
FORESCATE
- MHC -

MAGAZINE

najaar 2016



Brandstofgegevens volgens de Euro-6-norm, 1.6 benzine-uitvoering EC 2014/136W: 5,3 l/100 km; 18,9 km/l; CO
2
-uitstoot: 123 g/km, 1.4 Boosterjet

benzine-uitvoering EC 2015/45W: 5,2 l/100 km; 19,2 km/l; CO
2
-uitstoot: 121 g/km, diesel-uitvoering EC 2015/45W: 4,0 l/100 km; 25,0 km/l; CO

2
-uitstoot: 

106 g/km. Genoemde prijs is incl. btw/bpm en excl. kosten rijklaarmaken.

Suzuki Vitara
vanaf € 19.999,-

Nu met € 1.000,- 

extra inruilpremie!

Suzuki Leiden by Bart
Hoge Rijndijk 328, 2314 AN Leiden, Tel. 071 - 589 96 36 

www.suzukileiden.nl

0173658.pdf   1 7-9-2016   12:34:50



3

Voorwoord
Door voormalig burgemeester Jeroen Staatsen. 

Ten tijden van het produceren van dit magazine werd bekend dat mevrouw 
Pauline Bouvy-Koene is benoemd tot waarnemend burgemeester.
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Hockey is een topsport die letterlijk in beweging 
is. Deze zomer, kijkend naar de Olympische 
Spelen, ben ik onder de indruk van het snelle, 
tactische en fysieke spel van de Hollandse 
vrouwen en mannen op de blauwkleurige 
watervelden. En te bedenken dat 30 jaar geleden 
pas de eerste kunstgrasmatten ontwikkeld zijn 
door fabrikant Ten Cate, de leggards van leer en 
bamboe waren en een stick van hout. Met de drie 
nieuwe state-of-the-art (water)kunstgrasvelden 
wordt recht gedaan aan de ambities en het 
ledenaantal van MHC Forescate. 

Als vertrekkend burgervader en ook sporter 
ben ik trots op de belangrijke rol die MHC 
Forescate vele  jaren speelt in onze lokale 
samenleving. Want sport is meer dan sport, 

hockey is meer dan hockey. Hockey is goed 
voor je lijf, gezond bewegen, gezond eten. 
Hockey is een ‘way of life’. Hockey leert en 
creëert teamgeest, verantwoordelijkheid voor 
elkaar, discipline en afspraken nakomen, je 
‘opo! eren’ voor anderen, over je eigen schaduw 
en je eigen stick heen springen, genieten van de 
betekenis van succes. Maar ook leren omgaan 
met teleurstellingen en niet te vergeten de 
gezelligheid met elkaar. Ook belangrijk is het 
vrijwilligerswerk! Ik heb veel waardering en 
bewondering voor de grote betrokkenheid 
van ouders bij hun club. Het wegbrengen van 
de kids naar de trainingen en de wedstrijden, 
het coachen, het " uiten en het begeleiden van 
de hockeyers vergen grote inspanning van 
velen. Het succes van een club wordt mogelijk 

gemaakt door haar leden en aanhang.  En een 
stil genoegen is wel dat vele bezoekers uit de ons 
omringende gemeenten ieder weekend op het 
mooie MHC Forescate staan en dus het mooie 
Voorschoten bezoeken.

Het is daarom terecht dat jullie dit prachtige 
eigen magazine hebben, een felicitatie waard!! 
Ik wens MHC Forescate heel veel sportief en 
educatief succes toe en ik zal de club blijven 
volgen wel van wat meer afstand, als scheidend 
burgemeester, dan nu.
 
Jeroen Staatsen
Voormalig 
burgemeester van 
Voorschoten
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INHOUD

VRIJWILLIGER CENTRAAL, CONNY VAN DER MEIJDEN
Vrijwilligerswerk doe je voor jezelf en een ander. Of voor de club in dit geval. Er zijn heel veel vrijwilligers 
op allerlei terreinen actief voor MHC Forescate. Zonder hen zou de club niet goed kunnen functioneren. 
We vroegen Conny, webredacteur, om wat over zichzelf en het vrijwilligerswerk te vertellen.

11
FORESCATE MAAK JE 
SAMEN STERK
MHC Forescate hee#  met behulp van 
een commissie technisch hockey hart een 
beleidsplan opgesteld gebaseerd op de 
missie, visie en ambitie van het bestuur. In 
dit technische beleidsplan staan een aantal 
kernwaarden centraal. Deze kernwaarden 
zijn gebaseerd op: sportiviteit en respect, 
gezelligheid en plezier, ontwikkelen 
van spelers, trainers en coaches en de 
betrokkenheid bij de team, de club en haar 
omgeving.

13

MHC FORESCATE, HOCKEYPAREL 
AAN DE VLIET
Het is een groot genoegen om als voorzitter van MHC 
Forescate een redactionele bijdrage te leveren aan onze 
eigen nieuwe ‘Glossy’. Voor alles moet een eerste keer 
zijn en dat geldt dus ook voor dit magazine waarin de 
vereniging zich op een andere manier voorstelt.

7

SPORTCLUB ALS BUURTHUIS VAN DE TOEKOMST

Nederland staat bol van de verenigingen en stichtingen. Al bijna 170 jaar lang, sinds de invoering 
van de Parlementaire Democratie in 1948, hebben burgers zich volgens traditionele en niet 
traditionele manieren met elkaar verbonden. Waar dit tot de jaren ‘70 van de 20ste eeuw 
voornamelijk lidmaatschap betekende op basis van geloof, zorgde de ontzuiling voor een meer 
individuele ontplooiing in de Nederlandse samenleving. 17

EN VERDER...

35 G-hockey: ons doel is plezier maken

36 Historie

39 De Vriendenclub

42  Colofon 
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WAT DOET MHC 
FORESCATE VOOR EN MET 
HAAR OMGEVING? 
In eerste instantie zijn we een sportclub maar 

zoals in het verhaal van Rob Joosten staat ver-

andert de rol van de sportclub ten opzichte van 

haar omgeving. Daarom zijn we binnen MHC 

Forescate gaan nadenken over wat wij met en 

voor onze omgeving doen.

19

HET VLAGGENSCHIP VAN DE CLUB

Zo worden onze Dames en Heren 1 regelmatig omschreven. In dit artikel geef ik 
een  inkijkje in het reilen en zeilen in een eerste team. 21

“GEWOON LEKKER HOCKEYEN, 
IEDER OP ZIJN EIGEN NIVEAU”
MHC Forescate is een familieclub. Van de 1.250 leden van MHC Forescate is 

ongeveer 80% jeugdlid. Kinderen van 5 tot ongeveer 18 jaar. Ze gaan hockeyen 

omdat ze het een leuke sport vinden. Of omdat hun broer, zus, vader, moeder, 

opa of oma het ook doet of deed. Hockey moet vooral leuk zijn. Het wordt vaak 

leuker naarmate je meer oefent en het beter gaat. Daarom is het belangrijk dat 

op een leuke manier goed getraind wordt.
25

31

KEEPEN OP MHC 
FORESCATE

Het is de meest bijzondere positie in een 
hockeyteam: die van de keeper. Zonder 
keeper zijn trainingen een stuk minder leuk 
en kun je al helemaal geen wedstrijd spelen. 
Eigenlijk zijn keepers dus onmisbaar. En laat 
keepen nou ook nog eens heel erg leuk en 
uitdagend zijn!

OUD-FORESCATE LID 
COEN VAN BUNGE 
SCHEIDSRECHTER OP 
OLYMPISCHE SPELEN
“Zoals iedere hockeyer moest ook ik 

m’n scheidsrechterskaart halen op 

mijn 15e. Ik vond het ‘begeleiden’ van 

wedstrijden altijd al leuk. Al voordat 

ik mijn ‘kaart’ haalde was ik al aan 

het fl uiten. Dit was overigens op 

Cartouche. Daarna is het snel gegaan. 

Ik wilde nog wel blijven keepen en 

zo ben ik bij MHC Forescate terecht 

gekomen. 

29
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MHC FORESCATE, 
HOCKEYPAREL AAN DE VLIET

Wat gaat de tijd snel. Als tennissende 
voetballer stond ik in de jaren 80 geregeld 
langs de lijn op Sportpark Adegeest om 
naar de hockeyverrichtingen van mijn drie 
jongere zusjes te kijken die allemaal het blauw 
van MHC Forescate droegen. Drie totaal 
verschillende speelsters, maar allemaal met 
iets speciaals in hun spel. Ook veel vriendjes 
en klasgenoten hockeyden bij MHC Forescate 
en op mijn middelbare school werd ik tijdens 
het zaalhockey bij onze gymles omringd door 
een deel van het Zuid-Hollands hockeyteam. 
De beste was een spits die bij HGC speelde en 
later 126 interlands zou spelen waarin hij zestig 
goals scoorde. Zijn naam? Gijs Weterings.

