
Jaarverslag hockeyclub Winsum 
Seizoen 2014-2015 
 

Opening seizoen 

Het seizoen werd geopend met het traditionele familietoernooi, op 23 augustus 2014. Naast 
onderlinge wedstrijden, knotshockey, het nemen van shoot-outs en strafballen, mochten ook de niet-
hockeyende ouders laten zien of zij met stick en bal uit de voeten konden. De dag werd afgesloten 
met een barbecue. 

Competitie en kampioenen 

Het wedstrijdseizoen 2014-2015 ging van start op zaterdag 6 september 2014 en eindigde op 7 juni 
2015. Deelnemende teams waren: 

1. MixF (na de winterstop) 
2. ME (MixE na de winterstop) 
3. Mix8E 
4. M8D (MD11 na de winterstop) 
5. J8D (JD11 na de winterstop) 
6. MC 
7. MixB 
8. Dames 1 (30+) 
9. Heren 1 (18+) 
10. Veteranen 

Tijdens de winterstop namen twee herenteams en zes jeugdteams deel aan de 
zaalhockeycompetitie: 

1. twee E-teams 
2. twee D-teams 
3. een C-team 
4. een B-team. 

Zowel het Meisjes D8-team als het Jongens D8-team gingen na de winterstop door als D11-team. Een 
probleem diende zich aan bij het jongensteam, namelijk dat er eerst te weinig spelers waren. Het 
team kon toch gecompleteerd worden door aanvulling van 4 spelers van HC Bedum. 

Een uitstekende prestatie leverden het Jongens D-team en het Meisjes C-team door het behalen van 
het kampioenschap op het veld. In een laatste, spannende dubbelwedstrijd won MC twee keer van 
SMHC Sneek. 

 

Intermezzo 

Groningen MF5 - Winsum mixF1 
(21-03-2015) 

  Verslag Winsum mixF1 - GHBS MF4 
(28-03-2015) 



 
getekend door Maren 

We hadden een thuiswedstrijd tegen GHBS. Al lekker 
vroeg stonden we op het veld. GHBS had veel zieken 
dus hebben vier tegen vier gespeeld, kwam goed uit: 
wij waren ook met zijn vieren. Gelukkig was het 
droog met een beetje zon. We hebben weer 
ontzettend onze best gedaan. Jolijn heeft gescoord !  
 
We hebben gelijk gespeeld met 4-4.  
 
Hockeygroet van Tim Boonman 

 

Nieuwe scheidsrechters 

Dankzij de inzet van Jan van der Moer werd onze club weer 11 nieuwe scheidsrechters rijker. 
Diezelfde Jan van der Moer is voorgedragen als Uitblinker van onze club, een initiatief van RABO 
Sport. Dit werd als volgt gemotiveerd: 

  

Jan is al tientallen jaren, sinds 1978, lid van onze club, en is nog steeds een bevlogen hockeyer (in 
ons veteranenteam). Hij heeft in de loop der jaren diverse bestuurs- en commissiefuncties vervuld 
(en nog steeds), en is ook niet te beroerd om de handen uit de mouwen te steken, zoals het 
bladvrij maken van ons veld en het opruimen van het materiaalhok. Eén van zijn grootste 
verdienste is dat hij zich heeft ingezet voor de aanleg van ons kunstgrasveld (tot 2007 speelden wij 
als één van de laatste hockeyclubs op gras). Het kunstgrasveld is ook naar hem vernoemd. Verder 
organiseert hij de scheidsrechterscursussen en fluit hij ook zelf bijna iedere week. Jan staat bij 
wijze van spreke dag en nacht klaar voor onze vereniging. 

Feesten en toernooien 

Op 11 januari 2015 vond de traditionele zaalhockey-familiedag, het oliebollenappelflappentoernooi, 
plaats in de Ripperdahal. In het weekend van 13 en 14 juni 2014 vond voor de tweede maal het 
toernooi "Noord in de Mix" op ons veld plaats, georganiseerd door de Activiteitencommissie. Dit keer 
deden ook damesteams mee. Het toernooi van de mannen werd door ons herenteam gewonnen. 
MHC Leeuwarden won bij de dames. 

Gedurende het seizoen vonden er verschillende feestjes plaats in en om het clubhuis De Mix, zowel 
voor de jeugd, zoals een filmavond en paaseieren zoeken, als voor seniorleden, zoals een feestavond 
met DWA. Met dank aan de Jeugdcommissie en de Activiteitencommissie. 

