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In memoriam 

We beginnen dit verslag met een droevig bericht, namelijk het overlijden van Theo Kersten op 11 juni 
2012, als gevolg van een tragisch fietsongeluk. Theo was, met een korte onderbreking, sinds 1978 lid 
van onze club. Hij speelde in het veteranenteam, was scheidsrechter, en op de woensdagavond altijd, 
weer of geen weer, present op de training. Theo was een fijn mens met warme belangstelling voor 
de mensen in zijn omgeving. Op 16 juni hebben wij afscheid van Theo genomen. 

Een mijlpaal: groen licht voor een nieuw clubhuis 

Een mijlpaal in het bestaan van onze vereniging was groen licht voor de bouw van een nieuw club-
huis, dat we gaan delen met korfbalvereniging DWA. De nieuwe accommodatie, met kantine, vier 
kleedkamers, een keuken, een scheidsrechterkamer (!) en twee bergruimtes, komt aan de noordkant 
van het kunstgrasveld. Aan het eind van het seizoen heeft de gemeente al een toegangspad laten 
aanleggen. De kosten van de nieuwbouw bedragen € 320.000. De gemeente Winsum staat garant 
voor een bedrag van € 285.000. De beide verenigingen staan elk garant voor een bedrage van 
€ 17.500. De gemeente blijft eigenaar van de accommodatie. Voor de bouw, het beheer en het 
onderhoud is een stichting opgericht. De verwachting is dat de nieuwe accommodatie in februari 
2013 zal worden opgeleverd. 

Ledengroei: het 100ste lid 

Het ledental bleef de afgelopen jaren vrij stabiel op zo'n 70 leden. In het seizoen 2010-2011 steeg het 
aantal leden tot 90, vooral dankzij nieuwe aanmeldingen vanuit de jongste jeugd. Deze stijgende 
tendens zette in dit verslagjaar door: in het voorjaar van 2012 werd het 100ste lid begroet, in de 
persoon van Mark Sekema (D-jeugd). Het aantal leden is inmiddels gegroeid tot boven de 100. 

Competitie en trainingen 

Het hockeyseizoen 2011-2012 ging van start op donderdag 10 september 2011 en eindigde op 10 
juni 2012. 

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

1. twee E-teams 
2. een D-team 
3. een B-team 
4. twee A-teams (oudste jeugd) 
5. een Dames 1-team (30+) 
6. een Heren Veteranen-team 
7. een Dames Veteranen-team 

Tijdens de winterstop namen zes jeugdteams deel aan de zaalhockeycompetitie: 

1. twee E-teams 
2. een D-team 
3. een Meisjes A-team 



4. twee Jongens A-teams 

De training van de E- en de D-jeugd op de woensdagmiddag werd geleid door Louise Dagelet en Jorn 
Flach. Rob Jan Peters van het veteranenteam verzorgde de training van de de A-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. 

Op 8 juli speelde het veteranenteam, aangevuld met enkele (jongere) dames, een vriendschappelijke 
wedstrijd tegen het veteranenteam van HC Bedum. Ons veteranenteam had hiervoor een beker 
(wisseltrofee) beschikbaar gesteld. Bedum won met 6-0 en ging er dus met de buit c.q. beker 
vandoor. 

 

Nieuwe shirts en een nieuwe hoofdsponsor 

Alle teams werden in een nieuw shirt gestoken, gesponsord door 
Rabobank Noordenveld West Groningen. De Rabobank werd de 
nieuwe hoofdsponsor. De bank en onze club hebben hier voor 
een periode van vijf jaar afspraken met elkaar over gemaakt.  
 
Directievoorzitter Hans van der Werff van de Rabobank en 
voorzitter Peter Flach tonen het nieuwe shirt 

Feesten en familietoernooien 

Op 15 oktober 2011 was er - voor de tweede keer - een feest voor de A-jeugd in het clubhuis. 

Op 8 januari 2012 vond de traditionele zaalhockey-familiedag, het oliebollentoernooi, plaats in de 
Ripperdahal. Het thema was Publieke media. Het toernooi werd druk bezocht, vooral door de jeugd-
leden en hun ouders, verdeeld over 10 teams, waarvan 4 teams van mini's en hun ouders, die 
onderlinge wedstrijden speelden. De organisatie was weer in voortreffelijke handen van Wanda 
Zijlstra en Jan van der Moer. 

Het seizoen zou traditiegetrouw zijn afgesloten met een familietoernooi en barbecue, maar dit is 
vanwege het overlijden van Theo Kersten (zie hierboven) afgelast en verschoven naar het begin van 
het nieuwe seizoen. 

Ledenwerving en clinics 

Evenals voorafgaande jaren zijn er in het voorjaar clinics georganiseerd voor de schooljeugd van de 
gemeente Winsum, in het kader van de zogenaamde sportpas. Daar kwamen zo'n 25 kinderen op af. 
Daarna konden de kinderen die het leuk vonden gratis meedoen aan een aantal trainingen op de 
woensdagmiddag. Dit leverde weer een aantal nieuwe jeugdleden op. 

Algemene ledenvergadering en Bestuursvergaderingen 

De jaarlijkse Algemene ledenvergadering vond plaats op 30 oktober 2011. De vergadering werd 
bezocht door 23 leden. Het belangrijkste agendapunt was de stand van zaken met betrekking tot de 
nieuwbouw clubhuis / kleedkamers. 



Het bestuur vergaderde in het verslagjaar vijf maal. De belangrijkste bespreekpunten waren de 
accommodatie c.q. contacten met de gemeente en de teamindeling. 

Website 

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

Dank 

Het bestuur bedankt coaches, trainers, ouders en vrijwilligers voor hun bijdrage en inspanningen. 
Mede dankzij hun medewerking kunnen wij terugzien op een sportief en plezierig hockeyseizoen 
2011-2012. 

Namens het bestuur,  
Rob Vos, secretaris  
Winsum, 30 oktober 2012 

 


