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HOD NIEUWSBRIEF 
HOCKEY ONS DEVIES 

 

Teamindelingen 2021-2022 

Hoewel het nieuwe seizoen nog ver weg lijkt, zijn we 

onlangs begonnen met het opstarten van de 

activiteiten van de teamindelingscommissie. Michel 

Rieter is hier de eindverantwoordelijke. Met het 

verloren hockeyseizoen door COVID-19 en alle 

onzekerheid omtrent trainen en competitie, proberen 

we het jaar nog zo goed en zo kwaad als het kan af te 

maken. Achter de schermen gaan wij vast 

vooruitkijken naar het nieuwe seizoen.  

 

Op korte termijn worden de aantallen leden per 

categorie geïnventariseerd voor 2021/2022. Ook 

worden de indelingsvoorwaarden tegen het licht 

houden, mede gezien COVID-19.  Daarna zal een 

eerste grove indeling gemaakt worden op basis van 

aantallen. Uiteindelijk zal de teamindeling gebaseerd 

worden op de ervaringen van de trainers bij het 

meetrainen bij de hogere teams, gesprekken met 

huidige trainer, coaches, lijncoördinatoren, enquêtes 

bij de leden zelf en - indien noodzakelijk - een aantal 

selectietrainingen.  

 

Eind juni wordt de nieuwe indeling door de TC 

bekend gemaakt. Dat houdt in dat tot die tijd geen 

enkele toezegging kan worden gedaan of indicatie 

kan worden gegeven met betrekking tot de 

teamindeling door trainers, coaches of anderszins 

waaraan rechten ontleend kunnen worden. 

 

 

Laatste nieuws over competitie: 

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/competiti

es-nog-niet-van-start-hoe-nu-verder 

 

Volop in beweging… 

ERKAN KURT, VOORZITTER 

Een aantal weken geleden waren de velden 

witter dan wit. Dat had iets moois, maar het 

was voor het eerst sinds tijden ook helemaal 

stil op de velden. Ondanks de beperkingen, 

halen we er namelijk nog steeds het 

maximaal mogelijke uit wat betreft 

trainingen, wedstrijden, clinics en 

workshops. Op dat gebied zijn mooie 

ontwikkelingen geweest. De 

jongvolwassenen t/m 26 jaar mogen weer in 

teamverband trainen, onder de (jongste) 

jeugd is een 7x7 competitie van start gegaan 

en de HOD Academy organiseert de 

komende periode verschillende clinics en 

trainingen en… vanaf deze week mogen alle 

leden in de leeftijd 27 en ouder weer van 

start. 

 

De enorme creativiteit van onze commissies 

binnen de club zorgt ervoor dat dit allemaal 

mogelijk wordt gemaakt. Ons doel daarbij is 

om de verbondenheid en saamhorigheid vast 

te houden. Wat is er mooier om aan het eind 

van een training te horen: “Wat was het weer 

fijn dat ik heb mogen trainen vandaag”. Of 

voorafgaand aan een wedstrijdje tijdens de 

7x7 competitie: “Dit is zo leuk! Waarom 

hebben we dit nooit eerder gedaan?” 

Reacties recht uit het hart van onze leden. 

Daar doen we het toch voor? 

 

 

 

 

Wij hebben er tot nu toe alles aan gedaan 

om zoveel mogelijk hockeyplezier te 

bieden en tegelijkertijd onze vereniging 

door deze lastige periode te loodsen. 

 

We willen bij deze graag de trainers 

bedanken voor hun flexibiliteit, zij hebben 

zich steeds aangepast aan de situatie en er 

iedere keer het beste van gemaakt. 

 

We zijn optimistisch gestemd, want we 

hebben als club een enorme flexibiliteit en 

positiviteit getoond in de afgelopen 

maanden. Daar mogen we heel erg trots op 

zijn. We zijn dus vol vertrouwen dat we 

HOD in een zo goed mogelijke sportieve en 

financiële gezondheid houden.  

 

Graag willen we nogmaals alle leden, 

ouders, sponsoren en met name onze 

geweldige vrijwilligers heel hartelijk 

bedanken voor al hun inzet en 

betrokkenheid! 

 

Namens het bestuur, 

 

Erkan 

IN DEZE EDITIE O.A. 

