
Help!!! 
Heb ik uw aandacht? Mooi. MHC Steenwijk zoekt ouders! Voor veel zaken binnen de hockeyclub is het handig als 

je iets van hockey weet. Veel ouders hebben zelf geen hockey achtergrond, dan wordt je niet snel trainer. Voor de 

sponsoring en ledenwerving is geen hockeyervaring vereist en die functies zijn juist vacant! Wie wil deze 

aandachtsgebieden voor ons oppakken? Hockeyervaring: niet vereist! Mail als je dit wilt oppakken, eventueel 

samen met anderen. Twijfel je? Niet doen, gewoon reageren! Ik heb vaker aangegeven dat we met elkaar de 

vereniging zijn. Het is niet het veld, niet het clubhuis, het zijn de leden (en ouders!) die verenigen. - Henk 

Westenbrink, voorzitter. 

Wie, wat, waar? 

Een vereniging is soms wat ondoorzichtig. Wie is waar verantwoordelijk voor? Om op deze vraag een antwoord te 

geven hebben we een overzicht gemaakt. Op de site staat een organogram met daarbij wie waar verantwoordelijk 

voor is. Je vind daar ook de meest relevante email adressen van de contactpersonen. 

Lijncoördinatoren 

Nieuw binnen MHC Steenwijk: de lijncoördinator. Als Technische Commissie hebben we ervaren dat dat we als 

vereniging toe zijn aan een andere opzet in het begeleiden / aansturen van trainers en coaches. Gelet op het 

belang hiervan hebben we gekozen om vanaf dit seizoen met lijn coördinatoren te gaan werken, Wim Grootoonk is 

de lijn coördinator bij de meisjeslijn (D 11 – A teams) en Maarten Salverda is lijn coördinator bij de jongenslijn 

(jongens D 11 – A teams). De lijn coördinator is gekoppeld aan de Technische Commissie maar maakt daar geen 

onderdeel van uit. 

De lijn coördinator is de spil tussen trainers, coaches, ouders en spelers. Zij sturen de trainers op de 

trainingsavonden aan maar ze zullen ook zelf training geven. Hierdoor ontstaat meer eenduidigheid in de wijze 

van training geven. Er is afgesproken dat de Wim en Maarten ook regelmatig op de zaterdag aanwezig zijn bij de 

wedstrijden zodat ze de vorderingen van de spelers / speelsters en de teams kunnen zien. Bijkomend voordeel is 
dat er dan meteen een overleg moment is met de coaches.  

Voor ouders en spelers/speelsters betekent dit dat de lijn coördinator, buiten de normale teamaangelegenheden 

die met de coaches besproken moeten worden, aangesproken kan worden. De lijn coördinator zal indien nodig 

contact opnemen met de Technische Commissie. Wij gaan er vanuit dat we hiermee als vereniging weer een stap 
gemaakt hebben.  

Wist u dat? 

 Het kan u bijna niet ontgaan zijn, maar wist u dat Maartje Paumen op 16 oktober 

een clinic komt geven? Wil je erbij zijn? Natuurlijk! Houd dan goed je mail en de 

website in de gaten! 

 Ook MHC Steenwijk een videotoren heeft geplaatst? Lees meer... 

 Een groot deel van alle coaches, trainers, vrijwilligers en andere MHC-ers, 

dinsdagavond 2 oktober naar de voorstelling "Wel winnen hè!?" zijn geweest. Een 

inspirerende en leerzame voorstelling over positief coachen, waar we zeker wat 

mee gaan doen! Lees meer... 

 Er gestemd kon worden op MHC Steenwijk voor deelname aan de Formidollar 

Spaaractie? Ja, dat wisten jullie zeker. MHC Steenwijk heeft voldoende stemmen 

gekregen om mee te mogen doen aan de actie. Iedere aankoop bij Formido is 

nu namelijk geld waard, voor MHC natuurlijk! Je kan mee helpen sparen 

van maandag 30 september tot en met maandag 4 januari 2014. Nu we mee 

mogen doen met de actie, zijn we nog op zoek naar een team dat op een 

zaterdag in de actieperiode MHC Steenwijk wil promoten om zoveel mogelijk geld 

op te halen voor onze club! Lijkt dit je leuk? Stuur dan een mail! Lees meer... 

 Meisjes D1 echt de toppers van deze maand zijn? Ze maakten speciaal voor 

Dames 1 een yell en spandoeken en het hielp, Dames 1 won! Lees meer... 

 De rubriek Foto van de Maand op de website is gewijzigd in Hockey Shot? Dat 

betekent dat wanneer je een leuke, grappige of gekke foto met ons wilt delen, je 
deze met passend bijschrift kunt mailen! De foto staat dan direct op de site!  

4 vragen aan... 

...de beide lijncoördinatoren: Wim Grootoonk en Maarten Salverda. 

