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HOD NIEUWSBRIEF 
HOCKEY ONS DEVIES 

 

Activiteitenkalender 

seizoen 2021-2022 

4 juli – 9 augustus Zomerstop 

11 augustus  Eerste training junioren 

29 augustus  Kicks ‘n Sticks 

4 september  Kick-off junioren* 

5 september  Kick-off senioren* 

11 september  Start competitie Jun. 

12 september              Start competitie Sen. 

oktober  C/D feest  

 

*) Informatie volgt per mail. 

 

Kijk ook op www.hod-online.nl voor de laatste 

activiteiten. 

 

Help wanted 

Wie vindt het leuk om tijdens het kick-off 

toernooi van zaterdag 4 september mee te 

helpen? We zijn voor die dag nog op zoek naar 

hulp. Denk bijvoorbeeld aan: 

• Fotograaf voor impressiefoto’s van de 

dag; 

• Ondersteuning op het terrein; 

• Begeleiding bij de stormbaan; 

• Uitdelen van fruit; 

• Diverse hand- en spandiensten. 

 

Heb je zin om die dag (of een gedeelte van de 

dag) ons te komen helpen? 

We horen het graag…stuur een mail naar: kick-

off@hod-online.nl.  

 

 

Inzet op ontwikkeling… 

VAN HET BESTUUR 

Na een bijzonder seizoen staan we aan de 

vooravond van de vakanties en dat heeft 

iedereen dubbel en dik verdiend! We kunnen 

gelukkig ook weer vooruitkijken en dat doen 

we dan ook.  

 

In het nieuwe seizoen ligt de nadruk nog meer 

op de ontwikkeling van onze leden. We gaan 

op verschillende manieren trainingen en 

clinics aanbieden zodat eenieder die dat wil 

zich op hockeygebied kan verbeteren en 

verbreden. Ook de aandacht voor de jeugd is 

erg belangrijk, zodat we deze enthousiaste 

spelers samen naar een hoger niveau kunnen 

brengen.  

 

Daarnaast ligt onze focus op het meer 

stroomlijnen en documenteren van het beleid 

en de procedures binnen HOD. We willen 

jullie input graag ontvangen hoe er beter 

gecommuniceerd kan worden binnen de club 

en we hebben het idee om werkgroepjes in het 

leven te roepen die binnen de club 

verantwoordelijk gemaakt kunnen worden 

voor verschillende projecten (groot en klein).  

 

 

 

 

 

Op dit moment is duidelijk dat te weinig 

mensen, te veel doen binnen onze club. We 

vragen iedereen zijn/haar steentje bij te dragen. 

Geef je op als vrijwilliger via: secretaris@hod-

online.nl 

We hebben altijd een taak die bij jou past! 

 

Als we nog even kort terugblikken, zien we: 

veel saamhorigheid, veel betrokkenheid, en een 

goede focus naar de toekomst. Dit willen we 

behouden samen met jullie! Dank jullie 

allemaal voor jullie enorme inzet. Alvast een 

fijne vakantie en tot volgend seizoen, waarin 

we toch vooral ook veel op en naast het 

hockeyveld hopen te zijn! 

 

Het bestuur 

IN DEZE EDITIE O.A. 

DE DROOMBAAN… 
Chloë Goosens vertelt hoe ze haar droombaan 

heeft gevonden… 

BESTUURSLID 

JUNIOREN… 
Marieke van Elewout, nieuw bestuurslid 

Junioren, stelt zich voor… 

VRIJWILLIGER IN DE 

SPOTLIGHT… 
Deze keer, Jeroen Ingelse, trainer… 

  

http://www.hod-online.nl/
mailto:kick-off@hod-online.nl
mailto:kick-off@hod-online.nl
mailto:secretaris@hod-online.nl
mailto:secretaris@hod-online.nl
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SCHADUWDOEK & NIEUWE DOELNETTEN… 

Bestedingsdoel Grote Club Actie 2020 

 

Op de ranja bij… 

Danique van Roij (M3F1) 

 

Ook deze keer kunnen we nog geen ranja 

met elkaar drinken in het clubhuis. 

Daarom hebben we Danique van Roij 

gevraagd dit interview per mail te doen.  