Toen mijn dochter Milou wilde hockeyen, werd 
zij uiteraard lid bij MHC Forescate. De eerste 
twee seizoenen was ik met mijn voetbalvriend 
Sjaak van der Werf coach van haar E-team. 
Daarna werd ik weer gewoon hockeyouder, 
die samen met partner Berty zoveel mogelijk 
de uit- en thuiswedstrijden van onze dochter 
bijwoonde. Een deel van mijn vrije tijd werd in 
die tijd opgeslokt door Voorschoten ’97 waar 
ik 8 jaar secretaris was in het bestuur en 14 jaar 
de leiding had over de Technische Commissie 
Senioren. In 2012 zette ik een punt achter dat 
langdurige avontuur. Toen achtte mijn goede 
vriend Olivier Kist, toenmalig voorzitter 
van MHC Forescate, het moment daar om 
mij te benaderen als zijn opvolger. Na een 
aanvankelijke weigering van mijn kant, bleef 
hij volhardend. Ik vroeg een maand bedenktijd, 
las mij goed in en gaf een prestatie aan het 
zittende bestuur over de wijze waarop ik als 
relatieve outsider naar de hockeyclub keek. Een 
mooie familieclub, met 50 jaar oud, die na een 
lastige periode hard bezig was om uit het dal 

te klauteren. Ik gaf het bestuur de boodschap 
mee dat ik als voorzitter niet het type zou 
zijn om ‘op de winkel te passen’, maar verder 
vooruit wilde. Stappen zetten over de hele linie. 
Het bestuur had er zin in, ik ook en de rest is 
geschiedenis.

We hebben in die tijd vooral stippen aan 
de horizon gezet, doelen gesteld. De basis 
was al goed binnen MHC Forescate, maar 
om door te groeien moesten we met passie, 
overtuigingskracht, ideeën, communicatie 
en persoonlijke benadering voor een breed 
draagvlak zorgen. Ambitieuze doelstellingen 
over de hele linie, voor elke commissie. 
Het begon met het herinrichten van onze 
organisatie. Meer commissies, meer 
commissieleden en proberen de juiste mensen 

op de juiste plek te laten plaatsnemen.  Meer 
handjes en behapbare taken. Van het één kwam 
het ander. Mensen deden mee, realiseerden zich 
dat MHC Forescate de club van ons allemaal 
was en dat we gezamenlijk de kar moesten 
trekken. In veel gevallen vrijwillig, maar nooit 
vrijblijvend.  Samen winnen, samen verliezen. 
Binnen en buiten het veld. Kritiek was prima, 
maar wel constructief. En ja, je mocht het 
oneens zijn met het gevoerde beleid, maar 
wel op een respectvolle manier. At the end is 
niemand belangrijker dan de club.

We maken prachtige jaren mee en de club 
is spectaculair gegroeid in die periode. 
De recordgrens van 1.300 leden hebben 
we bereikt, al zitten we daar nu weer iets 

Het is een groot genoegen om als voorzitter van MHC Forescate een redactionele bijdrage te 
leveren aan onze eigen nieuwe ‘Glossy’. Voor alles moet een eerste keer zijn en dat geldt dus ook 

voor dit magazine waarin de vereniging zich op een andere manier voorstelt.
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onder. Met de trimmers, Benjamini’s en 
Kabouters en G-hockeyers hebben we 
nieuwe hockeycategorieën aangeboord. We 
proberen als bestuur vooral te investeren in 
hockeyfaciliteiten (velden, trainingsmaterialen) 
en begeleiding (lijntrainers, trainers, coaches en 
fysiotherapeut). We zijn in het bezit van loyale 
en goede werknemers. Belangrijke rollen zijn 
daarbij weggelegd voor Joyce Visser als HTZ-
manager en verenigingsmanager Ad de Gruiter 
voor wie (bijna) niets teveel is. 

De sponsorinkomsten zitten al een aantal 
jaar in de li#, de Vriendenclub is van groot 
belang , de barinkomsten groeien gestaag, de 
verleende service en klantvriendelijkheid  is 
verbeterd bij de bar, we zijn als club ontzettend 
goed in het organiseren van evenementen en 
qua communicatie laat MHC Forescate steeds 
vaker van zich horen via de krant, websites 
en sociale media. En nu middels een prachtig 
magazine. Onze corebusiness is uiteraard het 
hockeygedeelte met alle HTZ-commissies, 
scheidsrechters en wedstrijdsecretariaat. 
Trainers en coaches leiden we grotendeels zelf 
op en dat is een compliment op zich en zorgt 
voor grote onderlinge betrokkenheid. Al die 
mensen maken het mogelijk dat ruim 1.200 
hockeyers wekelijks kunnen hockeyen en zich 
binnen hun eigen mogelijkheden kunnen 
ontwikkelen.

Trots ben ik ook op het maatschappelijk 
gezicht van onze club en dat onderdeel wordt 
steeds belangrijker. Indrukwekkend om te 

zien wat MHC Forescate doet op dat gebied. 
De Commissie Sportiviteit houdt naleving van 
onze normen en waarden in de gaten en we 
hebben in de zomer een vertrouwenspersoon 
aangesteld.

Accommodatie en beheer stonden in 2016 vol 
in de schijnwerpers. Dankzij het fantastische 
onderhoud van de velden door Aad Bol en Joop 
Looman gingen onze velden 2 en 3 liefst 16 jaar 
mee. Veld 1 lag er 11 jaar. Dit jaar vond de grote 
vervanging van deze drie velden plaats en ook 
de fundering ging op de schop. De stichting 
SBSSA en de gemeente Voorschoten waren de 
opdrachtgevers en het Duitse bedrijf Polytan 
zorgde voor drie schitterende kunstgrasvelden. 
Twee hypermoderne watervelden en een semi-
zandveld. Bijzonder was dat MHC Forescate de 
eerste hockeyclub in Nederland werd, die op 
het hoofdveld de beschikking kreeg over het 
Olympische RIO-veld. Doordat op en langs de 
velden ook nieuwe hekwerken, ballenvangers, 
goals en dug-outs werden geplaatst, beschikt 
MHC Forescate nu over één van de mooiste 
hockeycomplexen uit de regio. Zeker nadat 
ook ons clubhuis een metamorfose onderging. 
Onze trouwe huurders zullen blij zijn met 
deze opwaardering van onze accommodatie. 
We zijn nog niet helemaal klaar, want in de 
planning voor dit seizoen zit in ieder geval 
nog de plaatsing van een tribune langs ons 
hoofdveld.  

De opening van onze hockeyvelden op 
25 september was een prachtig spektakel 

in aanwezigheid van onder andere onze 
nieuwe burgemeester, mevrouw Bouvy, alle 
wethouders, KNHB-voorzitter Erik Cornelissen 
en Oranje herenbondscoach Max Caldas.

Dit alles maakt van MHC Forescate een heuse 
Hockeyparel aan de Vliet. Ons motto is niet 
voor niets “Forescate maak je samen sterk”.

Jelle Raap
Voorzitter MHC Forescate
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Vrijwilligerswerk doe je voor jezelf en een ander. Of voor de club in dit geval. Er zijn 
heel veel vrijwilligers op allerlei terreinen actief voor MHC Forescate. Zonder hen zou 
de club niet goed kunnen functioneren. We vroegen Conny, webredacteur, om wat over 

zichzelf en het vrijwilligerswerk te vertellen.

VRIJWILLIGER CENTRAAL
CONNY VAN DER MEIJDEN

“Mijn naam is Conny van der Meijden (55) en 
ik woon met mijn man en hond in Voorschoten, 
uitkijkend op de weilanden richting 
Leidschendam. Onze zoon (23) en dochter 
(21) zijn net het huis uit. In 1998 begon ik af 
en toe te struikelen en in 2001 werd bij mij de 
ziekte ALS vastgesteld. In september 2002 ben 
ik gestopt met werken. De eerste jaren was ik 
druk met onze, toen nog,  kleine kinderen en het 
aangepaste huis dat werd gebouwd. Verder was 
ik bezig met gezellige uitstapjes maken met de 
kids, chau!eren naar sport, vrienden en muziek. 
Omdat mijn dochter op hockey zat, werd ik 
teammanager van elk team waarin zij speelde bij 
MHC Forescate. Na een aantal jaar vroegen ze 

mij om de website bij te houden, samen met Ad 
de Gruiter. En dat doe ik nu al heel wat jaren. 