DE BAL INROLLEN… 
Ernst Kortman en Wim de Luij nemen ons mee terug 

in de tijd… 

BESTUURSLID HOCKEY 

TECHNISCH… 
Martine Peters, nieuw bestuurslid, stelt zich 

voor… 

VRIJWILLIGER IN DE 

SPOTLIGHT… 
Deze keer, Maaike van Houdt, 

wedstrijdsecretaris… 
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EEN NIEUWE DIGITALE LEEROMGEVING… 

Arbitrage opleidingen: haal een kaart! 

 

HOD competitie voor de jeugd 

maar dan anders 

 

Eind februari zijn we bij HOD gestart met 

een interne 7 x 7 competitie voor alle 

juniorenteams. Een hele organisatie maar 

aan alles is gedacht! Zelfs onze sponsoren 

worden hierin niet vergeten: de teams 

dragen allemaal de naam van een van onze 

sponsoren.  

 

  Hoe wordt er gespeeld?  

De teams spelen op een half veld, waarbij 

7 tegen 7 gespeeld wordt. Alle teams zijn 

op niveau gemixte 

teams van ongeveer 

9 spelers. Er wordt 

zonder keeper 

gespeeld. 

 

We vergeten De Jongste Jeugd natuurlijk 

ook niet. Op zaterdag 13 maart hebben zij 

een competitie gespeeld met onderlinge 

wedstrijdjes. Daarnaast wordt er op 27 

maart speciaal voor de Jongste Jeugd een 

clinic georganiseerd door Dames 1. Meer 

informatie hierover lees je op de website.  

 

Natuurlijk hopen we dat de competitie dit 

seizoen nog wordt opgestart. Als deze 

vanuit de KNHB wordt hervat stopt de 

7x7 competitie natuurlijk meteen. 

HOD Academy: 

Leer nog beter hockeyen!  

 

Mede dankzij de inzet van Inge van 

Veldhoven, hebben we een mooi aanbod 

aan workshops en clinics de komende 

maanden. Bas Dirks (trainer H1) is in de 

voorjaarsvakantie gestart met de eerste 

introductie sessie van de sleepcornerklas 

voor de eerstelijnsteams. Het is de 

bedoeling dat elk eerstelijnsteam straks 

een specialist heeft op het gebied van het 

nemen van de strafcorner.  

 

Op zaterdag 27 maart kan de jongste jeugd 

aan de slag bij een clinic van Dames 1. 

Voor april staat de spitsentraining onder 

leiding van Babs van de Rijt (trainster 

MA2) en Gijs Olde Hampsink (speler H1) 

in de planning. Hiervoor mag elk team 

twee spelers afvaardigen. We proberen 

voor iedereen wat wils te bieden, later dit 

jaar worden er daarom nog clinics voor het 

middenveld en de achterhoede 

georganiseerd. 

Achter de schermen wordt hard gewerkt om 

zo snel mogelijk de nieuwe digitale 

leeromgeving van de KNHB te kunnen 

aanbieden aan de C- en B-jeugd. Naar alle 

waarschijnlijkheid kan in maart iedereen 

starten met het studeren voor het 

scheidsrechtersexamen. Van belang is daarom 

dat iedereen uit de C en B die nog geen kaart 

heeft, de emailadressen in LISA nogmaals 

controleert (eerste emailadres in LISA is die 

van de examenkandidaat). Helaas is het door 

COVID-19 nog niet mogelijk om fysiek bij 

elkaar te komen voor extra uitleg. Mark 

Jiskoot organiseert daarom te zijner tijd nog 

een online vragensessie voor onze 

examenkandidaten. 

 

 

 
 

Mocht je als ouder ook graag een 

scheidsrechterskaart willen halen, dan juichen 

we dat toe! Laat het ons even weten via 

opleidingen-arbitrage@hod-online.nl. Wij 

maken dan alles voor je in orde. 

ERNST KORTMAN & WIM DE LUIJ 

Bal over de zijlijn...inrollen en wel 

onderhands... 
 

Hockeyregels waar Ernst Kortman en Wim de Luij mee te maken kregen toen ze begonnen met 

hockeyen bij HOD. Inmiddels voor Ernst ruim 65 jaar geleden en voor Wim ruim 55 jaar terug. 