 

Hoe gaat het met je in deze rare periode?  

Het gaat goed met mij. We trainen iedere 

maandagavond en sinds kort trainen we 

ook op de zaterdagochtend. Ik vind het 

wel erg jammer dat we nu geen 

wedstrijden 

mogen spelen. Ik 

vond het erg leuk 

toen we ook 

mochten spelen 

bij andere clubs.  

 

Sinds wanneer 

hockey je bij 

HOD?   

Sinds Oktober 

2019, toen ben ik 

bij de benjamins 

begonnen. 

  

Waarom ben je gaan hockeyen?  

Ik heb eerst op voetbal gezeten, maar dat 

vond ik na een tijdje niet meer zo leuk. Ik 

had al een paar keer meisjes zien 

hockeyen en dat leek mij wel heel erg 

leuk. Vooral omdat de hockeykleren er zo 

mooi uit zien.  

   

Op welke positie speel jij het liefste?  

Dat is een moeilijke vraag omdat wij 3 

tegen 3 spelen en nog niks met posities 

doen. Ik vind doelpunten maken het 

leukste wat er is.  

  

Heb je naast hockey nog andere hobby's?  

Ja, naast hockey zit ik nog bij de 

Dansgarde van CV de Pintewippers in 

Dommelen.  

  

Waar ga je naar school en vind je het leuk 

op school? Wat is jouw leukste vak?  

Ik zit op basisschool Schepelweyen in 

groep 4. Mijn leukste vak is knutselen. En 

ik vind het heel leuk op school. 

 

Wat wil je onze jeugdleden meegeven?? 

Dat ik in het leukste team van HOD 

hockey, dat is M3F1! 

  

Zijn we je nog iets vergeten te vragen? 

Wil je nog iets met ons delen?  

Ik vind het erg leuk dat jullie mij gevraagd 

hebben voor dit interview. 

 

Dank je wel Danique voor dit leuke 

interview! 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 

We zijn verheugd om jullie te laten weten dat 

het doel van de Grote Clubactie 2020 is 

besteed. We hebben in overleg met het bestuur 

besloten om het gehuurde schaduwdoek van 

Shades Concepts als vereniging aan te kopen. 

Vanaf augustus zal dit weer opgebouwd 

worden en zullen de leden en supporters weer 

veel plezier hiervan hebben in het nieuwe 

seizoen. 

Verder is er besloten om de doelen te voorzien 

van nieuwe doelnetten. Ook deze zullen in het 

nieuwe seizoen in gebruik genomen worden. 

We hopen dat er veel mooie goals voor HOD 

in gescoord gaan worden. 

 

Help mee ons doel te bepalen voor de Grote 

ClubActie 2021! 

 

In september gaan we weer van start met de 

Grote ClubActie 2021. Natuurlijk willen we 

dit jaar het succes van vorig jaar gaan 

overtreffen. Daar hebben we jullie hulp hard 

bij nodig! Maar waar willen we het bedrag 

aan besteden? Heb jij hier ideeën over? Mail 

ons via sponsoring@hod-online.nl en wie weet 

staat jouw idee straks centraal in de Grote 

ClubActie. 

DE DROOMBAAN VAN CHLOË GOOSSENS 

EK, WK en meereizen met de oranjeteams 
 

Als buurmeisje van Lidewij Welten, wonend op steenworp van de club, had ik ruim twintig jaar - 

ik schrik zelf ook van dit aantal - geleden niet echt een keuze welke sport ik zou gaan doen. 

Hoewel mijn ouders me op tennis zette - want hockey was gevaarlijk - wilde ik al snel maar een 

ding: hockey dus.  

 

Vanaf een jaar of zes liep ik rond op HOD. Begon ik net als 

iedereen bij de Benjamins en had ik het geluk dat ik 

regelmatig bij mijn buurmeisje - met inmiddels 217 interlands 

en 86 doelpunten in Oranje - in mocht vallen. Ik vond 

wedstrijdjes namelijk al gauw leuker dan slalommen door 

pionnetjes. Ik doorliep alle eerstelijns teams - waar ik het 

vooral van mijn doorzettingsvermogen en werklust moest 

hebben - en speelde zes seizoenen in Dames 1. Met eerst 

iedere zaterdag en later iedere zondag mijn vader steevast 

langs de lijn. Waar ik me vroeger als lastige puber voor 

schaamde, maar het nu enorm waardeer.  