Ik ben als vrijwilliger voorgedragen om als 
‘uitblinker’ met mijn naam op het wedstrijdshirt 
van het Nederlands team te komen. Dat shirt 
droegen ze tijdens de WK in Londen in 2015. In 
totaal staan er 129 namen van vrijwiligers op het 
shirt. Wel een eer dat mijn naam daar ook tussen 
staat. Het shirt hangt trouwens ingelijst in het 
clubhuis.

Naast het webbeheer voor MHC Forescate, 
wat slechts enkele uurtjes per week vraagt, ben 
ik meer vrijwilligerswerk gaan doen toen de 

kinderen zo oud waren dat ze niet meer zaten te 
wachten op leuke kinderuitjes met hun moeder. 
De laatste jaren werk ik ook nog voor drie 
landelijke stichtingen en daarmee is mijn week 
meer dan gevuld.
Ik heb altijd met veel plezier hard gewerkt 
en ondanks dat ik volledig ben afgekeurd, 
grotendeels verlamd in een rolstoel zit en 
onverstaanbaar ben, hee# de ziekte mijn 
werklust niet aangetast. Mijn reislust overigens 
ook niet; met enige regelmaat wissel ik mijn 
werk af met een verre reis of een citytrip binnen 
Europa. Ik voel me een bevoorrecht mens met 
zulk $jn werk, een drukke reisagenda en een 
mooi gezin.”

MHC FORESCATE  •  NAJAAR 2016
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FORESCATE MAAK 
JE SAMEN STERK

MHC Forescate hee! met behulp van een commissie technisch hockeyhart een 
beleidsplan opgesteld gebaseerd op de missie, visie en ambitie van het bestuur. In dit 

technische beleidsplan staan een aantal kernwaarden centraal. Deze kernwaarden zijn 
gebaseerd op: sportiviteit en respect, gezelligheid en plezier, ontwikkelen van spelers, 

trainers en coaches en de betrokkenheid bij het team, de club en haar omgeving.

Het motto van MHC Forescate is: “Forescate 
maak je samen sterk”. Om dit motto te ver-
wezenlijken hee# het bestuur ook een aantal 
ambities geformuleerd:
-  De 1e senioren el#allen moeten op termijn 

een stabiele 1e klasser worden
-  De 1e junioren el#allen willen we minimaal 

op subtop niveau laten spelen
-  De opleidingsteams behoren zo dicht moge-

lijk onder de 1e junior el#allen te spelen
-  Ieder individu probeert zichzelf op zijn/haar 

niveau te verbeteren
-  Alle teams spelen op het niveau waar zij het 

meeste tot hun recht komen

-  Elke individu kan binnen MHC Forescate 
op zijn/haar niveau met plezier en in een 
veilige omgeving hockeyen

  
Binnen hockeytechnische zaken algemeen 
(HTZ) is een visie opgesteld waarbij er een 
speelstijl vanaf de jongste jeugd wordt getraind 
en deze dient als leidraad voor alle teams in 
de toekomst. De indeling van de teams vindt 
in eerste instantie plaats op sterkte, waarbij 
iedereen op zijn of haar eigen niveau speelt. 
Onder de kaderteams vallen alle eerste teams 
t/m de D-jeugd en de opleidingteams. Pas vanaf 
de niet-kader

teams van elke lee#ijdscategorie wordt er 
rekening gehouden met sociale factoren.

Gedurende het gehele seizoen zijn de 
selecties “open”, waardoor alle spelers 
gemotiveerd worden om ten allen tijde inzet en 
ontwikkeling te tonen. Voor alle teams wordt 
getracht loopscholing als vast onderdeel van het 
trainingsaanbod in te voeren. Na de winterstop 
wordt het meetrainen met hogere teams 
gefaciliteerd voor de spelers die daarvoor in 
aanmerking komen. Tot slot nemen de keepers 
een aparte plek in en krijgen individuele en 
specialistische aandacht.

13
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Kindertalenten verzorgt en 
ondersteunt passend onderwijs 
voor elk kind.

Trainingen:
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Oostbosch 13 | 2251 TN  Voorschoten | Tel: 071-5764012

Individuele Remedial Teaching als hulp op 

maat n.a.v. een hulpvraag aanleren 

van vaardigheden om met leerprobleem 

/-stoornis te kunnen omgaan. 

Ik voel me zo
Ik ben oké

Naast beelddenker en kindercoach is Tineke Verdoes auteur van 

DENKEN IN BEELDEN, DE JONGE BEELDDENKER en BELEVEND 

LEREN. Met deze drie boeken trekt ze door het land om op grote 

en kleine (onderwijs)congressen lezingen te verzorgen.
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Drie Generaties Meesterschilders

Laan van Langenhorst 1  2251 SE  Voorschoten
Telefoon 071 561 29 15   Fax. 071 561 74 44
info@zitman-schilders.nl  www.zitman-schilders.nl
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Dobbeweg  9  A,  2254  AG   Voorschoten

    TELEFOON  071  561  97  97

www.verhuisservice-voorschoten.nl

Gaat u verhuizen? 

 

Wij zijn u graag  
van dienst. 

Verhuizinge e opsla

Seniorenservice

Hui opleve ervice

Voor  meer  diensten  zie  onze  website  

www.verhuisservice-voorschoten.nl
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  Tel.  :  071  –  54  29  279  
Fax  :  071  –  54  29  280  

  
info@theos-busreizen.nl  
www.theos-busreizen.nl  

Facebook:  Dagtochten  Theos  Busreizen  
Postbus  171  –  2250  AD    Voorschoten  
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MHC Forescate is een club met gezonde 
ambitie en daarbij wordt er veel aandacht 
gegeven aan het continue ontwikkelen 
van spelers, trainers en coaches. Zo is de 
doelstelling vanuit HTZ kaderteams om 
zowel van Dames 1 als Heren I een stabiele 
eersteklasser te maken. Bij de 1e jeugdteams 
is Topklasse het gewenste basisniveau met 
geregelde uitschieters naar Super A, Super B 
en IDC 2.  

Voor alle leden wordt een dusdanige sfeer 
gecreëerd dat zij naar volle tevredenheid 
spelen en trainen en zich thuis voelen 
bij MHC Forescate. De kwaliteit van de 
jeugdopleiding moet op zo’n niveau zijn dat 
er een verantwoorde doorstroom is naar de 
kaderteams en de senioren.
  
De 1e jeugdteams worden zoveel mogelijk 
getraind en gecoacht door spelers van Dames 
en Heren I. Hiermee willen we bereiken 
dat deze jongens en meisjes belangstelling 
krijgen voor de teams waarin hun trainers en 
trainsters spelen, waardoor de aandacht van 
de jeugd vergroot wordt voor het tophockey. 
Van deze trainers verwachten wij dat ze een 
HT2 opleiding genoten hebben, of daarmee 
bezig zijn.

Om het hoge spelniveau van de kaderteams 
en Dames en Heren I te kunnen continueren 
moet de jeugdopleiding een hoog niveau 

hebben, zodat de 1e senioren teams vanuit de 
jeugd gevuld kunnen worden. Dit doen we 
door kwalitatief hoogstaande kadertraining 
en begeleiding.

De toestroom naar Dames en Heren I moet 
optimaal zijn, daarom is het van belang dat 
de 2e senioren teams in de hoogst mogelijke 
reserve klasse spelen en deze teams ook als 
opleidingsteams te benoemen. Zo kunnen 
spelers van het 1e team in een 2e team 
speelminuten op doen na blessures of spelers 
die net het 1e team niet hebben gehaald in 
deze teams klaar worden gestoomd om het 
seizoen daarop in het 1e mee te draaien.
  
De trainer probeert de spelers intrinsiek 
te motiveren en uit te dagen zodat ze het 
maximale uit zichzelf halen. De oefeningen 
zijn op hoog tempo, doelgericht en wedstrijd 
situatief; ze zijn terug te voeren op iets dat 
in de wedstrijd is gebeurd. De spelers leren 
welke techniek ze moeten gebruiken en op 
den duur moet de speler zelf “aanvoelen” wat 
de beste keuze is. Hierbij wordt er getraind op 
balbezit, niet- balbezit en omschakelen.
  
Bij de kaderteams is het gewenst dat de 
trainer en coach één en dezelfde persoon 
is. De coach hee# de verantwoordelijkheid 
op het gebied van opleiding, prestatie en 
teamgeest. Daarnaast wordt er ook gestuurd 
op ontwikkeling en gedrag. Naast de 

coach staat een capabele manager, die de 
trainer/coach aanvult voor wat betre# het 
functioneren en de sfeer binnen het team.
De manager houdt zich niet bezig met hockey 
- technische en tactische zaken, maar meer 
met de teamorganisatie. Door de nadruk te 
leggen op ‘willen hockeyen’, zijn de spelers 
gemotiveerd tijdens trainingen en wedstrijden 
om zich te verbeteren op hockey-technisch 
en -tactisch niveau waarbij het belang van 
resultaatgericht werken in een team hoog in 
het vaandel staat. Video-analyse wordt zoveel 
mogelijk ingezet ter ondersteuning van de 
ontwikkeling van de spelers en het team. De 
trainer/coach kijkt de beelden samen met het 
team terug waardoor de spelers individueel 
en als team kunnen leren van wat ze zelf zien.
  