Op verzoek van de redactie van de nieuwsbrief van HOD gaan ze oude koeien uit de sloot halen 

op het zonnige terras bij Ernst in Achel. Weet je nog ….die oude houten sticks met lange krul, de 

ballen van kurk, waar een spijker ingeslagen werd om ze op te kunnen hangen en die door Hans 

van Bokhoven wit geverfd werden. Hij deed dat in een oud houten hok vlak bij de velden waar je 

in een soort varkenstrog de modder van je lijf kon wassen na de training en wedstrijd. 

Ja….modder want er werd op 

écht gras gespeeld. En douches 

waren er niet. 

 

Zo'n 70 jaar geleden had HOD 

rond de 100 leden vertelt Ernst. 

Wim kwam in een jongens A-

team, het eerste jeugdteam, 

bestaande uit sportievelingen 

die elke dag na school wel te 

vinden waren in het 

Wilhelminapark. De bakermat 

van latere successen binnen de 

club.  

Nog steeds bestaat voor beiden 

de vrienden en kennissenkring 

uit (ex) hockeyers.  HOD was de rode draad in hun leven. Nu spelen de veteranen samen in de L-

competitie. Ze kijken met trots terug op de vele bekers die ze behaald hebben, Het meest trots zijn 

ze op het landskampioenschap van veteranen in 2007. 

 

O ja…En vergeet de gezelligheid in het paviljoen niet, waar door eigen leden muziek werd 

gemaakt op trekzakken en piano. Iedereen die gehockeyd had, (met aanhang en kinderen) bleef 

hangen tot 19.00 uur. Voor ‘sport in beeld’ moest eenieder zijnsweegs gaan om vervolgens thuis 

op de bank in slaap te vallen. Van de drank of van de pittige wedstrijd…we zullen het nooit 

weten. 

 

We hopen dat de vereniging HOD jullie net zoveel plezier en gezellige sportiviteit brengt als dat 

het ons gebracht heeft.  Als God het belieft en onze fysieke gesteldheid het toelaat, zijn we er, als 

actieve leden, bij als HOD het 75-jarig bestaan viert. 
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HOD SPONSORING VAN START IN 2021… 

Van een Custom Pro Osaka Stick tot verrukkelijke paaspakketten 

ARLETTE VAN DOORNE & DANIELLE SCHRIJVERS 

Iedereen die de sponsorcommissie volgt op social media weet dat 

sponsoren het verdienen om in de picture te blijven. Niet alleen omdat 

ze in deze moeilijke tijden iets extra’s voor onze leden organiseren maar 

ook omdat wij ze als vereniging net dat stukje extra podium kunnen 

bieden waarmee ze onze leden en volgers kunnen bereiken. We zijn het 

nieuwe jaar met enthousiasme gestart en hopen dat we er samen met en 

voor onze sponsoren een mooi jaar van kunnen maken. 

 

Winnaars 

In de maand december heeft onze teamwear partner Osaka een 

geweldige winactie bij onze leden uitgezet. Bente Stark (MA2) mocht 

als winnares de unieke Custom Pro OSAKA X HOD stick van Osaka in 

ontvangst nemen. We hopen dat Bente heel veel mooie wedstrijden met 

deze stick speelt en uiteraard veel goals gaat maken! 

 

 

De meiden van MD3 mogen zich met recht de grote winnaars van de 

teamprijs van de D-lijn noemen. Tijdens de Grote ClubActie verkochten 

zij met het hele team de meeste loten. Sponsor PlayHockey uit Leende 

heeft het gehele team, inclusief de nieuwe meiden van de hockeyschool, 

aangekleed met een opvallend trainingsshirt. PlayHockey 

personaliseerde ook nog ieder shirt met eigen naam. Wat staan jullie er 

geweldig op meiden! Iedereen zal jullie zeker herkennen! 

 

 

Nieuwtjes 

Op zaterdag 27 februari is de 7x7 competitie van start gegaan. Wat 

hebben we veel leuke reacties ontvangen van onze sponsoren omdat hun 

naam als teamnaam aan de teams zijn gekoppeld. Wij vinden het dat 

ook extra leuk om te zien dat sponsoren hun team persoonlijk 

aanmoedigen via bijvoorbeeld social media of met speciaal gemaakte 

uit-shirts. We wensen alle teams heel veel succes en plezier met deze 

competitie! 