 

Vanaf een jaar of zeventien ben ik begonnen met training en coachen. Afwisselend tussen MD1, 

MC1 en MB1 sta ik nu nog altijd met mijn coachbord onder mijn arm. Dit is echt mijn hobby. Ik 

krijg energie van een groep jonge meiden. Vind de groepsdynamiek prachtig en heel eerlijk: ik 

ben 27, maar zij houden me jong!  

 

Inmiddels speel ik in Dames 2, maar zie ik meer tophockey dan ooit. In een normaal seizoen race 

ik na mijn eigen wedstrijd door naar clubs als Oranje-Rood, Den Bosch of Amsterdam, om 

verslag te doen. Met pen en papier, laptop of camera. Als je me dan ook vraagt wat mijn mooiste 

hockeyherinneringen zijn, schieten al gauw de momenten door mijn hoofd toen ik zelf niet binnen 

de lijnen stond. Drie paastoernooien, districtskampioenschappen in de zaal, mijn ‘debuut’ als B-

tje in Dames 1, kampioenschappen als coach of speler, of de finale van het schoolhockeytoernooi. 

Allemaal bijzonder. Toch waren de momenten dat ik niet binnen de lijnen stond, nog 

memorabeler. Ik heb namelijk van mijn passie mijn werk mogen maken en werk nu als 

sportjournalist voor hockey.nl.  

 

Ik was bij het WK in 2014, het EK in 2017 en 2019, mocht met de Oranje-teams meereizen naar 

Valencia en Argentinië. Interviews, perstribunes en volksliederen. Het begint te wennen, maar ik 

probeer mezelf te helpen herinneren: ik heb niet alleen een heerlijke sport (hockey), fijne hobby 

(coachen) maar ook echt een droombaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sponsoring@hod-online.nl
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Wat kun je allemaal met de HOD-app 

Tegenwoordig kun je als hockeylid en ouder/verzorger bijna niet meer 

zonder de HOD-app. Heel veel informatie staat er overzichtelijk in maar 

de app heeft nog veel meer functies. Heel overzichtelijk vind je van je 

team al je trainingen, de tijden en op welk veld je traint. Ook alle details 

van je wedstrijden en eventuele taken staan netjes op een rijtje. Ook kun 

je je hier aan- en afmelden voor een training of een wedstrijd, naast 

natuurlijk een persoonlijk bericht bij afmelding aan je coach of trainer. 

Maar zo vind je in deze app alle nuttige informatie. Je kunt hem 

downloaden via de App Store/Playstore.  

 

HOD-app  

In dit artikel gaan we in op de diverse functies en pagina’s van de app, 

met een toelichting en uitleg per onderdeel. Afhankelijk van de rechten 

en rol binnen het team, zijn bepaalde onderdelen wel of niet 

beschikbaar. Indien er nog vragen zijn na het lezen van dit artikel, kun 

je het beste contact opnemen met de (LISA)beheerder van de club (via 

automatisering@hod-online.nl) 

  

Inlogscherm, Inloggen als lid 

Om in te loggen als lid voer je je lidnummer en wachtwoord in. Indien 

je het wachtwoord niet meer weet, kun je deze opvragen via de functie 

‘Wachtwoord vergeten?’ Als je lidnummer niet bekend is kan de 

ledenadministratie ledenadministratie@hod-online.nl)  jou verder 

helpen. 

 

Wachtwoord vergeten?  

Via de functie wachtwoord vergeten, kun je jouw wachtwoord opvragen 

bij de club. Voer je lidnummer en je 1e emailadres in en druk op 

‘Wachtwoord aanvragen’, je zult nu binnen een aantal minuten een 

nieuw wachtwoord ontvangen op het mailadres dat bij de 

ledenadministratie bekend is. 

 

Home  

Je ziet hier alle wedstrijden, trainingen, fluitbeurten, taken en team-

events van het gezin en de persoonlijke teams. 