Dit betekent dat er bij het selecteren van 
trainer/coaches ook gekeken wordt of deze 
persoon in staat is om spelers te motiveren 
en te laten ontwikkelen tot complete 
hockeyers en het beste uit de spelers weet 
te halen. Dit past binnen het clubbeleid 
waarin MHC Forescate aangee# een club 
te zijn met gezonde ambitie. We hopen dat 
er voor elke speler een veilig en uitdagend 
hockeyomgeving is gecreëerd, waarbij 
iedereen zich op zijn eigen niveau kan 
ontwikkelen. Door de aanleg van 2 prachtige 
nieuwe watervelden kunnen onze hockeyers 
hun technische vaardigheden nog meer 
ontwikkelen.
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Civer uw Citroën en Peugeot specialist voor 
onderhoud, reparatie en schadeherstel.

Civer, Citroën Peugeot |Paulus Buysstraat 21 | 2582 CG Den Haag
Tel: 070 -3500542 | info@civer.nl

bekijk nu onze occasions op:

WWW.CIVER.NL

OCCASIONS

ONDERHOUD

REPARATIE

SCHADEHERSTEL
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Een  gezond  lichaam  begint  bij  
goede  voeding.  

Een  juiste  voedingskeuze  is  de  
basis  voor  
sport,  op  school  of  op  het  werk.  

voedingsadvies.
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De invloed van de Nederlandse overheid 
in de sport nam in de jaren ’80 en ’90 sterk 
toe. Sport werd in toenemende mate een 
gemeenschapsgoed en mensen werden 
sterk aangemoedigd actief te worden in 
sportverenigingen, ongeacht niveau of lee#ijd. 
Het leidde er tevens toe dat sportverenigingen 
in toenemende mate meer open werden voor 
gehandicapten, invaliden en immigranten.

Huidige verenigingen en stichtingen 
hebben te maken met trends in de 
Nederlandse samenleving, zoals het vergrote 
consumentisme en individualisme. De druk 
op de verenigingen en stichtingen om sociaal 
betrokken te zijn en te blijven wordt groter. 
Voor verenigingen wordt het een uitdaging 
om meer dan alleen de relatief beperkte kring 
van leden de bedienen met een passend en 
leuk aanbod. Zij moeten de kracht van de 
gemeenschap gebruiken om ook bezig te 
zijn met wat zich buiten de kringen van de 
vereniging afspeelt.

De Rabobank Regio Den Haag wil 
sportverenigingen graag helpen om te kijken 
hoe zij van betekenis kunnen zijn voor hun 
maatschappelijke omgeving. De erkende 
interventie ‘Sportclub als Buurthuis van 
de Toekomst’ van Stichting De Sportbank 
hee# als input gediend. De interventie bevat 
een aantal belangrijke instrumenten en 
scans die in staat zijn om MHC Forescate 
maatschappelijke vraagstukken in de 
leefomgeving goed te analyseren. Immers, 
de betrokkenheid van de Rabobank is breder 
dan alleen sport én breder dan alleen de 
hockeyclub.

Uit de resultaten van de interne scan 
blijkt dat MHC Forescate een gezellige, 
betrokken club is die bovendien midden 
in de wijk staat. De vereniging stelt haar 
accommodatie en faciliteiten beschikbaar 
aan derde partijen en organiseert veel 
activiteiten. Daarnaast laat MHC Forescate 
al zien een echte maatschappelijke speler te 
zijn. De succesfactoren van de club zijn een 
constructieve clubcultuur, een groot aantal 
gemotiveerde vrijwilligers, bijna alle teams 
beschikken over een vaste trainer, de club 
is zich al bewust van haar maatschappelijke 
rol  en belangrijk de club hee# zijn $nanciële 
situatie zeer goed op orde. 

Nederland staat bol van de verenigingen en stichtingen. Al bijna 170 jaar lang, sinds 
de invoering van de Parlementaire Democratie in 1948, hebben burgers zich volgens 

traditionele en niet traditionele manieren met elkaar verbonden. Waar dit tot de jaren ‘70 
 van de 20ste eeuw voornamelijk lidmaatschap betekende op basis van geloof, zorgde de 

ontzuiling voor een meer individuele ontplooiing in de Nederlandse samenleving.

SPORTCLUB ALS BUURTHUIS 
VAN DE TOEKOMST

Belangrijk om nog even te noemen is dat dit 
initiatief van Rabobank en de Sportbank ook 
$nancieel wordt ondersteund door de gemeente 
Voorschoten. Ook de gemeente onderstreept het 
belang van de hockeyclub voor zijn leefomgeving.

Komende maanden zullen partijen verder 
inhoud geven aan dit initiatief en met de buurt 
verder onderzoeken hoe MHC Forescate, naast 
een leuke en sportieve hockeyclub, beter  van 
maatschappelijke betekenis kan zijn voor 
Voorschoten.

Rob Joosten, directeur Voorschoten-Wassenaar 
Rabobank Regio Den Haag
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EN HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN.

WWW.ADOPTEEREENPUP.NL

ADOPTEER EEN PUP morgen kunt u 
haar gerust weer 
een vraag stellen

iedereen verdient een morgen

Al uw persoonlijke vragen over kanker 
persoonlijk beantwoord

Bel met een van onze deskundige medewerkers of ga voor meer info 
naar kwfkankerbestrijding.nl/vraag. De KWF Kanker Infolijn is geopend 
van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur.

Bel de gratis KWF Kanker Infolijn
0800 - 022 66 22
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De club werkt al behoorlijk intensief samen met 
andere partijen, zoals Smallsteps, Laurentius 
en enkele middelbare scholen. De ambitie van 
de club is om de accommodatie zoveel mogelijk 
open te stellen zodat zoveel mogelijk mensen 
plezier hebben van de fantastische velden en 
clubhuis. 

Deelname sportclub als 
buurthuis van de toekomst
“Verbinding maakt sterker” dat is een 
overtuiging van Louk Burgers initiatiefnemer 
van De Sportbank. De Sportbank is in 2008 
begonnen met als doel om sterkere sportclubs 
met minder sterke sportclubs in contact 
te brengen en elkaar zo te versterken. De 
Sportbank hee# het programma de Sportclub 
als Buurthuis van de Toekomst opgestart. MHC 
Forescate doet samen met RKAVV en Blauw-
Zwart mee aan de nationale pilot. Louk Burgers 
hee# met dit concept ervaring opgedaan bij 
hdm waar veel ouderen in de omgeving van de 
club woonachtig zijn. Elke maandag sporten 
de ouderen nu gezamenlijk bij hdm en drinken 
daarna gezellig met elkaar een kopje ko%e. 

Bij onze club is een commissie onder leiding 
van Leontine Diemel opgestart om deze pilot 
mee te helpen uitvoeren. De pilot is op 20 april 
van start gegaan door ondertekening van een 

convenant door de deelnemende partijen: 
naast de verenigingen nemen de gemeente 
Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en 
Wassenaar deel en dit initiatief wordt ook 
ondersteund door Rob Joosten van Rabobank 
Regio Den Haag. Alle partijen zijn er van 
overtuigd dat maatschappelijke invulling op en 
rondom de sportclubs bijdraagt aan de sociale 
cohesie binnen een gemeente. 

De bedoeling is dat wij als vereniging onze eigen 
maatschappelijke vraagstukken benoemen. Dit 

In eerste instantie zijn we een sportclub maar zoals in het verhaal van Rob Joosten staat 
verandert de rol van de sportclub ten opzichte van haar omgeving. Daarom zijn we 

binnen MHC Forescate gaan nadenken over wat wij met en voor onze omgeving doen.

WAT DOET MHC FORESCATE 
VOOR EN MET HAAR OMGEVING?

doen we door een scan uit te voeren binnen de 
vereniging en haar omgeving. De leden van de 
commissie zijn inmiddels druk met het leggen van 
contacten bij diverse maatschappelijke organisa-
ties en ook zijn zij met de gemeente in gesprek 
gegaan. Dit alles met als doel om maatschappelijke 
vraagstukken te ontdekken waar wij als MHC 
Forescate een bijdrage aan kunnen leveren. 

