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Verenigen 

Het is januari 1979, wanneer ik als 8 jarig jongetje in de Meenthe mijn eerste 
hockey training onderga. Jim van de Veen geeft training op de prachtige houten 
sportvloer en het hele veld staat vol. Vol met jongens en meiden van 8 tot 18 
die staan te 'ballen' en Jim constant waarschuwend: "niet slaan, maar 
pushen!"•. Pushen is in 1979 altijd even wennen, want pushen op een grasveld 
is namelijk niet zo handig. Wat ik me vooral uit die tijd herinner, is een 
sportieve, gezellige en hechte vereniging, hier en daar wat kneuterig, maar best 
goed geregeld.  

De komende maanden ga ik met mijn oudste zoon voor de eerste keer de zaal 
in. Ik weet zeker dat hij er van gaat genieten. Het spelletje in de zaal is echt 
dynamisch en het is fantastisch voor de hockeytechniek. De balbeheersing, het 
tactisch samenspel en de snelheid maakt het leuk om naar te kijken en is goed 
voor de ontwikkeling van de speler. De KNHB is om die reden een sterk 
voorstander van zaalhockey, je wordt er een betere hockeyer van.  

De club is ondertussen flink gegroeid. Uiteraard worden we steeds 
professioneler, één training voor jongens D t/m A tegelijkertijd zie ik nu niet 
meer gebeuren. De betrokkenheid is er gelukkig nog steeds, er zijn veel leden 
en ouders die de club samen dragen. Er zijn altijd veel mensen nodig: naast 
coaches en bardiensten, zoeken we naar trainers en commissieleden voor 
hockey- en clubhuiszaken.  

In dit kader baart één trend mij wel zorgen, het 
consumentisme. Hockeyclubs krijgen steeds 
meer te maken met ouders die een hockeyclub 
als dienstverlener zien, waar het product hockey 
leverbaar is. Deze trend bedreigt het concept 
'vereniging', een plaats waar mensen 
'verenigen'. We moeten het samen blijven doen, 
als leden én ouders. Het samen doen is 
bovendien leuk! Het levert namelijk een 
sportieve, gezellige en hechte vereniging op, die 
dan ook nog eens goed geregeld is.  

Henk Westenbrink, voorzitter 

Ook zin om te 'verenigen'? Meld je dan! 

   

3 redenen voor een MHC Steenwijk 

nieuwsbrief:  

1 Ons clubblad wordt niet meer gedrukt, de website en e-mail hebben die taak 

overgenomen. Het clubblad was echter meer dan een schema, waarin stond 
wanneer je moest spelen of fluiten. 

2 Het is natuurlijk heel gezellig langs de lijn en in het clubhuis, maar daar hoor 
je lang niet alles van wat er speelt binnen onze club! 

3 Als bestuur vinden we dat onze leden actief moeten informeren, een website 
alleen is niet genoeg.  

Wist u trouwens dat: 

... er nog geen pakkende naam is voor de nieuwsbrief? Wie bedenkt de 
leukste? 
... 19 januari 2013 genoteerd moet staan in uw agenda voor de 
nieuwjaarsreceptie? 
... onze club een lichtend voorbeeld is voor het scheidsrechtersbeleid in Noord 
Nederland? 
... er vanmiddag een pietentraining was voor de jongste jeugd? Kijk hoe leuk! 

 
Nieuwe Brievenbus  

 
Het digitale tijdperk ten spijt, het blijkt dat er 
behoefte is om poststukken etc. bedoelt voor 
het bestuur, ergens centraal te kunnen 
deponeren. Naast onze digitale postbussen, 
beschikken we als bestuur daarom sinds kort 
over een stukje nostalgie, een echte postbus! De 
brievenbus 'officieel' in gebruik genomen door 
voormalig voorzitter Wirt Groen. 
 