 

Wedstrijd 

Via de details van een wedstrijd kun je het volgende vinden: 

• Tegenstander, indien je op het clublogo klikt kom je bij de 

standen, schema etc. 

• Opmerkingen 

• Presentie, je hebt hier de optie om aan te geven of je aanwezig 

bent of niet. 

• Als teamondersteuning kun je de presentie ook weer aanpassen 

voor het team. 

• Uittenue, mocht de tegenstander eenzelfde tenue hebben dan zal 

hier worden aangegeven of je het uittenue moet dragen tijdens 

deze wedstrijd. 

• Wedstrijdinformatie, hier tref je het veld, de locatie of de 

accommodatie. 

• Adres, route, telefoonnummer. Bij uitwedstrijden wordt deze 

informatie getoond. 

• Taken, indien je een taak hebt op deze wedstrijd wordt dit ook 

hier getoond. Daarnaast kun je doorklikken en zien wie er een 

taak op deze wedstrijd hebben. Als coach kun je vervolgens ook 

hier een taak toewijzen. 

• Scheidsrechters, indien de scheidsrechters staan ingevuld 

worden de namen van de scheidsrechters hier getoond. 

• Verificatiecode, voor het afhandelen van het DWF heb je als 

coach/manager deze code nodig. 

 

Taken 

Door de teamondersteuning of club kan een taak worden toegekend 

op een wedstrijd. Via de tab “Inloggen” op de website www.hod-

online.nl kun je extra taken aanmaken. Deze taken worden als apart 

agenda item getoond: Na het klikken op de taak kom je bij de 

details. 

Training 

Via de details van een training kun je het volgende vinden: 

• Presentie, je hebt hier de optie om aan te geven of je 

aanwezig bent of niet. Daarnaast kun je totaaloverzicht 

bekijken. Als teamondersteuning kun je de presentie ook 

weer aanpassen voor het team. 

• Informatie over de training, zoals de aanvangstijd en eindtijd 

maar ook op welk veld je traint.  

Taken 

Fluitbeurt: Indien je bent ingepland voor een fluitbeurt bij je club, 

dan worden de details van de wedstrijd hier getoond. Je vindt hier 

informatie over de wedstrijd, het veld en de verificatiecode voor het 

DWF.  

 

Teams  

Persoonlijke teams (mijn teams): In deze lijst staan de teams waar jij 

aan verbonden bent als speler of teamondersteuner en de teams waar 

leden uit je gezin aan verbonden zijn als speler of teamondersteuner.  

Daarnaast vind je in dit onderdeel van de app als je op het team klikt 

nog de tabs: 

• Schema, met een speelschema per speeldag in je poule. 

• Stand, toont de stand in de competitie. 

• Scores, laat alle uitslagen zien in de poule. 

• Team, met alle spelers en begeleiding van je team en als je 

op de namen klikt, de contactgegevens.  

 

Favoriete teams (Alle teams) 

Hier staan de teams die jij hebt aangemerkt als favoriet team. Via de 

tab ‘Alle teams’ kun je zoeken naar teams binnen je eigen club of 

die van andere clubs in Nederland. Middels het sterretje kun je en 

team aanmerken als favoriet.  

 

Andere clubs 

Op deze pagina kun je zoeken naar teams van andere clubs en het 

wedstrijdschema van die club vinden net als de uitslagen en standen.  

 

Uitslagen  

Via een snelkoppeling linksboven (‘1-0’) kun je de recente uitslagen 

zien die worden getoond. Zodra een DWF (Digitaal Wedstrijd 

Formulier) is ingevuld, wordt een uitslag hier getoond. Indien je 

doorklikt op een score, kun je zien wat de resultaten in de poule zijn. 

Je kunt dit ook via je team of een ander team doen door dat team aan 

te klikken en te kiezen voor scores. 

 

Club  

Nieuws 

Hier worden de nieuwsberichten getoond die de club heeft 

aangemaakt. Alle nieuwsberichten staan ook op de website. 

Nieuwsberichten die de club belangrijk vindt, worden vaak ook 

vastgepind op je persoonlijke tijdlijn. 

