
Jaarverslag hockeyclub Winsum 
Seizoen 2013-2014 
 

Opening seizoen 

Het seizoen werd geopend met een familietoernooi, op 24 augustus 2013. Zes teams bestreden 
elkaar in een halve competitie. De match of the day werd gespeeld door het C-team tegen de 
Veteranen. De Veteranen wonnen met 4-0, maar de jeugd weerde zich kranig en een inmaakpartij 
was het zeker niet. 

Ledengroei en onderzoek 

Het aantal leden is in het seizoen 2013-2014 verder gegroeid van 120 naar 132, vooral dankzij 
nieuwe aanmeldingen vanuit de jongste jeugd. Bijna 60% bestaat uit jeugdleden. Van de jeugdleden 
is 2/3 meisje. Het aantal jongens dat zich aanmeldt blijft dus achter, wat zich eveneens openbaart bij 
andere hockeyverenigingen. 

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

Het bestuur heeft vier studenten Commerciële Economie van de Noordelijke Hogeschool 
Leeuwarden bereid gevonden om hiernaar onderzoek te doen en met aanbevelingen te komen. Dit 
resulteerde in het rapport Imago- en identiteitsonderzoek HC Winsum. 

Voor dit onderzoek is er onder andere in het voorjaar van 2014 een enquête afgenomen onder de 
leden en de ouders van jeugdleden. Ook ouders van potentiële leden zijn benaderd met een 
vragenlijst. Daarnaast is er met het bestuur gesproken. 

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: posters, flyers, een 
verbouwde website en 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. 

Dit rapport vormt een goede basis om verdere acties te ondernemen. 

Competitie en trainingen 

Het wedstrijdseizoen 2013-2014 ging van start op zaterdag 1 september 2013 en eindigde op 24 mei 
2014. Deelnemende teams waren: 



1. mix6E 
2. M8E 
3. MD 
4. J8D 
5. mixC 
6. Dames 1 (30+) 
7. Heren 1 
8. Veteranen 

Tijdens de winterstop namen twee Herenteams en vijf jeugdteams deel aan de 
zaalhockeycompetitie: 

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

Eén van de hoogtepunten was het behaalde kampioenschap van het meisjes D-team, na een 
spannende laatste wedstrijd tegen de meisjes van Sneek. Na afloop van de goedbezochte wedstrijd 
was er een huldiging van team, coaches en trainers met een beker, medailles en patat in het 
clubhuis, en aansluitend een rondrit op een kar door het dorp. Het veteranenteam behaalde een 
verdienstelijke tweede plaats, evenals het C-team in de zaal. 

De training van de jeugd op de woensdagmiddag werd verzorgd door Jorn Flach, Joeri Laeven en 
Maarten Hoen. Gijs Troost verzorgde de training van het herenteam. 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 op de woensdagavond. 

In het weekend van 14 en 15 juni vond er een zogenaamd clinic-weekend voor de jeugdteams plaats 
op en rond het veld. 

Feesten en toernooien 

Het uitgestelde familietoernooi, met afsluitend een barbecue, vond plaats op 24 augustus 2013. Op 
12 januari 2014 vond de traditionele zaalhockey-familiedag, het oliebollenappelflappentoernooi, 
plaats in de Ripperdahal. 

Op zondag 1 juni 2014 deden zes enthousiaste (heren)hockeyteams uit Groningen en Drenthe mee 
aan de eerste editie van Noord in de Mix op ons veld, georganiseerd door de activiteitencommissie. 
Het toernooi werd gewonnen door het team HCSO, dat het felbegeerde Gouden Krat in ontvangst 
mocht nemen. 

Gedurende het seizoen vonden er verschillende feestjes plaats in het clubhuis De Mix, zowel voor de 
jeugd, zoals een sinterklaasviering en een American Party, als voor seniorleden, zoals eenCaribbean 
Night. Met dank aan de Jeugdcommissie en de Activiteitencommissie. 

Nieuwe sponsors 

Er werden twee nieuwe (borden)sponsors binnengehaald: Hoveniersbedrijf Westers en Restaurant 
Waddengenot in Pieterburen. 



Algemene ledenvergadering en bestuursvergaderingen 

De jaarlijkse Algemene ledenvergadering vond plaats op 24 november 2013. De vergadering werd 
bezocht door 18 leden. De twee belangrijkste - naast de gebruikelijke - agendapunten waren een 
notitie 'voorstel promotie hockeyclub' van Maarten Hoen en een presentatie 'materiaalplan' door 
Jannet Wielinga. 

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar zeven maal. 

Website 

Er verschenen 15 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 
2013-2014. 

Namens het bestuur,  
Rob Vos, secretaris  
Winsum, 16 november 2014 

 