Algemene ledenvergadering en bestuursvergaderingen 

Voorafgaand aan de reguliere Algemene ledenvergadering (zie verder) vond op 7 september 2014 
een bijzondere ledenvergadering plaats, die gewijd was aan de bespreking van het rapportImago- en 
identiteitsonderzoek HC Winsum.  
In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek dat, in opdracht van ons bestuur, is 
uitgevoerd door vier studenten Commerciële Economie van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. 
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: 

  
Hoe kan onze hockeyclub haar ledental jongste jeugd (6-12 jarigen) vergroten en de verschillende 
jeugdteams behouden, zodat de club op termijn in alle leeftijdscategorieën, zowel in jongens- als 
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meisjesteams, goed is vertegenwoordigd. Met name het tekort aan mannelijke jeugdleden wordt 
als een probleem ervaren. 

Een belangrijke conclusie van het rapport is dat onze club wil uitstralen dat hockey een sport voor 
iedereen is, maar dat bij ouders van potentiële leden (nog steeds) het beeld heerst dat hockey een 
elitesport is. Ook is er weinig naamsbekendheid van de club, waardoor die beeldvorming blijft leven. 
Men vindt ook dat op de website onvoldoende overkomt dat hockey een sport voor iedereen is.  
Verder vinden de onderzoekers dat er gewerkt kan worden aan een meer gezellige uitstraling en 
overzichtelijkheid van de informatievoorziening, bijvoorbeeld op de website en in de 
promotiefolder.  
In het rapport wordt voorgesteld een viertal communicatiemiddelen in te zetten: 

1. posters 
2. flyers 
3. een verbouwde website 
4. een facebookpagina 

met als centrale boodschap dat HC Winsum "de allergezelligste sportbeleving voor iedereen biedt". 
De communicatiedoelgroep bestaat uit moeders van jongens tussen 6 en 12 jaar uit de gemeente 
Winsum. In het rapport wordt ook getoond hoe deze communicatiemiddelen er uit kunnen zien. Ook 
wordt de aanbeveling gedaan om jaarlijks de bekendheid van HC Winsum te meten. 

Voorzitter Peter Flach vatte de bespreking als volgt samen: 

 Het belangrijkste knelpunt is de kwetsbaarheid van de teams. Er moeten vooral jongens 
bijkomen, anders dreigt het gevaar dat teams moeten worden opgeheven. 

 We moeten onze naamsbekendheid vergroten, met als boodschap dat we een 
laagdrempelige en gezellige club zijn en waar kleine jongens groot worden. 

Uit de vergadering zijn daartoe verschillende suggesties gekomen, zoals: 

 doelgerichte clinics met "nazorg" (met bijvoorbeeld voor elke deelnemer een leuk tasje erbij 
met informatie) 

 zorgen voor meer aandacht in de media 
 nieuwe media gebruiken zoals facebook 
 aanpassen van de website. 

Besloten werd dat er een plan van aanpak moet komen. Een aantal leden verklaarde zich bereid een 
dergelijk plan op te stellen. 

De reguliere jaarlijkse Algemene ledenvergadering vond plaats op 16 november 2014. De vergadering 
werd bezocht door 20 leden en 12 ouders van jeugdleden. De belangrijkste besluiten waren: 

1. Instelling van een Technische Commissie  
die zich gaat bezighouden met teamindelingen en -samenstellingen. In de commissie hebben 
zitting: de trainers, jongste-jeugdcommissaris en een voorzitter in de persoon van Rob Jan 
Peters. 

2. Lustrumviering:  
De activiteitencommissie, aangevuld met één of meer leden van de jeugdcommissie, bereidt 
een programma voor voor de viering van het 40-jarig bestaan van onze club in 2015 (zie ook 
verderop in dit verslag). 



3. Bestuursverkiezing en vacatures:  
De bestuursleden Hans Bruining, Jan van der Moer en Rob Vos zijn herbenoemd voor in 
principe een periode van vier jaar, waarbij Rob Vos, secretaris, is benoemd tot voorzitter, in 
plaats van Peter Flach. Er is aldus een vacature voor de functie secretaris, en ook voor de 
functie van zaalhockeycommissaris.  
Wanda Zijlstra legt al haar functies neer, onder dankzegging voor de vele functies die zij 
heeft bekleed en voor haar grote grote verdiensten voor de club. Ook Peter Flach wordt 
bedankt voor het jarenlang bekleden van de voorzittersfunctie. Hij blijft de club 
vertegenwoordigen in het bestuur van de stichting die verantwoordelijk is voor de exploitatie 
van het clubhuis. 