 

Agenda 

De agenda die ook op de website staat, wordt ook hier getoond  

Info 

Hier kun je ook het wedstrijdschema en het trainingsschema van alle 

teams van HOD zien. Dat kan ook via de website van de club.  

 

Meer  

Hier kun je een link vinden naar hockey.nl maar ook als trainer 

inloggen in Hockeyfood. Coaches en managers kunnen hier 

inloggen in het DWF.  

Wedstrijdschema: 

In dit overzicht vind je per speeldag de uit en thuiswedstrijden van 

HOD.  

Profiel 

Op deze pagina kun je de telefoonnummers en emailadressen van 

jezelf aanpassen. Tevens kun je hier een profielfoto uploaden. 

mailto:automatisering@hod-online.nl
mailto:ledenadministratie@hod-online.nl
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OPLIJNEN VAN DE BAL… 

Spitsentraining bij HOD – April 2021 

HOCKEY ACADEMY 

In april vonden de eerste specialistische 

trainingen plaats voor maar liefst 50 spitsen van 

de HOD-jeugd. Dit initiatief van de HOD 

Academy werd door velen enthousiast 

ontvangen. 

De trainingen stonden onder leiding van het 

ervaren trainersduo Babs van de Rijt en Gijs 

Olde Hampsink en met hulp van Jip Hegeman. 

Allereerst werd na een korte voorstelronde een 

digitaal openingswoordje gedaan door 

voormalig HOD-speelster en huidig topspits van 

Den Bosch en het Nederlands Elftal: Frédérique 

Matla. 

  

Rode draad, die later ook in de training 

terugkwam; scherpte, keuze welke techniek in  

welke zone en juiste timing. Hierna werden de 

cirkelzones, en de daarbij behorende statische 

gegevens over de scoringspercentages, 

besproken en was het tijd om zelf met bal en 

stick aan de slag te gaan. 

 

Als eerste werd er op kop cirkel met forehand 

en backhand geschoten. Tips over oplijnen van 

de bal, hoe houd ik mijn stick vast, balvoering 

en lichaamshouding werden goed opgepikt. 

Vervolgens was het tijd voor de tip-in. Met als 

aandachtspunten timing, in-out beweging, stick 

laag, stickblad open of dicht en tussen palen 

staan. De spelers werden steeds bewuster van 

het resultaat als je hier goed mee omgaat. 

Daarna kwam de spits in balbezit rond de 

strafbalstip en was het de truc ook vanaf hier de 

tegenstander op het verkeerde been te zetten, om  

je eigen scoringsruimte te creëren en dan ook 

nog eens de keeper te verschalken. Ondanks 

uitstekend keeperswerk hebben we veel mooie 

doelpunten gezien. Als kers op de taart werd 

nog getraind op een speciale techniek om 

tegenstander en keeper te verrassen. We 

hebben genoten van het plezier van de 

deelnemers, hun gretigheid en de wil om te 

leren. Tevens willen we de keepers bedanken 

die ervoor gezorgd hebben dat de spitsen ook 

echt scherp moesten zijn. Wat ons betreft gaan 

we hier zeker vervolg aan geven. 

 

 

 

 

 

 

NIEUW BESTUURSLID JUNIOREN 

Even voorstellen… Marieke van Elewout 
 

Mijn naam is Marieke van Elewout en ik ben sinds 

kort gestart als bestuurslid Junioren. 

Het lijkt me heel leuk om, samen met een groep 

actieve en betrokken mensen, ervoor te kunnen zorgen 

dat er lekker gehockeyd kan worden, dat iedereen met 

plezier naar de club komt en dat we er samen wat 

moois van gaan maken! 

Spreek me gerust aan op de club of mail me als er 

vragen zijn. 

 

Voor nu wens ik iedereen een hele fijne vakantie! 

 

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

WAAR ZIJN ZE GEBLEVEN… 

Martin van de Rakt: mijn doel is landskampioen 

Tot wanneer heb je bij HOD gehockeyd?  

Ik ben in 1996 lid geworden bij HOD en mocht 

na JA1 aansluiten bij heren 1. In die jaren heb 

ik ook training gegeven aan diverse jeugdteams 

binnen HOD en later bij Oranje-Zwart (nu 

Oranje Rood).  In 2010 ben ik gestopt met 

hockeyen bij HOD H1 (na 10 jaar). Ik ben 

vervolgens 2 jaar trainer/coach geweest van 

heren 1.  

