezit of niet-
balbezit.  

De komende tijd zal ik meer aandacht leggen op 
het verder uitwerken van een handreiking voor 
alle trainers en coaches. Wanneer we met z’n 
allen binnen een bepaald kader gaan werken 
kunnen we hopelijk de jeugd op een goede manier 
opleiden en verder helpen in hun 
hockeyontwikkeling.  

Veel plezier op het veld en een fijne feestdagen 
toegewenst!  

Bas Dirks 
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VRIJWILLIGER AAN HET WOORD… 

Vrijwillig is niet hetzelfde als vrijblijvend… 
INTERVIEW MET HANS DE KRUIF 

Om een vereniging goed te laten draaien, 
gebeurt er veel achter de schermen. Er zijn van 
die functies waar je als ‘gewoon lid’ geen weet 
van hebt, maar het is maar goed dat ze zo goed 
worden vervuld. Als het niet goed georganiseerd 
is, kan er veel ellende van komen. Een van die 
functies is die van zaalarbitrage en 
vrijwilligersbeheer. 

We spreken Hans de Kruif. Hans is sinds 1985 
actief als vrijwilliger voor HOD Momenteel 
doet hij het vrijwilligersbeheer en deelt hij de 
zaalarbitrage in. Het gemiddeld aantal uren dat 
hij aan H.O.D besteedt varieert.  

Hoe en waarom ben je in deze 
vrijwilligersfunctie gerold? - Ik ben 35 jaar 
geleden zonder enige hockeykennis en voordat 
ik het in de gaten had tot coach van het team 
van mijn dochter gebombardeerd.  

Van het een kwam het ander, onder meer de 
twee taken die ik nu (nog) uitvoer te weten: 
planning zaal arbitrage en vrijwilligersbeheer 
(VOG aanvragen en de opvolging daarvan). 

Wat houdt jouw functie in? - Zaalarbitrage: Het 
plannen, coördineren en informeren van de 
benodigde zaal scheidsrechters. 
Vrijwilligersbeheer: Het aanvragen van het 
VOG-formulier voor alle vrijwilligers (Coaches, 
trainers, teammanagers etc.), ongeveer 65 per 
seizoen. Vervolgens de afhandeling en de 
administratie hiervan in LISA 

Wanneer kunnen we jou op de club zien? - 
Gezien de aard van de werkzaamheden kom ik 
nog maar weinig op de club.   

Wat heb je zelf met hockey? - Ik ben in het 
spelletje zelf amper of niet geïnteresseerd. 

Wat doe je in het dagelijks leven? - Ik ben 
inmiddels 71 en dus pensionado. 

Wat wil je onze leden meegeven? - Geef je op 
als vrijwilliger binnen de club, je houdt er 
zoveel leuke contacten aan over, maar realiseer 
je ook dat vrijwilligheid iets anders is dan 
vrijblijvendheid! 

AANDACHT VOOR DE KEEPERS 

Ballen stoppen is leuk, keepen is leuker! 
HUGO BOOT 

Mijn naam is Hugo Boot en ik stel mij graag even voor aan de mensen die mij nog niet 
kennen. Na jaren zelf onder de lat te hebben gestaan en later als hoofd- en assistenttrainer 
actief te zijn geweest, richt ik mij dit seizoen op het gebied van keepers. Terug naar het vak 
waar ik vanaf mijn jeugd actief in ben en wat mij veel plezier heeft gebracht. 

Naast keeperstrainer voor de KNHB district U14 en Goalieworks ben ik voor HOD ook de 
keeperstrainer van ons dames en heren 1 en zal ik daarnaast ook een adviserende rol gaan 
spelen op en buiten het veld voor de jeugdkeepers en keeperstrainers. Maar dat niet alleen! 
Want er is nóg meer ruimte om onze keepers beter te maken en daarom zal ik ook workshop(s) 
aanbieden hoe veldtrainers om kunnen gaan met hun keepers tijdens de trainingen en 
wedstrijden! Want ballen stoppen is leuk, en keepen nog veel leuker! 

