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Competitie en trainingen 

Het hockeyseizoen 2007-2008 ging van start op zaterdag 1 september en eindigde op 7 juni. 

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

1. een gemengd mini(E)-team 
2. een gemengd D-jeugdteam 
3. een Jongens C-team 
4. een Dames 1-team 
5. een Heren Veteranen-team 
6. een Dames Veteranenteam 

De jeugdteams en het herenteam eindigden in de middenmoot, de damesteams wat lager. 

Tijdens de winterstop namen vier jeugdteams deel aan de zaalhockeycompetitie: 

1. een mini-team 
2. een Jongens D-team 
3. een Meisjes D-team 
4. een Jongens C-team 

Het Meisjes D-team en het mini-team behaalden beide een verdienstelijke tweede plaats. 

Voor de training van de mini's en de D-jeugd op de woensdagmiddag werden twee enthousiaste 
trainsters aangetrokken, Ilse Nijhof en Lynn Dijkstra, beiden jeugdspeelster van HC Bedum. Rob Jan 
Peters van het veteranenteam verzorgt de training van het C-team. 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, verzorgt de (conditie)training van trimhockeyers, veteranen 
en veterinnen op de woensdagavond. 

Familietoernooien 

Op 13 januari vond de traditionele zaalhockey-familiedag plaats in de Ripperdahal. Het thema was 
'hemellichamen en sterrenbeelden'. Het toernooi werd druk bezocht, vooral door de jeugdleden en 
hun ouders. De organisatie was weer in voortreffelijke handen van de sterren Wanda Zijlstra en Jan 
van der Moer. Julia Vos won de originaliteitsprijs. 

Het seizoen werd afgesloten met een 'langste-dag-familietoernooi' en barbecue, uiteraard op 21 juni. 
Drie jeugdteams en twee ouders/veteranenteam lieten hun kunsten zien, niet alleen met hockey, 
maar ook met 'knockey' (hockey met een knots) en 'crockey' (croquet met een hockeystick). En er 
was een wedstrijd tussen Heren Veteranen en Jongens C, die dit jaar nog net door de veteranen werd 
gewonnen met 2 tegen 1. Ook deze dag werd druk bezocht. 

 

 



Ledenwerving 

HC Winsum is een kleine club, zelfs de kleinste hockeyclub van Nederland. De groei van het aantal 
leden is onvoldoende; vooral de jongste jeugd is ondervertegenwoordigd. Daarom heeft het bestuur 
verschillende acties ondernomen om de jeugd enthousiast te maken voor het hockey. Er zijn in april 
op twee middagen clinics georganiseerd voor de schooljeugd (groepen 5, 6 en 7) van Winsum. Daar 
kwamen maar liefst 125 kinderen op af. Daarna zijn de kinderen die op een formulier hadden 
ingevuld dat ze 'hockey leuk vonden' en 'zin hadden om op proef nog eens te komen meetrainen', 
uitgenodigd om aan drie trainingen mee te doen. 

Daarnaast is er een flyer-actie gehouden: Onder leerlingen van de basisscholen in Winsum en 
omgeving is een flyer verspreid waarin zij werden uitgenodigd om mee te doen aan een training. Ook 
in het kader van het project 'Sport en bewegen' van het Huis voor de Sport hebben wij (in mei) de 
trainingen opengesteld voor geïnteresseerde kinderen. Deze intensieve wervingscampagne heeft 
helaas niet het gewenste resultaat opgeleverd, dat wil zeggen heeft niet geleid tot de aanmelding 
van een substantieel aantal nieuwe jeugdleden. 

Accommodatie 

Het bestuur is in intensief 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. In tegenstelling tot de 
verwachting die de gemeente eerder bij ons had gewekt, is de gemeente tot nu toe alleen bereid een 
kleedgelegenheid met douches te realiseren. Van onze vereniging wordt verwacht, conform 
gemeentelijk beleid, dat wij zelf het clubhuis financieren. Het bestuur blijft zich ervoor inspannen om 
de gemeente op andere gedachten te brengen en zoekt daarnaast ook naar andere mogelijkheden 
voor het realiseren van een clubhuis annex kleedaccommodatie. 

Sponsoring 

De club heeft meegedaan aan een sponsoractie van Flexibility. Dit heeft 50 hockeyballen opgeleverd. 
Er is een nieuwe sponsor gevonden voor het seizoen 2008-2009, de Rabobank West Groningen. 

Algemene ledenvergadering en Bestuursvergaderingen 

De Algemene ledenvergadering vond plaats op 7 oktober 2007. De vergadering werd bezocht door 18 
leden. Secretaris Marieanne Schuurman en penningmeester Gerrit van der Noord stelden zich niet 
herkiesbaar. Zij werden bedankt voor hun jarenlange diensten. In hun plaats werd Hans Bruining 
benoemd tot penningmeester en Rob Vos tot secretaris. 

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar negen maal. De belangrijkste bespreekpunten waren de 
accommodatie c.q. contacten met de gemeente, sponsoring en ledenwerving. 

Website 

Er verschenen 13 digitale krantjes op de website, verzorgd door webmaster Frits Pleiter. De website 
is door het bestuur en in het bijzonder Jannet Wielenga beoordeeld op functionaliteit. Op haar advies 
zal de website, in goed overleg met de webmaster, worden aangepast. 



 
 
 

In memoriam 

In oktober 2007 overleed tot onze droefenis ons oud-jeugdlid Sung Stoppelenburg, een getalenteerd 
en begenadigd hockeyer. 

Dank 

Het bestuur bedankt coaches, ouders en vrijwilligers voor hun bijdrage en inspanningen. Mede 
dankzij hun medewerking kunnen wij terugzien op een prachtig en plezierig hockeyseizoen 2007-
2008. 

Namens het bestuur,  
Rob Vos, secretaris 

 