 

Waar ben je naar toe gegaan en waarom?  

Ik ben overgestapt als trainer/coach naar 

Nijmegen Dames 1 wat destijds in de 

hoofdklasse actief was. Dit was een super 

mooie kans op het gebied van trainen/coachen 

die niet meer te combineren was met zelf 

hockeyen.  

Ben je nu nog actief op hockeygebied? En zo 

ja, waar en waarom.  

Op dit moment ben ik trainer/coach van 

Royal-Victory in de Belgische eredivisie en 

trainer/coach van Geldrop MD1 (team waar 

mijn oudste dochter in speelt). Daarnaast vind 

ik het leuk om opleidingen te verzorgen 

namens de KNHB. Hopelijk zal dit alles ooit 

leiden tot mijn grote doel: landskampioen 

worden en betrokken zijn bij een nationaal 

(jeugd)team. 

  

Denk je dat je ooit weer gaat hockeyen bij 

HOD? 

Op dit moment ‘hockey’ ik 1 weekend per jaar 

op de velden van HOD. Dit kan alleen maar 

meer gaan worden in de toekomst.  

 

 

 

 

 

mailto:junioren@hod-online.nl
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VRIJWILLIGER AAN HET WOORD: JEROEN INGELSE… 

Als je jezelf als hockeyer wilt ontwikkelen, ga dan training geven! 
 

Toen ik werd gevraagd om een stukje te schrijven voor deze nieuwsbrief 

over mijn ervaringen als trainer bij HOD hoefde ik niet lang na te 

denken. Maar voordat ik daarover verder ga, even een korte introductie.  

 

Mijn naam is Jeroen Ingelse en ik ben zelf 35 jaar geleden bij HOD 

gaan hockeyen toen ik 10 jaar oud was (funkey, benjamins en 6-tallen 

bestonden nog niet!). Ik heb alle jeugdcategorieën doorlopen, training 

gegeven aan D-teams en een jaar bij de senioren gehockeyd, waarna ik 

nog een aantal seizoenen bij EMHC en Oranje Zwart heb gehockeyd en 

nog 5 jaar bondsscheidrechter ben geweest. Totdat mijn kinderen 10 jaar 

geleden ook bij HOD zijn gaan hockeyen. Ik heb me meteen aangemeld 

om te helpen bij de benjamin training en sindsdien geef ik training aan 

de teams van mijn dochters, op het veld en in de zaal, en dit jaar zelfs 

aan meerdere A-teams in de vorm van een carrousel training. Daarnaast 

coach ik op zaterdag. 

 

Er zijn veel redenen dat ik het erg leuk vind om training te geven en zal 

de belangrijkste noemen. Behalve dat ik hockey altijd een leuk spelletje 

heb gevonden, is het echt iets dat ik samen met m’n dochters kan doen. 

Op deze manier zijn we iedere week samen met het hockey bezig. 

Daarnaast is het erg leuk om de ontwikkeling te zien die spelers en 

speelsters doormaken naarmate ze meer uren op het veld hebben 

doorgebracht tijdens trainingen en wedstrijden. Stap voor stap, week na 

week en seizoen na seizoen krijgen ze techniek en tactiek beter onder de 

knie. Fantastisch om op zaterdag tijdens wedstrijden te zien dat dingen 

goed lukken die tijdens trainingen worden geoefend. 

Een andere reden waarom ik het leuk vind om training te geven, is dat ik 

daardoor in de afgelopen 10 jaar met veel mensen in contact ben 

gekomen. Zowel met ouders van teamgenoten van mijn dochters 

waarmee ik zelf jaren geleden heb gehockeyd of op school heb gezeten, 

maar ook andere enthousiaste ouders. Samen training geven en jeugd 

begeleiden is nog leuker. 