Projectgroep
Leontine: ”Ik heb gemerkt dat veel meer 
clubleden zelf enthousiast zijn over de pilot dan 
ik had verwacht. We hebben inmiddels een heel 
leuke projectgroep. Ook de bestuursleden zelf 
zijn erg actief en behulpzaam. Al veel werk is 
verzet door Alexander Faber, Arlette Fransis, 
Rieneke Chrispijn, Adee de Kock, Twanneke 
Nijhuis, Paul Engels, Ad de Gruiter, Joyce 
Visser, Cassandra Appelman, Andrea Dantuma 
en Leontien Wisman-Borghuis.  Ook externe 
partijen reageren positief. Tijdens het opstarten 
van het project hebben we gesproken met 
huisartsen, basisscholen en met de wethouders 
en organisaties zoals GGD, Voor Elkaar en 
Topaz. Ze vinden het allemaal een verrassend 
initiatief en willen graag samenwerken.
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Beiden voormalig aanvoerders van o.a. de A1’s 
hebben de gehele jeugdopleiding doorlopen 
alvorens ze in het eerste zijn gekomen. 
Hebben jullie beiden altijd uit naar het eerste 
uitgekeken? Sabine: “Absoluut, ik speel altijd om 
te winnen en het hoogst haalbare te halen”. Ook 
Lars hee# eenzelfde ambitie gehad, als klein 
ventje stond hij op zondag vaak bij Heren 1 te 
kijken. 

Zo worden onze Dames en Heren 1 regelmatig omschreven. In dit artikel geef ik een  
inkijkje in het reilen en zeilen in een eerste team. Voorafgaand een kleine introductie: 

zelf heb ik namelijk een aantal jaren mogen spelen in het eerste van MHC Forescate. Een 
enorme eer en een periode waar ik veel heb geleerd. Over kwaliteiten, teamprocessen, 
doelstellingen, druk etc. Gaaf om samen tot prestaties te komen en dat voor je eigen 
club. Om echter volledig ‘up-to-date’ te zijn over de laatste ontwikkelingen in beide 
teams, ben ik in gesprek gegaan met twee huidige spelers: Sabine Gestman & Lars 

Knoester. De setting: het Wapen van Voorschoten, heerlijk op het terras. 

HET VLAGGENSCHIP 
VAN DE CLUB

Zelf speelde ik in het eerste toen Lars om de 
hoek kwam kijken als speler uit destijds de A1. 
Lars kon het zich ook nog herinneren. Hij vond 
het best spannend om mee te doen met het 
eerste. Allemaal oudere jongens, met de nodige 
tradities en gebruiken in het team. Toch werd hij 
snel opgenomen in de groep. “Ik mocht alleen 
steevast de ballen tellen na elke training”. Dat 
was volgens Lars eigenlijk één van de weinige 

klusjes die hij als jongste moest uitvoeren,  
“op af en toe wat water halen na”. Sabine was 
ook al jong toen ze mee mocht doen met  
Dames 1: “ik geloof al in de B1”. 

Sabine maakte dus al op jonge lee#ijd minuten 
in het eerste. Hoe dat zo kwam? “Ik ben super 
fanatiek, de wil om altijd te willen winnen 
heb ik van mijn vader”. Ik kan dat alleen maar 
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beamen, want destijds had ik als coach van 
de B1 deze 13-jarige onder mijn hoede. Ik 
kan mij herinneren dat ze ooit stampvoetend 
en briesend naar de kant kwam, omdat het 
niet liep zoals ze wilde. Zowel Lars als Sabine 
geven aan dat dit ook eigenlijk de belangrijkste 
eigenschap is om in het eerste te komen. 
“Doorzettingsvermogen en veel inzet”, aldus 
beiden. Uiteraard moet je natuurlijk ook wat 
hockeyend brengen. Als ik vraag naar de 
kwaliteiten van deze spelers komen ze zeer 
bescheiden voor de dag: “tja eh, daar moet ik 
even over nadenken”. Bescheidenheid siert 
de mens natuurlijk, maar na een kleine push 
komt dan toch een antwoord: “ik geniet van 
het afpakken van een bal, de tegenstander echt 
uitschakelen”, aldus onze blonde speelster. Lars 
is ook meer een teamplayer en gee# aan “mijn 
rol op het middenveld is het spel verplaatsen, zo 
geef ik liever een assist dan dat ik zelf scoor”. 

Zelf ben ik erg benieuwd of zij nog goed 
kunnen aangeven wat nu het verschil is 
tussen spelen in de jeugd en in de senioren. 
“Het is meer tactisch” zegt Lars. Sabine knikt 
en beaamt wat Lars zegt “in de jeugd kan je 
technisch ook nog meer leren, nu gaat het 
om spelsystemen”. Wat houdt dat dan in is 
mijn vervolgvraag. Lars antwoord “wij leren 
bijvoorbeeld in 4-3-3 te spelen, maar ook in 3-2-
2.” Sabine vult aan “of hoge of lage druk, ook 
a&ankelijk van wat de tegenstander doet”. 

Vooruitblikkend op een nieuw seizoen. Uit 
eigen ervaring weet ik dat de eerste weken 
van een seizoen altijd spannend en zwaar 
zijn. Zwaar, omdat je toch vaak net een 
shuttle minder hebt gelopen dan dat het 
hardloopschema aangaf. En spannend omdat 
er nieuwe teamgenoten zijn, en in dit geval zelfs 
voor beide teams een nieuwe coach. Voor Heren 
1 is dat Rutger den Hartog en voor Dames 1 
Hans Verheij. “Klopt”, zeggen ze beiden in koor 
of zoiets weer spannend is. Sabine gee# aan: 
“je moet je toch altijd weer bewijzen”. “Maar, 
je leert ook altijd weer veel van een nieuw 
gezicht”, zegt Lars. Daarnaast kijken beiden 
enorm uit naar de nieuwe velden. Sinds lange 
tijd is er weer een waterveld op MHC Forescate.

Elk seizoen worden meestal de doelstellingen 
tijdens het teamweekend voorafgaand aan 
het seizoen met het team besproken. Lars is 
duidelijk: “promotie...vorig seizoen hebben 
we een zeer sterke tweede seizoenshel# 
gespeeld. En de kern van het team is vrijwel 

intact gebleven”. Sabine gaat met Dames 1 
voor het linker rijtje. Persoonlijk zijn ze ook 
zeer ambitieus “Sabine wil rustiger in het 
veld worden, en zo snel mogelijk promoveren 
naar de 1ste klasse”. Ook Lars denkt na over 
de toekomst “ooit wil ik aanvoerder worden 
van Heren 1 en spelen om promotie naar de 
overgangsklasse”. 

Afgelopen zomer waren natuurlijk de 
Olympische Spelen. Beiden hebben met veel 
plezier gekeken. Ik vroeg aan ze van welk team 
ze nu het meeste konden leren. Sabine noemde 
Argentinië. “Ongeloo"ijk hoe graag ze ten koste 
van alles willen winnen. En ook de mentale 
weerbaarheid om bijvoorbeeld in de wedstrijd 
tegen Nederland van een 0-3 tussenstand terug 
te kunnen komen”. Lars vindt onze zuiderburen 
een voorbeeld. Hij vergelijkt de Belgen met 
MHC Forescate Heren 1. “België was een 
aantal jaren terug een kleine speler tussen alle 
grootmachten. MHC Forescate H1 moest 10 
jaar terug opnieuw beginnen in de 4de klasse. 
Nu stond België in de Olympische $nale. Knap, 
ik wil ook doorgroeien met ons team”. 

Dan nog even kort de perikelen op de 
transfermarkt: Dames 1 nam afscheid van 
Eline, Anne en Milou. Ook bij Heren 1 nam 
een Segeren afscheid: Berend. Daarnaast keerde 
James terug naar Engeland, en was ook Eelco 
toe aan een andere uitdaging. Daarvoor in de 

plaats komen een aantal jeugdspelers: Max, 
Daan en Martijn. Van buitenaf kwamen Tomás 
(Zwart-Wit), Sander (Roomburg) en Olaf 
(Hoorn). Als verrassing uit de hoge hoed komt 
hopelijk ook nog “Stuwey”, een Ierse aanwinst. 
“En, Marja blij# aan bij Heren 1” roept Lars, “en 
daar is het team erg blij mee”. Bij Dames 1 zijn 
er ook een aantal nieuwe spelers: Esther Kret en 
Esmee van der Willik. Milou keerde terug van 
een uitstapje naar Cartouche en vanuit de jeugd 
maakten Amber, Lotte en Evi de overstap.