ONZE BENJAMIN COÖRDINATOREN… 

Zonder plezier geen vooruitgang 
FLOOR & MIRTE BAKEN 

Floor en Mirte Baken, 21 jaar en met ingang 
van dit seizoen de coördinatoren van de 
Benjamins. Beiden zijn gaan hockeyen bij HOD 
vanaf het moment dat het mocht. Vanaf de 
leeftijd van 6 jaar huppelen ze al bij HOD rond, 
dat is ondertussen al ruim 15 jaar. Zelf hebben 
ze de eerstelijnsteams doorlopen. Ze hebben al 
meerdere jeugdteams training gegeven, onder 
andere MD3, MD1, MB2 en MA2. 
Verder studeren ze allebei, een in Nijmegen,  
de ander in Tilburg. Mirte doorloopt de 
opleiding Vaktherapie - Psychomotorische 

therapie en zit in haar derde jaar. Floor 
studeert om docent wiskunde te worden en zit 
ook in haar derde jaar. 

Dit jaar gaan ze de 
uitdaging aan om de 
Benjamins en de trainers 
van de Benjamins te 
trainen. De Benjamins is 
een belangrijke doelgroep 
binnen HOD Hier wordt de technische basis 
gelegd, maar er wordt vooral aandacht besteed 
aan het hockey met plezier.  
Zonder plezier is er immers geen vooruitgang. 

Ze zorgen dat er tijdens de 
training iedere week een 
ander technisch aspect 
centraal staat. Daar 
verzinnen wij 
verschillende, leuke en 
uitdagende oefeningen bij, 
waardoor de Benjamins 
spelenderwijs leren hockeyen. Mocht je, als de 
Covid-maatregelen het toelaten, Mirte en Floor 
een keer in actie willen zien, dan ben je na de 
winterstop op zaterdagochtend van 09:00-10:00 
van harte welkom. 
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Dames donderdagmiddag veteranen: een uitstervend ras…? 
VAN ONZE REDACTIE 

Sinds het einde van de jaren ’60 bestaat dames veteranen hockey bij 
HOD. Vrij snel na het begin was er al zoveel animo voor dat er in de 
kortste keren twee teams waren, ondanks de toch tamelijk stringente 
eisen (2 kinderen, 28 tot 30 jaar). En deze belangstelling bleef groeien: 
eind jaren 70 was er zelfs een derde veteranessenteam en een vierde 
team met alleen trainingsleden. Veteranessen hockey vervulde duidelijk 
een behoefte bij de dames! 

Er werd zelden in het weekend gespeeld, maar wel op de 
donderdagmiddag. De wedstrijden begonnen om 2 uur, met een 
uitgebreide (en culinair geslaagde) derde helft in het clubhuis. De 
competitie eindigde al in april zodat men in de zomer vrij was. 
In de loop der jaren keerde het tij voor Donderdagmiddag Dames. Er 
kwamen veteranessenteams voor de zondag, met speelsters die veelal uit 
direct uit de dames senioren kwamen. De zondag werd populairder: 
rond 2010 had HOD 3 dames veteranessenteams. Maar een belangrijker 
obstakel voor hockey op donderdagmiddag werd het werk. Steeds vaker 
was de donderdag een werkdag die niet zomaar ingeruild kon worden 
voor een potje hockey. De aanwas van nieuwe en jongere speelsters in 
de donderdagmiddagcompetitie nam daardoor flink af de laatste jaren.  
Op dit moment komt er vrijwel niemand meer bij en hangen wel elk 
seizoen steeds meer speelsters hun stick aan de wilgen. 
Tot vorig jaar hadden we nog 2 teams op de donderdagmiddag. Ze zaten 
op het laatst – als een van de weinige clubs – ook met 2 teams in 
dezelfde competitie. Het A-team, deels bestaande uit dames die ook op 
zondag speelden, behaalde regelmatig een hoge positie op het NK 
Veteranen. Aan het einde van seizoen 2018-2019 hield dit team op te 
bestaan wegens een gebrek aan voldoende speelsters. 