 

De club faciliteert op allerlei manieren het geven van training. Van 

cursussen voor trainers op verschillende niveaus tot toegang tot 

“Hockeyfood”, een uitgebreide database met trainingen voor 

verschillende leeftijdscategorieën en op verschillende niveaus, met een 

logische opbouw gedurende het seizoen en duidelijke uitleg van de 

oefeningen. Er zijn begeleidende filmpjes beschikbaar en je kunt de 

training printen of op je telefoon raadplegen, zodat je goed voorbereid 

bent. Als je er bekend mee bent geraakt, kan je zelf trainingen 

samenstellen en eindeloos variëren.  

 

Door training te geven toen ik zelf nog bij HOD in de jeugd hockeyde, 

ontwikkelde ik mezelf ook meer als hockeyer. Door een ander iets 

proberen te leren, krijg je meer inzichten en word je zelf ook beter. Dus 

aan alle jeugdspelers van HOD, wil je jezelf ontwikkelen, ga training 

geven! 

 

Niet iedereen heeft een hockey-achtergrond, maar mijn ervaring is dat 

dat helemaal niet uitmaakt. Iedereen die enthousiasme uitstraalt op het 

veld en de kinderen wat wil leren, kan training geven of bij trainingen 

helpen. Als je het een aantal keer hebt gedaan ontwikkel je vanzelf meer 

gevoel voor het spelletje en de techniek die erbij hoort. Dat geeft weer 

meer plezier als je op zaterdag naar de wedstrijd van je zoon of dochter 

gaat kijken. 

 

Tenslotte, het is heerlijk om een aantal uren lekker buiten op het veld te 

staan en energie op te doen, na de hele dag te hebben gewerkt (in mijn 

geval binnen en veel achter de laptop en aan de telefoon). 

Voor de jeugd van HOD, van funkey en benjamins tot en met de A-

jeugd is het van groot belang dat er veel enthousiaste trainers zijn, zowel 

uit eigen jeugd als ouders van jeugdspelers, met en zonder hockey-

ervaring. 

 

Dus, schroom niet, word trainer en stap het veld op. Doe het samen: 

zoek een teamgenootje, vriendje of vriendinnetje; zoek een ander 

ouder uit het team van je zoon of dochter; het geeft zoveel plezier en 

voldoening. Je kan altijd contact opnemen met de jeugdcoördinator, 

coach of trainer van het team van je zoon of dochter of met de 

jeugdcommissie. Zij kunnen je zeker verder helpen. Ik hoop velen 

van jullie volgens seizoen rondom maar vooral ook op de velden te 

zien. 
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HOD SPONSORING NEEMT EEN EINDSPRINT… 

Tijdens de laatste maanden van dit seizoen hebben we onze sponsoren wederom onder de 

aandacht kunnen brengen tijdens de 7x7 Reünie, de 3 competitiewedstrijden bij de junioren en de 

Kennismakingsdag op 3 juli. We hebben het seizoen met enthousiasme afgesloten en zijn 

inmiddels alweer volop gestart met de voorbereidingen van het nieuwe seizoen, waarin het Kick-

Off evenement op 4 september centraal staat. 

 

Op zaterdag 18 september gaat de Grote ClubActie van start 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 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! #samensterk #jouwinzetisgoudwaard 

 

Nieuwe Sponsoren  

 

Sport BSO Den Dries 

Op 16 augustus opent de spiksplinternieuwe Sport BSO Den Dries (Horizon Kinderopvang) haar 

deuren op Sportpark Den Dries. We zijn dan ook zeer verheugd dat we een samenwerking en 

sponsoring met deze mooie locatie opgezet hebben. 

Sport BSO Den Dries sponsort voor alle jeugdleden Funkey, Benjamins en F t/m D het nieuwe 

trainingshirt/uit-tenue shirt. Tijdens de kennismakingstraining hebben bijna 200 jeugdleden dit 

shirt in het clubhuis gepast. Jullie nieuwe shirt wordt tijdens de Kick Off op 4 september 

uitgereikt. Leden die geen shirt gepast hebben, kunnen op 4 september alsnog het passhirt komen 

passen/ophalen. 

 

Wijman en Jansen ERA Makelaars 

Je huis sneller én beter verkopen. Dat doe je samen met Wijman Jansen ERA makelaars. 