 

De Grote ClubActie heeft onlangs aangekondigd dat zij op zaterdag 18 

september van start gaan met de actie in 2021. Gezien het succes van 

afgelopen jaar kijken we uit om ook dit jaar weer als vereniging deel te 

nemen. De eerste brainstormsessies hebben reeds plaatsgevonden. 

Maar… zonder jullie is er geen Grote ClubActie! Op welke manier 

willen jullie je inzetten voor deze actie? Zijn er nieuwe inzichten, tips, 

ideeën? Deel ze met ons via de mail of spreek ons aan! #samensterk 

#jouwinzetisgoudwaard 

 

Chocolatier Martinez uit Valkenswaard biedt onze leden een 

unieke Paasactie waarbij er 3 verrukkelijke paaspakketten besteld 

kunnen worden. Voor 

elke pakket dat besteld 

wordt, ontvangt de club 

een bijdrage terug in de 

clubkas. Als dat geen 

Vrolijk Pasen wordt! 

Bestel snel jouw 

pakket(ten) vóór 21 

maart via ons 

emailadres. Je kunt jouw 

pakketten vanaf 31 maart 

ophalen en betalen in de 

winkel van Martinez. 

 

Welke acties lopen er nu nog? 

Voor onze leden heeft Volvo van Roosmalen nog steeds de unieke 

clubbonusactie. Voor elk lid (of een ouder van een jeugdlid) van 

HOD die een nieuwe Volvo bij Van Roosmalen koopt of least, 

schenkt Volvo een bonus van €1.000,- aan HOD. Bij aankoop van 

een Volvo Select Occasion ontvangt de club een bonus van €500,-  

 

PrintArt biedt nog steeds de 

actie met de HOD-hoodie aan. 

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. 

 

NIEUW-NIEUW-NIEUW 

Vanaf heden kan je ook een mooi maar vooral ook goede kwaliteit 

HOD-trainingsshirt in meerdere 

kleuren bestellen. De prijs voor 

het trainingsshirt bedraagt €15,- 

(excl. bedrukking op de 

achterzijde).  

 

Zowel de HOD hoodie als het 

HOD trainingsshirt zijn te 

bestellen via sponsoring@hod-

online.nl. 

 

Sponsorkliks! Heb jij je frisse lente-inkopen al gedaan? Ga je 

online een reis boeken? Weet 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? Heb je 

vragen voor de Sponsorcommissie? Mail dan naar sponsoring@hod-

online.nl dan kijken we samen wat we voor elkaar kunnen 

betekenen. 

 

mailto:sponsoring@hod-online.nl
mailto:sponsoring@hod-online.nl
https://www.sponsorkliks.com/
mailto:sponsoring@hod-online.nl
mailto:sponsoring@hod-online.nl
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VRIJWILLIGER AAN HET WOORD… 

De wedstrijdsecretaris: vooral van huis uit.. 

INTERVIEW MET MAAIKE VAN HOUDT 

Om een vereniging goed te laten draaien, 

gebeurt er veel achter de schermen.  

 

We spreken Maaike van Houdt. Maaike is sinds 

2014 actief als vrijwilliger voor HOD. 

 

Hoe en waarom ben je in deze 

vrijwilligersfunctie gerold? - Mijn dochter 

speelt (keept) al lang bij HOD en daar kwam ik 

natuurlijk naar kijken. Een van mijn collega's 

was bestuurslid bij HOD en zij gaf in 2014 aan 

dat ze op zoek waren naar iemand voor de 

ledenadministratie. Dit was iets waarvoor geen 

hockeykennis nodig is, want ik ben geen 

hockeyer van huis uit. Zo ben ik dus begonnen, 

met het verwerken van wijzigingen in de 

gegevens van leden zoals nieuwe adressen, 

aanmeldingen en opzeggingen. Omdat er op een 

gegeven moment een nieuwe wedstrijdsecretaris 

nodig was, heb ik de overstap gemaakt naar het 

wedstrijdsecretariaat en is Lucet Boudewijns de 

ledenadministratie gaan doen. 