 

1. Hoe ben je (ooit) bij MHC betrokken geraakt? 

Wim:"Ik ben in de brugklas (1977?) gestrikt door de charismatische Jim van der 

Veen, gymleraar aan de RSG, en scharnierpunt van de nog prille MHC Steenwijk, om te gaan hockeyen. Voor 

wie hem niet heeft meegemaakt: klein tenger mannetje, razend fanatiek, onafscheidelijk randje schuim in 

mondhoeken, dag en nacht met de club bezig. Dat ik heb volgehouden, verbaast me achteraf nogal. Ik was 

geen teamsport gewend, en een tamelijk beroerde hockeyer gedurende de eerste 2 jaar. En jochies laten 

elkaar dat wel merken. Maar de aanhouder wint, en zo heb ik enkele jaren met veel plezier over het gras in 

Onna gedarteld. In 1985 ben ik vertrokken, en in 2005 ben ik weer opgedoken, kwam weer in de buurt wonen, 

en wilde recreëren." 

Maarten: "Via mijn ouders en zus. Mijn vader speelde bij de veteranen, was coach van mijn zus en mijn 

moeder was voorzitter van de kantinecommissie en bestuurslid. Ik wilde eerst nooit op hockey, terwijl ik alle 

spelregels kende en er altijd was. Nu is het zelfs mijn werk geworden."  

  

2. Wat is nu jouw 'taak' binnen MHC? 

Wim:"Tegenwoordig ben ik lijncoördinator voor de meisjes, van de D tot en met de 

A-leeftijd. Samen met Maarten Salverda, die verantwoordelijk is de jongenslijn, doe 

ik mijn best ervoor te zorgen, dat zowel spelers als trainers en coaches kunnen 

groeien in hun rol, en hun capaciteiten en ambitie op hockeygebied kunnen 

verwezenlijken. Daarnaast houden we de dagelijkse gang van zaken in de gaten, 

zoals roosters, teamindelingen, veldbezetting, kortom alles wat gestructureerd moet 

worden op technisch gebied." 

Maarten: "Ik ben momenteel actief als trainer van Heren 1 en lijncoördinator van de jongens. In deze functie 

richt ik mij samen met Wim Grootoonk op beleidszaken binnen de vereniging. Hiervoor schrijf ik momenteel 

een aantal beleidsmatige plannen op het gebied van training geven en coachen. Daarnaast zal ik komende 

periode ook steeds meer trainers en coaches op het veld gaan begeleiden." 
 

 3. Wat was jouw grootste blooper bij MHC en wat was je absolute hoogtepunt? 

Wim:"Blunder: Tegen Salland heb ik mij ertoe laten verleiden om op mijn gevorderde leeftijd met Heren 1 

mee te spelen; het is 2006, mooi weer, en de 3de klasse, dat moet ik aan kunnen. Met techniek en ervaring 

compenseer ik wat mijn ouwe lijf tekort komt, en het gaat best lekker. Totdat ik denk met 1 versnelling mijn 

directe tegenstander (verschrikkelijk slome vent) eruit te gaan lopen, en mij kniepees niet blijkt opgewassen 

tegen de brute kracht die nog in mijn bovenbenen huist. Gevolg: met een sierlijke duik ga ik languit op het 

kunstgras, en daar ontdek ik, dat m'n knieschijf halverwege m'n dijbeen zit. Lastig, want je kunt dan niet 

verder met de wedstrijd. Maar het publiek smulde: iedereen die erbij was, weet het nog...... 

Hoogtepunt: Vele. De hockeyballen, die los op de hoedenplank van de auto van Gerard Assen lagen, en die bij 

een noodstop de inzittenden de nodige kwetsuren bezorgden (Tempo '41, uit). Het weekend met Dames 1 op 

de Witte Reep (geen details). De schok bij tegenstanders wanneer die langharige voorstopper in een gifgroene 

broek, kisten, en een kapotte loden jas over een totaal verzakte dikke trui gekleed bleek te gaan (in 

sportkleding zag-t-ie d'r toch vrij normaal uit...?). Onderonsje met een paar veteranen in Haaksbergen. 

Enzovoort." 

Maarten: "Mijn grootste blooper was eigenlijk, toen ik bij hockeyclub Roden ging 

werken, ik tijdens mijn coaching Steenwijk riep in plaats van Roden. Hoogtepunten 

heb ik heel veel gehad bij Steenwijk; opening kunstgrasveld, kampioen worden met 

H1/D1/MB1 in de topklasse." 

 

4. Wat hoop je in de toekomst nog voor MHC te kunnen betekenen? 

Wim:"Wat kan ik in de toekomst voor Steenwijk betekenen..... Ik blijf m'n contributie betalen, en mocht er 

een veteranenteam gaan komen, dan ga ik spelen in clubkleuren. Ik zou graag zien, dat de huidige 

jeugdleden, met wie ik direct of indirect in het kader van mijn functie te maken heb, of ze nou bij de club 

blijven, of  geen lid meer zijn, en ver weg studeren, terugkijken op hun periode als jeugdspeler als een tijd 

waarin ze veel geleerd hebben, beter zijn geworden in hun favoriete sport, uitgedaagd zijn, en vooral lekker 

gehockeyed hebben, en plezier gemaakt. En dat ik daaraan mijn steentje kan bijdragen." 

Maarten: "Dat de club een kwaliteitsslag gaat maken, door mijn ruime ervaring als beroepsmatig 

hockeytrainer door te kunnen geven aan onze trainers en coaches." 
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