Nog twee speerpunten uit het verhaal van 
Sabine en Lars: het eerste is de vriendschap. 
Zowel Sabine als Lars geven aan met vrienden 
sport te bedrijven. Dat is een belangrijk 
onderdeel van de club MHC Forescate. 
Daarnaast worden doorzettingsvermogen en 
inzet aangegeven als belangrijke eigenschappen 
van een speler in het eerste. Mooi om twee 
jonge MHC Forescate-helden vol ambitie aan 
het woord te zien. Een voorbeeld voor het 
aanstormende talent op de MHC Forescate 
velden. Een nieuw seizoen, nieuwe velden, met 
je vriendjes en vriendinnetjes, twee/drie keer 
in de week trainen met een doel: op zaterdag of 
zondag 70 minuten alles te geven. 

Ook namens Sabine en Lars, een heel sportief 
seizoen gewenst!

Gijs 

MHC FORESCATE  •  NAJAAR 2016
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Eerlijk  duurzaam  gecertificeerd  

scharrelvlees.

Wij  verzorgen  uw  diner,  barbecue  en  

volledige  kook  workshops.

Bijna  40  jaar  een  begrip  in  het  dorp.  

Met  onze  klanten  vanuit  de  hele  

regio.

Kijk  ook  op  de  Facebook/  website  en  

zie  onze  activiteiten  en  manier  van  

werken,  onze  catering,  onze  boerderij  

activiteiten  en  het  fokken  van  het  vee,  

maar  ook  de  samenwerking  van  de  

boeren  en  versspecialisten  uit  de  

regio.

Schoolstraat  180,  

2252  CN  Voorschoten.

arbouwscharrelvlees.nl

scharrelvlees@gmail.com

0715613522  of  0627043510

Eerlijk  is  heerlijk!  Arbouw  Scharrelvlees  
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Treubstraat 15, tel (071) 56 12 664, Voorschoten
van Beethovenlaan 21, tel (071) 56 14 727, Voorschoten
van Hoytemastraat 77, tel (070) 32 44 470, Den Haag
Bevrijdingsplein 6, tel (071) 57 66 146, Leiden
Luifelbaan 32, tel (070) 514 06 15, Wassenaar 

 www.verhoog.com

Scoor iedere dag met 
ons brood en banket!
Scoor iedere dag met 
ons brood en banket!
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Restaurant Allemansgeest - idylle aan het water
Op een idyllische locatie aan de Vliet in Voorschoten ligt het historierijke Restaurant 
Allemansgeest. Dé plek voor een heerlijke lunch of diner die door eigenaar Francis Borsje 
werd omgetoverd tot een modern, licht en sfeervol restaurant met eigentijdse inrichting. 
Naast het à la carte restaurant en de historische opkamer heeft de locatie ook een serre, 
een orangerie en een groot terras met uitzicht op het water. Een eigen ruime parkeerplaats 
en aanlegplaatsen voor boten completeert het geheel.

De klassieke keuken is Frans georiënteerd en op de kaart staan ver!jnde gerechten bereid 
van dagverse producten die passen bij het seizoen. De chef-kok streeft er met zijn team 
naar, u elke dag een hoog kwalitatief menu te presenteren. De sommelier adviseert u 
daarbij passende wijnen van de uitgebreide wijnkaart. 

Van dinsdag t/m zondag bent u van harte welkom voor lunch en diner.  
Allemansgeest is naast à la carte restaurant, of!ciële trouwlocatie. Uw trouwdag met 
ceremonie, receptie, diner en feestavond kan hier onder één dak plaatsvinden. Ook voor 
teamsessies, familiefeesten, zakelijke bijeenkomsten en private dinners zijn de diverse 
ruimtes zeer geschikt en vormt de landelijke omgeving een sfeervolle setting.

Wilt u kennismaken met Restaurant Allemansgeest? 
Als lezer van het MHC Forescate magazine ontvangt u bij een lunch of diner reservering 
voor twee of max vier personen één "es huiswijn cadeau.* 

(*Reserveren kan uitsluitend via onze website, o.v.v. MHC Forescate, met uitzondering van zon- 
en feestdagen, alleen op basis van beschikbaarheid en alleen tijdens het seizoen 2016-2017)

Restaurant Allemansgeest  |  Hofweg 55  |  2251 LP Voorschoten 
071 5764175  |  info@allemansgeest.nl  |  www.allemansgeest.nl

0174571.pdf   1 22-9-2016   14:16:07
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Datgeen ze op de training leren, brengen de 
teams elke zaterdag in de praktijk tijdens de 
competitiewedstrijden. Van ‘s ochtends vroeg tot 
laat in de middag spelen 40 teams een wedstrijd 
op één van de vier velden van de club. Een hele 
puzzel om dat allemaal goed in te plannen. En 
hoe wordt er voor gezorgd dat de teams allemaal 
goed voorbereid het veld op komen? We spraken 
met Guimet Schi!ers, (bestuurslid HTZ- hockey 
technische zaken- jeugd, coach en trainer en 
speelster Dames A) en Paul ten Have (lijntrainer 
A- en B-lijn, trainer, coach en speler Heren 1) 
over jeugdhockey bij MHC Forescate.

Organisatie
Guimet legt uit: “Kinderen vanaf vijf jaar 
(groep 2 basisschool) kunnen kennis maken 
met hockey bij de Kabouters. Op een speelse 
manier leren ze luisteren, opdrachten uitvoeren 
en motoriek en balgevoel ontwikkelen. Vanaf 
zes jaar gaan ze over naar de Benjamini’s en 
vervolgens naar de F-jes. Daar beginnen ze eerst 
met onderlinge wedstrijdjes spelen: drie tegen 
drie en later zes tegen zes. Dat gaat door als 
ze verder gaan naar E-lijn. In eerste instantie 
spelen ze dan zes tegen zes op een kwart veld 
en een jaar later acht tegen acht op en half veld. 
Vanaf de D-jeugd spelen ze wedstrijden met een 
el#al op een volledig veld. Wij doen ons best 
om (met een heel ‘team’) alles in goede banen te 

MHC Forescate is een familieclub. Van de 1.250 leden van MHC Forescate is ongeveer 
80% jeugdlid. Kinderen van 5 tot ongeveer 18 jaar. Ze gaan hockeyen omdat ze het een 

leuke sport vinden. Of omdat hun broer, zus, vader, moeder, opa of oma het ook doet of 
deed. Hockey moet vooral leuk zijn. Het wordt vaak leuker naarmate je meer oefent en 
het beter gaat. Daarom is het belangrijk dat op een leuke manier goed getraind wordt. 

leiden. Joyce Visser, manager hockeytechnische 
zaken, is verantwoordelijk voor het technisch 
beleid. Zij zet de lijnen uit; wat moet een kind 
in een jaar leren. Ze maakt bijvoorbeeld ook de 
trainingsschema’s en neemt de lijntrainers en 
teamtrainers aan. Lijntrainers sturen de trainers 
binnen hun eigen lijn aan. Zij zijn er binnen 
hun eigen lijn verantwoordelijk voor dat er goed 
training wordt gegeven. Sinds een paar jaar 
investeren wij als club meer in deze lijntrainers. 
Zij moeten een trainer, vaak een jeugdlid, beter 
maken. 

Per lijn zijn er verder lijncoördinatoren (die deel 
uitmaken van de HTZ-commissies), trainers 
en coaches. De meeste teams hebben ook een 
manager die praktische zaken regelt, zoals 
rijschema’s. Met z’n allen proberen we er, samen 
met de kinderen, voor te zorgen dat ze goed 
voorbereid het veld op komen. Wij vinden het 
belangrijk dat een kind lekker kan hockeyen, op 

zijn eigen niveau. Er is een onderscheid tussen 
kader- en breedteteams. Kaderteams zijn alle 
eerste teams aangevuld met tweede en soms 
derde teams (opleidingsteams). Breedteteams 
zijn alle andere teams. Kaderteams trainen over 
het algemeen wat meer en spelen doorgaans 
op een hoger niveau. Van de kinderen die in 
de kaderteams spelen wordt verwacht dat zij 
zich extra inzetten voor de club. Bijvoorbeeld 
door lagere teams training te geven of klusjes te 
doen.” 

Groeimindset
En hoe wordt er nou voor gezorgd dat iedereen 
lekker op zijn eigen niveau kan hockeyen en het 
spel goed kan leren? Paul: “Joyce Visser en Ton 
van der Laan (voorzitter HTZ-kadercommissie) 
spreken heel veel met de trainers op de club en 
organiseren vaak coachavonden om iedereen 
te informeren, verder te laten ontwikkelen en 
te inspireren. Sinds afgelopen seizoen is op dit 

“GEWOON LEKKER HOCKEYEN, 
IEDER OP ZIJN EIGEN NIVEAU”

JEUGDHOCKEY BIJ MHC FORESCATE

MHC FORESCATE  •  NAJAAR 2016



Restaurant De Knip is dé locatie voor een stijlvolle huwelijksdag
of feest. De Knip is rustig gelegen langs het water van de Vliet in

Voorschoten en is o!cieel benoemd tot ‘Huis der Gemeente’.
In de zomer kunt u buiten op het terras trouwen met uitzicht op
het water en de Knipmolen, maar ook voor een winterwedding is

het een toplocatie.