4. Plan van aanpak.  
Martijn Schuster heeft namens de PR-commissie een plan van aanpak gepresenteerd, dat als 
voornaamste doel heeft om meer jongensspelers te werven (zie hierboven). Het plan bestaat 
onder andere uit: 

o organiseren van schoolhockeydagen en een vriendjes & vriendinnetjesdag, 
o het maken en verspreiden van posters en flyers, 
o het maken van een promofilmpje 
o het plaatsen van meer foto's van de jeugd op website en facebook. 

In overleg met het bestuur wordt dit plan verder uitgewerkt. 

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar zeven maal, en één maal 
met het bestuur van DWA. In laatstgenoemd, constructief overleg 
waren de belangrijkste bespreekpunten: het gebruik en de schoon-
maak van het gemeenschappelijke clubhuis en de afstemming van het 
gebruik van het veld op de zaterdagen. 

 

Grote Club Actie 

De jaarlijkse Grote Club Actie leverde bijna € 1.200 op. Dit werd besteed aan nieuw 
trainingsmateriaal. 

Afscheid 

Nancy Boeije, Trix Fledderus en Wanda Zijlstra hebben - om dit cliché maar weer eens te gebruiken - 
hun hockeystick aan de wilgen gehangen. Dit gebeurde op 12 juni 2015 tijdens een wedstrijd van de 
dames tegen de dames van GHBS. Citaat uit het verslag: 

  

Ongeveer 5 minuten voor het einde van de wedstrijd, bij een 6-0 tussenstand, was een inslag een 
goede aanleiding om het spel even stil te leggen voor een meervoudige publiekswissel, het maken 
van foto's en het aanbieden van bloemen. GHBS deed er daarna werkelijk alles aan om de 
Winsumer dames alsnog aan een tegendoelpunt te helpen, maar dat was lastiger dan ze hadden 
gedacht. Gelukkig werd het uiteindelijk toch nog 6-1. 

Wanda Zijlstra had eerder al haar functies neergelegd tijdens de ALV op 16 november 2014. Ook 
Peter Flach nam afscheid als voorzitter (zie eerder in dit verslag). Helaas moest Gijs van Raalte 
bedanken voor zijn functie van wedstrijdsecretaris. Hij blijft wel de ledenadministratie verzorgen. 

In memoriam 



Op 31 mei 2015 overleed op 76-jarige leeftijd John Struik, die vele jaren penningmeester was en zeer 
betrokken bij de club. Mede dankzij zijn degelijk rentmeesterschap hebben we nu een mooie hockey-
accommodatie. 

Viering 40-jarig jubileum 

In het weekend van 22 en 23 augustus 2015 hebben we ons 40-jarig jubileum gevierd. Het 
programma bestond uit activiteiten voor de jeugd, receptie, een wedstrijd tussen heren 1 en oud-
heren 1, een lopend buffet, een kinderdisco en een galafeest met live muziek op de zaterdag. Op de 
zondag was er een clinic voor de jeugd onder leiding van oud-international Peter Windt, een 
wedstrijd op het oude grasveld, met de spelregels van 40 jaar geleden, en een afsluitende borrel. 

Er is een groepsfoto gemaakt door Jurgen Guikema, die nu groot op canvas in het clubhuis hangt. Van 
de vele foto's is een fotoboek  gemaakt. 

Het was al met al een uiterst geslaagd feest onder ideale weersomstandigheden. 

  

foto: Jurgen Guikema foto: WinsumNieuws 

Nieuw sponsorcontract met de Rabobank 

Tijdens het lustrumweekend is een nieuwe sponsorovereenkomst getekend met de Rabobank 
Noordenveld West Groningen voor een periode van 3 jaar. 

Website 

Er verschenen 16 digitale krantjes op de website, verzorgd door onze onvolprezen webmaster en 
erelid 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 
2014-2015. 

Namens het bestuur,  
Rob Vos, voorzitter / secretaris  
Winsum, 22 november 2015 
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