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Competitie en trainingen 

Het hockeyseizoen 2009-2010 ging van start op donderdag 3 september 2009 (veterinnenwedstrijd) 
en eindigde op 29 mei 2010. 

HC Winsum nam met de volgende teams deel aan de (veld)competitie: 

1. een F-team (jongste jeugd) 
2. een E-team (mini's) 
3. een C-team 
4. twee B-teams 
5. een Dames 1-team (30+) 
6. een Heren Veteranen-team 
7. een Dames Veteranen-team 

Het C-team was versterkt met spelers van HC Bedum. Voor het eerst in de geschiedenis van de club 
speelde een F-team mee. 

Tijdens de winterstop namen vier jeugdteams deel aan de zaalhockeycompetitie: 

1. een E-team 
2. een C-team 
3. een Meisjes B-team 
4. een Jongens B-team 

De training van de jongste jeugd en de mini's op de woensdagmiddag werd geleid door Ilse Nijhof en 
Lynn Dijkstra, beiden jeugdspeelster van HC Bedum. Rob Jan Peters van het veteranenteam 
verzorgde de training van de C- en de B-jeugd. Op de vrijdagavond is er een vrije training voor de 
jeugd onder leiding van voorzitter en keeper Peter Flach. Hendrik Veenstra, eveneens speler van het 
veteranenteam, verzorgde de (conditie)training van trimhockeyers, veteranen en veterinnen op de 
woensdagavond. 

Familietoernooien 

Op 10 januari vond de traditionele zaalhockey-familiedag plaats in de Ripperdahal. Het thema was 
Olympische Winterspelen Vancouver. Het toernooi werd druk bezocht, vooral door de jeugdleden en 
hun ouders, verdeeld over 10 teams. De organisatie was weer in voortreffelijke handen van Wanda 
Zijlstra, bijgestaan door stagiair Anton Hoogenkamp. 

Het seizoen werd traditiegetrouw afgesloten met een familietoernooi en barbecue, op 12 juni, een 
warme zaterdagmiddag. Acht gemengde teams van jeugd - en voor het eerst ook de jongste jeugd - 
veteranen, veterinnen en ouders, speelden partijtjes hockey en knotshockey; ook konden ze laten 
zien hoe bedreven ze waren in het nemen van (voor de keepers: in het tegenhouden van) strafballen 
en shoot outs. Na afloop van het toernooi vond het traditionele treffen plaats tussen Heren 
Veteranen en Jongens B, die dit jaar voor de tweede maal werd gewonnen door de jongens. 

 



Ledenwerving en clinics 

Er zijn verschillende acties ondernomen om vooral de jongste jeugd te interesseren voor het hockey. 
Dit heeft succes gehad: er kon een compleet miniteam worden geformeerd en - voor het eerst in de 
geschiedenis van de club - een F-team (jongste jeugd). Evenals voorafgaande jaren zijn er in mei en 
juni clinics georganiseerd voor de schooljeugd van de gemeente Winsum, in het kader van de 
zogenaamde sportpas. Daar kwamen zo'n 20 kinderen op af. Daarna konden de kinderen die het leuk 
vonden gratis meedoen aan een aantal trainingen op de woensdagmiddag. Ook dit leverde weer een 
aantal nieuwe jeugdleden op. Het ledental is mede daardoor gegroeid tot 85. 

Accommodatie 

Het bestuur is al geruime tijd, samen met korfbalclub DWA (en voetbalvereniging Hunsingo), in 
overleg met de gemeente Winsum over het realiseren van een nieuwe accommodatie, dat wil zeggen 
clubhuis en kleedgelegenheid, in de nabijheid van het kunstgrasveld. De huidige accommodatie 
verkeert in slechte staat en is in feite afgeschreven. De gemeente heeft € 465.000 beschikbaar 
gesteld aan de drie verenigingen. Dit bedrag is primair bedoeld voor het realiseren van 
kleedaccommodaties, maar als binnen dit budget ook een clubhuis (gezamenlijk met DWA) 
gerealiseerd kan worden, dan is dat toegestaan. 

Daarop is uit de drie verenigingen een bouwcommissie geformeerd, bijgestaan door deskundigen, 
met als opdracht een concreet plan met begroting te maken. Dit is voorgelegd aan de gemeente. Die 
reageerde daar in eerste instantie positief op, zodat het erop leek dat er snel met de bouw kon 
worden begonnen. In tweede instantie kwamen er toch bezwaren van de kant van de gemeente, dat 
wil zeggen dat de gemeente binnen het beschikbare budget en gelet op de bouwkundige eisen geen 
opdrachtgever kan zijn voor de bouw. Vervolgens is afgesproken dat de drie clubs zelf, verenigd in 
een gezamenlijke stichting, de bouw gaan realiseren. Daarvoor stelt de gemeente het 
eerdergenoemde bedrag van € 465.000 beschikbaar. De stichting verhuurt de accommodatie aan de 
drie clubs. Van de clubs wordt ook enige zelfwerkzaamheid verwacht om de bouw van kleedkamers 
en kantine mogelijk te maken. De finale besluitvorming werd niet tijdens dit verslagjaar genomen. 

Sponsoring 

Er is het voornemen tot het sluiten van een contract met een nieuwe sponsor, Hockey Center te 
Groningen. 

Algemene ledenvergadering en Bestuursvergaderingen 

De Algemene ledenvergadering vond plaats op 27 september 2009. De vergadering werd bezocht 
door 17 leden. Het bestuur vergaderde in het verslagjaar acht maal. De belangrijkste bespreekpunten 
waren de accommodatie c.q. contacten met de gemeente, en ledenwerving. 

Website 

Er verschenen 14 digitale krantjes op de website, verzorgd door de onvolprezen webmaster Frits 
Pleiter. 

 

 



Dank 

Het bestuur bedankt coaches, ouders en vrijwilligers voor hun bijdrage en inspanningen. Mede 
dankzij hun medewerking kunnen wij terugzien op een sportief en plezierig hockeyseizoen 2009-
2010. 

Namens het bestuur,  
Rob Vos, secretaris 

 