De persoonlijke benadering, aankleding en ‘personal touch’ geven
u dat onvergetelijke gevoel. De ceremonie uitbreiden met een
receptie, diner of feest ligt allemaal binnen de mogelijkheden.
We hebben volop ideeën en geven u graag vrijblijvend advies

voor zowel intieme bruilo"en als voor grotere feesten.

Uiteraard vraagt ieder type gelegenheid maatwerk. Maakt u gerust
vrijblijvend een afspraak voor een rondleiding en om de diverse

mogelijkheden te bespreken!

Op zoek naar een unieke trouwlocatie?

Kniplaan 22, 2251  |  AK Voorschoten  |  (071) 561 2573
www.restaurantdeknip.nl
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soort avonden Steven Altenburg (lijntrainer JD) 
aanwezig om de ‘groeimindset’ op de agenda te 
zetten. Dit is een wetenschappelijk onderbouwde 
pedagogische benadering van jeugdspelers, 
die zou moeten leiden tot gemotiveerde en 
kwalitatief goede spelers. Het is belangrijk dat 
elke trainer/coach zijn eigen visie ontwikkeld 
die binnen het jaarplan past dat voor zijn 
jeugdlijn van toepassing is. Van de jongste jeugd 
tot en met de D-jeugd staat alles in het teken 
van het aanleren van de basistechnieken en het 
enthousiasmeren voor het spel. In de C komt 
er enige tactiek bij kijken en leren de kinderen 
echt te trainen. De B-lijn koppelt trainingen 
aan wedstrijden en in de A-lijn wordt er echt 
getraind en gespeeld voor de winst. Het is 
belangrijk om vooral het groeiproces voorop 
te stellen bij jeugdspelers. Elke trainer/coach 
stelt naar eigen inzicht een jaarplan op dat past 
binnen de focus van zijn jaarlijn. Dit plan wordt 
uiteraard besproken en bekeken door Joyce en 
Ton, maar wij krijgen veel vrijheid om onszelf 
te ontplooien als trainers en gelukkig zitten we 
niet vast aan een strak vooropgezette structuur. 
De meeste trainers houden overigens de 
thema’s aan die via de Hockey Academy (online 

opleidingsprogramma voor trainers en coaches) 
worden aangeboden.” 

Selectieprocedure
Er is de laatste tijd veel (in de media) te doen 
geweest over de selectieprocedures bij hockey- 
en voetbalclubs. Hoe gaan jullie daar bij MHC 
Forescate mee om? Guimet: “Uiteraard hebben 
we er begrip voor dat er teleurstelling is bij ouders 
en kind als hij of zij niet in het voorkeursteam 
geplaatst wordt. De selectie wordt uiterst serieus 
genomen. De kinderen worden het hele seizoen 
gevolgd door de trainer, coach en lijncoördinator. 
Voor wat betre# de eerste teams bekijken in de 

laatste drie maanden ook de beoogde trainers van 
de nieuwe teams de kandidaten. In overleg met de 
huidige trainer/coach, en voorzitter hockeytechni-
sche zaken, wordt er door de lijncoördinator een 
weloverwogen beslissing genomen. Zo’n beslissing 
kan wel eens tegenvallen. We houden rekening met 
het niveau van het kind, waarbij ook gelet wordt 
op inzet en gedrag, en, als het mogelijk is, ook met 
vriendjes of vriendinnetjes in het team. We doen 
ons best om iedereen tevreden te stellen, maar ze-
ker bij de kaderteams kan dat niet altijd. Belangrijk 
is dat we de gemaakte keuzes altijd kunnen uitleg-
gen. We vinden het belangrijk dat alle kinderen 
lekker kunnen hockeyen. Plezier staat voorop!”

Restaurant De Knip is dé locatie voor een stijlvolle huwelijksdag
of feest. De Knip is rustig gelegen langs het water van de Vliet in

Voorschoten en is o!cieel benoemd tot ‘Huis der Gemeente’.
In de zomer kunt u buiten op het terras trouwen met uitzicht op
het water en de Knipmolen, maar ook voor een winterwedding is

het een toplocatie.

De persoonlijke benadering, aankleding en ‘personal touch’ geven
u dat onvergetelijke gevoel. De ceremonie uitbreiden met een
receptie, diner of feest ligt allemaal binnen de mogelijkheden.
We hebben volop ideeën en geven u graag vrijblijvend advies

voor zowel intieme bruilo"en als voor grotere feesten.

Uiteraard vraagt ieder type gelegenheid maatwerk. Maakt u gerust
vrijblijvend een afspraak voor een rondleiding en om de diverse

mogelijkheden te bespreken!

Op zoek naar een unieke trouwlocatie?

Kniplaan 22, 2251  |  AK Voorschoten  |  (071) 561 2573
www.restaurantdeknip.nl
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Prof.  Einsteinlaan  1,  2251  VD  Voorschoten

Beethovenlaan  69B,  2253  BE  Voorschoten

071-5617336    |    info@paulidespartners.nl    |    www.paulidespartners.nl
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Op welke lee!ijd begon je met "uiten?
“Zoals iedere hockeyer moest ook ik m’n 
scheidsrechterskaart halen op mijn 15e. Ik vond 
het ‘begeleiden’ van wedstrijden altijd al leuk. 
Al voordat ik mijn ‘kaart’ haalde was ik al aan 
het "uiten. Dit was overigens op Cartouche. 
Daarna is het snel gegaan. Ik wilde nog wel 
blijven keepen en zo ben ik bij MHC Forescate 
terecht gekomen. Toen ik was afgevallen bij de 
selectie van JA1 bij MHC Forescate besloot ik 
te stoppen met spelen omdat ik geloofde dat ik 
verder met "uiten kon komen dan met spelen…
geen slechte keuze, achteraf. Zo "oot ik op 
zaterdag voor de bond en op de zondag "oot 
ik op MHC Forescate Heren 2, Dames 1 en 
Veteranen A. Ik heb super veel geleerd van deze 
periode op de club”.
 
Wat weet je nog van de eerste wedstrijd 
die je "oot?
“Mijn eerste wedstrijd voor de bond was 
toen ik 16 jaar was. In die tijd werd je 

OUD#FORESCATE LID COEN VAN BUNGE

SCHEIDSRECHTER OP OLYMPISCHE SPELEN

eerst Kandidaat Bondsscheidsrechter 
voordat je tot Bondsscheidsrechter werd 
(hiervoor moest je minimaal 18 jaar oud 
zijn) benoemd, tegenwoordig heet dat BIO 
(Bondsscheidsrechter In Opleiding). Mijn 
eerste wedstrijd was HGC vs Victoria JB1 en ik 
weet nog dat ik  twee gele kaarten heb gegeven. 
Natuurlijk is het heel spannend om spelers van 
je eigen lee#ijd te "uiten, maar het was wel 
heel gaaf!”
 
Hoe ziet het trainingsschema 
van een topscheidsrechter eruit?
“Mijn seizoen loopt eigenlijk het hele jaar door. 
Met de Nederlandse competitie, Europese 
clubtoernooien en in de zomer vaak een FIH 
toernooi. Hierdoor ben ik het hele jaar bezig. In 
m’n trainingsschema werk ik toe naar een piek, 
vaak is dat het belangrijkste toernooi. Ik heb 
een Australische inspanningsfysioloog die mijn 
trainingsschema’s maakt. Het is voornamelijk 
veel interval trainingen om het ritme na te 

bootsen dat je als scheids meemaakt in de 
wedstrijd. Geen enkele scheids rent 8 kilometer 
achterelkaar in een wedstrijd. Het gaat altijd op 
en neer met rustmomenten.” 

Is "uiten je hobby of beschouw je het 
als je beroep?
“Het is een uit de hand gelopen hobby waar 
ik dolgraag mijn beroep van zou willen 
maken. Helaas kan dat niet en kost het mij 
op dit moment meer dan dat het oplevert. 
Natuurlijk zijn de ervaringen die ik opdoe in het 
buitenland zeer waardevol, maar het kost me 
vooral veel vakantiedagen.” 
 
Wat is de meest bijzondere wedstrijd 
die je hebt mogen leiden?
“De meest bijzondere wedstrijd was m’n 
eerste Champions Trophy $nale in 2014. In 
Bhubaneswar, India, "oot ik de $nale Duitsland 
– Pakistan. Fluiten in een volgepakt Indiaas 
stadion en een onbeschrijfelijke ervaring.”