Wat houdt jouw functie in? - Plannen van alles 

wat te maken heeft met de veldcompetitie. Het 

inplannen van wedstrijden samen met de 

arbitragecommissie, het eerste aanspreekpunt 

voor de andere clubs en KNHB, het verplaatsen 

van wedstrijden met alle betrokkenen, het 

regelen van afgelastingen en beantwoorden van 

vragen over uitslagen e.d. Soms een heel gedoe, 

maar vaak ook een hele leuke klus. En die 

normaal gesproken niet heel veel tijd kost 

(uitzonderlijke omstandigheden zoals 

bijvoorbeeld flinke sneeuwval etc. uitgesloten, 

dan heb je het even heel druk). 

Verder loopt ook de planning van de velden in 

de weekenden voor oefenwedstrijden e.d. via 

het wedstrijdsecretariaat. Daar moet natuurlijk 

een centraal punt voor zijn zodat niet iedereen 

tegelijk op hetzelfde veld staat of wil staan. 

Ik doe overigens alleen de veldcompetitie, dus 

tijdens de zaalcompetitie heb ik even HOD 

vakantie. 

Wanneer kunnen we jou op de club zien? - Mijn 

werkzaamheden voer ik vooral thuis uit 

vanachter de computer, dat vind ik een voordeel 

van deze functie. Op de club kom je me tegen 

als supporter.   

 

Wat heb je zelf met hockey? - In een ver 

verleden heb ik zelf kort gehockeyed (bij een 

andere club) en ik vind het leuk om 

hockeywedstrijden te kijken. 

 

Wat doe je in het dagelijks leven? - Ik werk bij 

de Technische Universiteit Eindhoven als 

functioneel beheerder. 

 

Wat wil je onze leden meegeven? - Hopelijk 

mogen we snel weer competitie spelen. En: we 

zoeken een nieuwe wedstrijdsecretaris op 

termijn. Want na enkele jaren als actief lid wil 

ik nu graag aan het einde van dit seizoen het 

stokje aan iemand anders overdragen. Dus als 

jij interesse hebt in deze leuke en afwisselende 

vrijwilligersfunctie: neem even contact met me 

op! wedstrijdsecretariaat@hod-online.nl 

 

 

 

 

 

 

NIEUW BESTUURSLID HOCKEY TECHNISCH 

Even voorstellen… Martine Peters 
 

Sinds februari jl. ben ik begonnen als bestuurslid Hockey 

Technisch bij HOD. Reeds 9 jaar ben ik betrokken bij de 

club, waarvan 6 jaar actief als ondersteuning van een 

eerstelijnsteam. Ik heb twee kinderen die hockeyen bij 

HOD. De afgelopen weken heb ik gemerkt dat er veel 

goede ideeën zijn binnen HOD en dat we een flink aantal 

leden hebben die op een positieve manier hun bijdrage 

willen leveren aan de club. Van belang is nu dat we 

samen alle mooie initiatieven ook gaan uitvoeren. Helaas 

ondervinden we nog steeds beperkingen door COVID-19, 

maar binnen wat mogelijk is gaan we er het maximale uit 

proberen te halen! 

 

Ik ben te bereiken via hockeytechnisch@hod-online.nl  

IEDEREEN VAN DE HOCKEYVERENIGING DOET MEE… 

Grote Clubactie levert succesverhaal op 

In de aanloop naar de Grote Clubactie heeft de 

Sponsorcommissie veel contact met de 

organisatie van de Grote Clubactie gehad over 

hoe ze deze actie op gingen zetten. Gedurende 

het verloop van de actie werden we regelmatig 

opgemerkt: de berichten van HOD Sponsoring 

op social media werden gevolgd, geliked en 

zelfs meerdere malen gedeeld op hun eigen 

pagina. Nog voordat de actie afgelopen was, 

zijn wij door de organisatie van de Grote 

Clubactie benaderd voor een interview waarin 

wij ons verhaal over de Grote Clubactie 

binnen onze vereniging konden vertellen. Wij 

zijn erg trots dat het interview inmiddels als 

“succesverhaal” op de website van de Grote 

Clubactie is geplaatst.  