Het enige resterende team, het B-team, fuseerde vorig jaar met een 
groepje HC Uden speelsters. Zij gaan sindsdien door het leven als HC 
Uden/HOD combinatie dat om-en-om in Uden of Valkenswaard de 
thuiswedstrijd heeft en zelfs over een aangepast oranje-blauw tenue 
beschikt! De dames hockeyen nog steeds met veel enthousiasme, maar 
de vraag is hoe lang nog. Ook bij alle andere donderdagmiddag teams is 
het aantal speelsters 
steeds kleiner (7x7 
spelen komt al 
regelmatig voor) en 
vallen er elk seizoen 
teams af. De 
competitie strekt zich 
daarom 
noodgedwongen uit 
naar een groot gebied 
in Zuid-Nederland. 
Hoe de 
donderdagmiddag 
competitie de coronatijd gaat overleven is moeilijk in te schatten. Maar 
een jaar niet spelen geeft misschien – onverhoopt - de doodsteek. En 
daarmee zou een einde komen aan een legendarische hockeysoort, 
waardoor velen nog tot op relatief hoge leeftijd zijn blijven hockeyen. 
Inmiddels zijn wel alternatieven aan het ontstaan. Zo is er in Zuid-
Nederland een bloeiende donderdagavondcompetitie waaraan een 
HOD-damesteam voor het tweede jaar meedoet. In het westen van 
het land zijn er veteranessenteams op dinsdagochtend aan het 
spelen. Onder schooltijd, waardoor ook weer jongere speelsters 
meedoen. De KNHB streeft er verder naar het 7x7 hockey in 
verschillende districten te realiseren. Ook trimhockey is een goed 
alternatief. 

WINNAARS GROTE CLUBACTIE 
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VRIJWILLIGER AAN HET WOORD… 

Gedraag je bij HOD alsof je bij vrienden op bezoek bent 
INTERVIEW MET ROBERT-JAN KANT 

Coördinator Jongste Jeugd 
ROB VAN DOORNE 

Mij is gevraagd om als Jongste jeugd 
coördinator een stukje te schrijven voor de 
HOD nieuwsbrief.  

Sommigen kennen mij misschien al maar 
eigenlijk ben ik pas 6 jaar bij de club 
betrokken. Zelf heb ik in mijn jeugd 
gevoetbald en ben ik op mijn 14e gaan 
hockeyen bij Oranje Zwart. Ik heb daar in 
de jeugd op hoog niveau gehockeyd en in de 
senioren met een vriendenteam tot mijn 35e  
fanatiek maar vooral ook voor de 
gezelligheid gespeeld.  

Met de komst van onze kinderen Luc en Bo 
werd het tijd om de stick aan de wilgen te 
hangen maar voor je het in de gaten hebt, 
ben je een paar jaar verder en staan de 
kinderen alweer op de sportvelden. Bo is in 
2014 gaan hockeyen. Ik heb haar team 
vanaf de F-jes begeleid wat superleuk was. 
Nu ze in de C1 zit en ze door 2 toptrainers 
begeleid wordt, wilde ik mezelf wel actief 
blijven inzetten voor de club. Eerst ben ik 
gevraagd om samen met Bram de Bont de 
carrousel voor de 6-tallen te coördineren en 
later kreeg ik de vraag of ik interesse had 
als Jongste Jeugd coördinator.  