Makelaars Dennis Wijman en Roel Jansen kennen in de regio alle ins en outs en vooral ook alle 

huizenkopers. Gecombineerd met de marketingkracht en het landelijke netwerk van ERA zorgen 

ze ervoor dat ze uw huis verkopen voor de hoogste prijs en de gunstigste condities. Vanaf 

komend seizoen sponsoren zij naast de reclameborden ook het nieuwe oplaadstation in ons 

clubhuis. 

 

Huybregts Relou 

Met passie en trots bouwen aan duurzame gebouwen waarbij ze hun kennis en ervaring inzetten 

om een grote verscheidenheid aan gebouwen te realiseren waarin de klant (eindgebruiker) altijd 

centraal staat. Daarbij wordt veel waarde gehecht aan langdurige samenwerking met 

opdrachtgevers en leveranciers. Dit vormt de basis voor kwaliteit, continuïteit en duurzaamheid. 

Vanaf komend seizoen is Huybregts Relou een nieuwe sponsor bij HOD. 

 

Welke acties lopen er nu nog? 

Voor onze leden heeft Volvo van Roosmalen 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,-  

In de afgelopen maanden zijn er maar liefst 3 Volvo’s door onze leden besteld, waarvoor HOD 

een clubbonus mocht ontvangen. Namens Volvo en HOD willen we hen speciaal bedanken! 

 

PrintArt biedt 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*. Daarnaast kun je ook het goede kwaliteit 

HOD-trainingsshirt bestellen. De prijs voor het trainingsshirt bedraagt €15,-* Uiteraard zijn beide 

items te bestellen in de HOD webshop. *excl. bedrukking op de achterzijde) 

 

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. 

Met trots presenteren wij… 

de nieuwe HOD-shop 

 

De afgelopen maanden is er achter de 

schermen hard gewerkt aan het 

optimaliseren en stroomlijnen van de 

bestellingen van teamwear. Er is onderzoek 

gedaan naar het uitbesteden hiervan en om 

het zelf te blijven faciliteren. Na een goede 

afweging hebben we besloten teamwear in 

eigen beheer te houden en dit aan te bieden 

via de HOD webshop. Dit betekent voor de 

leden dat wij de hoge korting op teamwear 

kunnen blijven handhaven!  

 

Vanaf nu kunnen onze leden hun complete 

wedstrijdtenue online in onze nieuwe HOD 

webshop bestellen.  

 

Naast het Osaka wedstrijdshirt zijn ook de 

shorts, rokjes en sokken volop leverbaar! 

Alle overige producten van Osaka kunnen 

op aanvraag (shop@hod-online.nl) worden 

besteld. We raden je wel aan om eerst de 

artikelen te passen voordat je een bestelling 

plaatst. Dit om er zeker van te zijn dat je de 

juiste maat besteld.  

 

Wil je een teambestelling plaatsen, neem 

dan contact op met shop@hod-online.nl 

Wij kunnen je een mooie extra korting 

geven! 

 

Ook vind je in de nieuwe webshop de 

hoodies en trainingsshirts van PrintArt. 

Hierbij adviseren wij ook om een 

pasafspraak in het clubhuis te maken, 

aangezien deze gepersonaliseerd worden en 

dus niet geretourneerd kunnen worden. 

Verder staan er diverse Osaka-gadgets in en 

niet te vergeten een outlet waarin diverse 

artikelen tegen zeer scherpe prijzen 

aangeboden worden.  

 

Neem dus snel een kijkje en plaats jouw 

bestelling!  

 

Heb je een vraag, check dan de Q&A op de 

webshop. Staat jouw vraag er niet tussen 

dan kan je ons altijd mailen: shop@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.  

 

 

 

 

 

 

https://www.horizonkinderopvang.nl/locaties/den-dries
https://www.era.nl/makelaar/valkenswaard/eindhovenseweg/wijman-jansen-era-makelaars
https://www.huybregts-relou.nl/
https://www.roosmalen.nl/van-roosmalen/acties/volvo-hockey-clubbonus/
https://shop.hod-online.nl/
mailto:sponsoring@hod-online.nl
mailto:shop@hod-online.nl
mailto:communicatie@hod-online.nl
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Sponsoren bedankt! 
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