 

Ben je ook nieuwsgierig geworden? Lees dan 

het hele artikel op 

https://www.clubactie.nl/de-grote-clubactie-

verbindt/  

 

 

 

 

mailto:hockeytechnisch@hod-online.nl
https://www.clubactie.nl/de-grote-clubactie-verbindt/
https://www.clubactie.nl/de-grote-clubactie-verbindt/
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Warme chocomel drinken bij…… Lars de Bont (J6E1) 

VAN ONZE REDACTIE 

Door de situatie rondom Corona kan er helaas geen warme chocomel in 

het clubhuis worden gedronken. Daarom hebben we Lars de Bont uit 

J6E1 gevraagd dit interview per mail te doen.  

 

Hoe gaat het met je in deze rare periode? 

Het is gewoon raar. Je mag bijna niks. Gelukkig mag ik wel hockeyen.  

Voor de rest gaat het goed met mij.   

 

Sinds wanneer hockey je bij HOD?  

Sinds mijn zesde. Ik zat toen bij de Benjamins. Ik heb eerst bijna 1,5 

jaar gevoetbald. Maar hockey met een stokkie leek me leuker.   

 

Waarom ben je gaan hockeyen? 

Omdat je het in een team doet en als je het een tijdje doet, kun je al heel 

veel dingen.  

 

Op welke positie speel jij het liefste? 

Eigenlijk op alle plekken, maar het liefste in het midden. En soms 

keepen maar niet voor vast. 

 

Heb je naast hockey nog andere hobby’s? 

Ja, zoals buiten spelen, gamen, foto's maken en op mijn youtube kanaal 

video’s zetten. 

 

Waar ga je naar school en vind je het leuk op school?  

Ik ga naar school op de Smelen en ik vind het leuk.  

 

 

 

    Tussenstand 7x7 competitie 

 

 

Wat is jouw leukste vak? 

Vrije tijd en spelling vind ik het 

leukste.  

 

Wat wil je onze jeugdleden 

meegeven?  

 Jullie zijn allemaal goed.  

 

Zijn we je nog iets vergeten te 

vragen? Wil je nog iets met ons 

delen? 

Ja, namelijk: Heb je vrienden op 

school die ook hockeyen?  

Zoals Elin, Maeve, Joep en ikke 

natuurlijk zelf.  

 

Dank je wel Lars, 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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Nieuwe coördinator 

trainersopleidingen: Geert 

Jacobs 

 

Geert Jacobs, al heel lang actief binnen onze 

vereniging, is onze nieuwe coördinator van 

de trainersopleidingen. Samen met Bas 

Dirks maakt hij een plan op welke wijze wij 

onze trainers beter kunnen begeleiden en op 

een uitdagende manier verder kunnen 

ontwikkelen. 

Hierover volgt zo 

spoedig mogelijk 

meer informatie. 

 

In ieder geval 

kunnen de trainers 

al online sessies 

volgen; de sessie 

over scoringstechnieken is begin maart 

geweest en op 7 april wordt de sessie over 

passingtechnieken gegeven.  

Waar zijn ze gebleven? 

 

Deze keer: Elke Thijssen 

 

Tot wanneer heb je bij HOD gehockeyd?  

Tot 2017 heb ik bij HOD in Dames 1 

gehockeyd. Ik speelde al vanaf mijn 6e bij 

HOD, met ergens een keer een tussenjaartje. 

Waar ben je naar toe gegaan en waarom?  

Ik ben toen één seizoen gestopt met 

hockeyen en heb mijn eerste kindje 

gekregen. Daarna heb ik één seizoen bij 

Oranje Rood gespeeld. Omdat ik toen al 

ruim 10 jaar in 

Eindhoven 

woonde en op 

5 minuten 

fietsafstand 

van Oranje 

Rood. 

Hockey je nu 

nog? En zo ja, 

waar en 

waarom.  

Op dit moment 

hockey ik even 

helemaal niet 

meer. 

Denk je dat je ooit nog weer gaat hockeyen 

bij HOD?  

Binnenkort woon ik om de hoek bij de 

sportvelden, dus wie weet...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dankzij medewerking van vele leden en de activiteiten van de Sponsorcommissie hebben we 

via de Jumbo Spaaractie voor een mooi bedrag materiaal kunnen bestellen wat gebruikt kan 

worden tijdens de trainingen. Denk hierbij aan hordes, loopladders, ballen etc. Iedereen heel 

hartelijk bedankt daarvoor! 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

mailto:communicatie@hod-online.nl