Omdat ik zelf met Bo de Jongste Jeugd als 
trainer/coach doorlopen heb, weet ik door 
ervaring een beetje wat er speelt en waar 
aandacht aan besteed moet worden. Vooral 
techniek en enthousiasme zijn voor de 
kinderen heel belangrijk maar ook de 
trainers en begeleiders zijn een belangrijke 
schakel in het spelplezier. Ik zal veel op de 
club zijn samen met mijn vrouw Arlette die 
zich bezighoudt met de sponsoring binnen 
HOD. Dus aarzel niet als je vragen hebt om 
me aan te spreken. En als je me misgelopen 
bent, kun je altijd een mail sturen: 
lijncoordinator-jj@HOD-online.nl. We zien 
elkaar op de velden!  

Hoe en waarom ben je in deze vrijwilligersfunctie gerold? - Na een aantal jaren bij HOD 
rondgelopen te hebben zag ik wel wat zaken die op en rond HOD beter konden en zodoende 
heb ik me aangemeld. Hans van Bokhoven was op dat moment accommodatiemanager en 
wilde graag het stokje aan mij overdragen.  

Wat houdt jouw functie in? - Er is niet echt een functieomschrijving maar ik probeer samen 
met Bart van Bokhoven de orde en netheid te bewaren op en rond de velden en in het hele 
clubhuis natuurlijk. We zijn dan constant bezig om kleine maar ook grote verbeteringen door 
te voeren zodat we minder onnodige kosten 
hebben en het voor de leden steeds prettiger 
wordt om naar de club te komen. Ook kijken 
we samen met de gemeente wat we kunnen 
doen om zaken te verbeteren waar we allebei 
baat bij zouden hebben. Orde en netheid ligt 
aan de basis daarvan.    

Wanneer kunnen we jou op de club zien? - Ik 
ben vooral op doordeweekse dagen op de club 
als er geen activiteiten zijn. Ik heb dan 
afspraken met leveranciers en 
onderhoudspartijen komen dan langs.  
En ik kom natuurlijk naar de wedstrijden kijken van mijn zoon Raf, als deze speelt. 

Wat heb je zelf met hockey? - Ik heb vroeger zelf niet gehockeyd maar mijn zus wel, daar ben 
ik vaak gaan kijken. Sinds Raf bij HOD hockeyt ben ik me meer en meer gaan interesseren en 
heb ik ook mijn scheidsrechter kaart gehaald om de spelregels beter te begrijpen.    

Wat doe je in het dagelijks leven? Ik werk voor een vrij groot bedrijf met circa 33.000 
medewerkers wereldwijd en heb daar de functie van International Key Accountmanager 
welke ik nu 17 jaar bekleed. Mijn klanten, ook vrij grote bedrijven, zitten in diverse Europese 
landen die ik ook regelmatig bezoek. Ik ben dus veel onderweg. 

Wat wil je onze leden meegeven?  - We kunnen nog heel veel vrijwilligers gebruiken. Alle 
kleine beetjes helpen om de huidige vrijwilligers te helpen en te ontlasten.  
Maar vanuit mijn positie zou ik graag zien dat iedereen van jong tot oud zich op de club 
hetzelfde gedraagt alsof je bij vrienden op bezoek bent. Ben zuinig met alles wat je van de 
club gebruikt of ter beschikking krijgt. Ruim op wat je gebruikt en plaats materialen terug 
waar ze horen. Laat een ander niet jouw spullen opruimen want we hebben daar nu eenmaal 
geen mensen voor in dienst.  

Als er mensen zijn die graag klussen of gewoon handig zijn en mij/HOD willen helpen dan 
zijn zij zeer welkom. Je kan je aanmelden bij: accommodatie@HOD-online.nl 

COLOFON 
CONTACT 
Hockeyvereniging HOD 
Pastoor Heerkensdreef 18 
5552 BG Valkenswaard 

Postbus 531 
5550 AM Valkenswaard 
info@HOD-online.nl 

IDEEEN 
Als je ideeën hebt voor de volgende nieuwsbrief 
dan zijn deze van harte welkom via 
communicatie@HOD-online.nl.  