Materiaalpartner Visscher Sport 

 
Visscher Sport en MHC Steenwijk tekenen voor 
een sterke verbinding de komende jaren. Elk jaar 
geven we duizenden euro's uit aan 
keeperstuitrustingen, cornermaskers, véééél 
ballen - waar blijven ze eigenlijk? - en 

trainingsmaterialen. Kees Groen, Visscher Sport én erelid, heeft aangegeven 
te willen helpen om de kwaliteit van de materialen op niveau te houden. 
Visscher Sport wordt de komende 6 jaar materiaalpartner van MHC Steenwijk. 
Goede materialen zorgen voor meer veiligheid, we zijn daarom bijzonder blij 
met deze overeenkomst. Op de website zal een speciale vermelding komen 
voor onze nieuwe materiaalpartner met een rechtstreekse link naar de 
webshop van Visscher Sport. 

  

De hockeybikkel van de maand 
 
Elke nieuwsbrief hebben we een hockeybikkel. Iemand die veel betekent voor de club, één van de vrijwilligers die onze club hockeyende 
houden!  
 
Onze eerste hockeybikkel is iemand die iedereen kent, je moet hem een keer zijn tegen gekomen op de club: Herrie de Ruiter. Herrie is een 
bekend gezicht in sportief Steenwijk en omstreken. Hij is als vrijwilliger begonnen in het voetbal, maar het hockeyspelletje vond hij toch 
interessanter. 
 
Herrie vervult diverse functies binnen MHC Steenwijk. Als wedstrijdleider van de vereniging heeft Herrie contact met alle andere 
wedstrijdleiders binnen het district Noord om de wedstrijdschema's voor al onze teams op te stellen. In deze rol is hij belangrijk voor onze 
club voor de onderlinge afstemming van de poule-indelingen met het district Noord en de KNHB. Herrie heeft er met een aantal andere 
vrijwilligers voor gezorgd, dat er elke zaterdag een wedstrijdtafel is, Elk team wordt nu gastvrij ontvangen, de scheidsrechters geregeld en 
het begeleiden van - nu digitaal - invullen van de wedstrijdformulieren. Deze hockeybikkel zit natuurlijk in de Technische Commissie. Herrie 
onderhoudt de contacten met de KNHB Noord. Herrie zorgt voor een goede verbinding met de bond, voor ons als hockeyclub van groot belang. Binnen de TC is 
hij mede verantwoordelijk voor de teamindeling, de aanstelling van alle trainers, ondersteuning scheidsrechters en contacten met coaches. Dat is lang geen 
sinecure! Hier heeft namelijk iedereen een mening over!  
 
Wanneer Herrie zich niet bezig houdt met al deze activiteiten, staat hij sinds een paar jaar op het veld als trainer en sinds dit jaar staat hij met al zijn 
enthousiasme ook als coach alle vurigheid uit 'zijn meiden' naar boven te halen. Als Herrie dan nog tijd over heeft, staat hij andere teams aan te moedigen. 
Vorige week zondag stond hij zelfs langs de lijn in Emmen om Dames 1 naar hun eerst overwinning te supporten. "Ik was in de buurt" zei hij met een knipoog. 
Kortom, Herrie kan als de Haarlemmer olie van MHC Steenwijk, met recht de hockeybikkel van deze maand genoemd worden!! 
  

 

 www.mhc-steenwijk.nl                                                                             Vragen of suggesties? Mail dan naar: redactie@mhc-steenwijk.nl  

mailto:voorzitter@mhc-steenwijk.nl
http://mhc-steenwijk.nl/site/default.asp?Option=51&NewsID=187&Volledig=1
http://www.a1sportshop.nl/visschersportsteenwijk
http://www.mhc-steenwijk.nl/
mailto:redactie@mhc-steenwijk.nl
https://www.facebook.com/mhc.steenwijk
https://twitter.com/MHCSteenwijk
http://www.a1sportshop.nl/visschersportsteenwijk