29
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Beter leren met bewegen
www.ldvleiden.nl

Highschool hockey

Sport, Dans, Highschool 
en Topsport Talent

Leonardo College  VWO HAVO MAVO 
Beter leren met bewegen

www.ldvleiden.nl

Highschool hockey

Sport, Dans, Highschool 
en Topsport Talent

Leonardo College  VWO HAVO MAVO 
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En welke wedstrijd is nog een droom 
om te doen?
“De droomwedstrijd is de Olympische Finale. 
Misschien nu in Rio en anders in Tokyo over 
vier jaar.”
 
Hoe ga jij om met de andere scheidsrechter 
in het veld?
“In het hockey "uit je eigenlijk iedere wedstrijd 
met een andere collega. De ene collega past 
beter bij mij dan de andere en andersom ook. 
We zijn allemaal mensen en het is dus ook  
hier af en toe geven en nemen. Het is mijn 
uitdaging om de collega-scheidsrechter beter te 

laten "uiten door de dingen die we afspreken 
en wat ik wel en niet doe. Uiteindelijk moeten 
wij, de scheidsrechters, het spel begeleiden en 
niet leiden.” 
 
Hoe is het om gecorrigeerd te worden 
door de videobeelden?
“Tegenwoordig zien we het niet meer als 
gecorrigeerd worden. De spelers accepteren 
dat wij niet alles kunnen zien en dat vinden we 
niet erg. Het gaat erom dat uiteindelijk de juiste 
beslissing genomen moet worden. De eerste 
paar keer is het natuurlijk heel spannend als de 
video aangevraagd wordt; dan gaat de hartslag 

jongste scheids

Voorschotenaar één van jongste hockey 
scheidsrechters van Nederland
In januari 2016 hee# de toen 9 jarige Jip 
Dijksman zijn scheidsrechterskaart in 
ontvangst genomen. Dat is een bijzondere 
prestatie, want normaal leren kinderen 
pas op oudere lee#ijd te "uiten.  Jip is 
daarmee één van de jongste scheidsrechters 
van Nederland.  En daar is op gepaste 
wijze aandacht aan geschonken tijdens 
de nieuwjaarbijeenkomst van hockeyclub 
MHC Forescate. 
 
John Kootstra, als bestuurslid 
verantwoordelijk voor de scheidsrechters, 
is heel blij met de jonge "uiter. “We hebben 
op de club mensen nodig die het leuke 
hockeyspelletje in goede banen kunnen 
leiden. Zo’n jong talent koesteren we. Hij 
kan een voorbeeld zijn voor de oudere 
kinderen. Wat ik vooral knap vind is dat Jip 
het helemaal zelf hee# geregeld.”
 
Want Jip hee# zichzelf de spelregels op de 
computer aangeleerd.  Na ruim een maand 
zelfstudie wist hij te slagen voor het o%ciële 
examen.
 
Zijn ouders zijn trots op hem.  “Zodra 
hij zijn examen had gehaald hebben we 
hem meteen een set kaarten gegeven” 
aldus moeder Noëlle. “Jip hee# altijd veel 
aandacht gehad voor regels, in het verkeer 
en voor spelletjes. Daarom was de stap 
richting scheidsrechter een logische”.

zeker omhoog. We zeggen dan ook niet voor 
niets; Panic slowly als de video aangevraagd 
wordt. Wij zien het dan ook niet dat we iets 
verkeerd doen.  Wij zien het als een hulpmiddel 
om de juiste beslissing te nemen. Het is een 
goede toevoeging aan het hockey.” 
 
Welke tips geef jij jonge scheidsrechters mee 
die verder willen komen met "uiten?
“Blijf jezelf op het veld, ga niet iemand anders 
nadoen en hou het simpel. Maak het niet te 
moeilijk voor jezelf en voor de spelers. Als 
iedereen verwacht dat je "uit, "uit dan. En 
vergeet niet dat je "uit omdat je het leuk vindt.”
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KEEPEN OP MHC FORESCATE
Het is de meest bijzondere positie in een hockeyteam: die van de keeper. 

Zonder keeper zijn trainingen een stuk minder leuk en kun je al helemaal geen 
wedstrijd spelen. Eigenlijk zijn keepers dus onmisbaar. En laat keepen nou ook nog 

eens heel erg leuk en uitdagend zijn!

0175401.pdf   1 14-10-2016   14:23:22

Maar waarom zou je keeper willen worden? 
De keeper is een belangrijk onderdeel van elk 
team, maar hee#  een heel andere taak dan 
zijn medespelers. Je wilt natuurlijk zo veel 
mogelijk ballen tegenhouden, maar voordat 
het zover is, moet er hard getraind worden!

Op MHC Forescate krijgen keepers daarom – 
naast de trainingen met hun team -wekelijks 
keeperstraining. MHC Forescate hee#  een 
groep keeperstrainers die graag hun kennis 
en kunde overbrengen op het jeugdig talent. 
Dit jaar wordt er keeperstraining gegeven 
door een aantal topkeepers uit de senioren 
(o.a. de keepers van Heren 1 en Dames 1) 
en veel van onze geweldige jeugdkeepers! 
Zij leren de keepers van MHC Forescate 
alle technieken, zodat zij in staat zijn om 
lage en hoge ballen tegen te houden, te 
duiken, slidings te maken en strafcorners 
onschadelijk te maken. Zij leren je om te gaan 
met spanning, zodat jij in de laatste minuut 
die ene belangrijke redding kan maken! En 
wie dacht dat keepen lekker ontspannen is: 
je moet hartstikke snel en lenig zijn, om vlug 
bij de bal te komen, dus je komt ook nog eens 
uitgeteld het veld af na elke training!

En als je in het weekend 
het veld op gaat met 
jouw team om een 
wedstrijd te spelen, kan 

je al die technieken 
toepassen! Maar, 
je hebt een nog 
veel belangrijkere 
rol tijdens de 

wedstrijd. Jij hebt 
het beste overzicht 
van het veld, dus 
jij bent tijdens 

wedstrijden 
de leider 

van de 

verdediging: jij kan vanuit jouw doel de 
verdedigers aansturen en op de juiste plek 
zetten. Keepers zijn dus ontzettend belangrijk 
voor elk team en het is ook nog eens geweldig 
om keeper te zijn! Lijkt keepen jou leuk, en wil 
je er meer over weten? Stuur dan een mailtje 
naar lijntrainerkeepers@mhcforescate.nl

Maak kennis met Anke en Marlies, een paar 
van onze keeperstrainers:

Anke (in de jeugd op MHC Forescate gekeept, 
nu keepster van HGC Dames 1 en afgelopen 
zomer Europees Kampioen geworden als 
keepster van Jong Oranje)
Wanneer heb jij besloten om te gaan keepen?
“Ik ben in de D’tjes gaan keepen, maar vond 
keepen daarvoor ook al heel leuk!”

Wat vind je zo leuk aan keepen?
“Ik vind keepen leuker dan speler zijn. Als 
keeper heb je een belangrijke rol in je team. 
Door jou is het mogelijk om wedstrijden te 
winnen!”

Wat zou je de keepers van MHC Forescate als tip 
willen meegeven?
“Je kan pas goed worden als je heel veel plezier 
hebt in het keepen. Dus zorg dat je het leuk blij#  
vinden!” 

Marlies (lijntrainer voor de keepers op MHC 
Forescate) Marlies is de belangrijkste persoon 
voor de keepers op MHC Forescate. Zij studeert 
Europees Recht aan de Universiteit van Leiden, 
maar brengt het grootste deel van 
haar tijd op het hockeyveld door. 
Marlies gee#  training op MHC 
Forescate, De Kieviten en bij 
de Drijver Goalie Academy 
op HGC. Zelf keept Marlies 
bij LOHC. Marlies gaat met 
veel plezier aan de slag als 
lijntrainer op MHC 
Forescate en gaat 
er samen met de 
andere trainers 
een topjaar van 
maken!
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Belastingadvies

voor bedrijven en particulieren

 Fiscale adviezen
 Belastingaangiften
 Vermogensplanning

Accountantsdiensten

voor starters en gevestigde bedrijven

 Samenstellen of controle van 
 jaarrekeningen
 Bedrijfsorganisatie adviezen

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op
of kom eens langs

Koeleman Hilversum 
Vreelandseweg 7 

1216 CG Hilversum

Tel. 035 624 43 41

Koeleman Amsterdam
Mensinge 28

1083 HC Amsterdam

Tel. 020 442 07 98

Koeleman Voorschoten 
Koningin Wilhelminalaan 8

2252 GN Voorschoten

Tel. 071 561 79 50

voorschoten@accountantskoeleman.nl - www.accountantskoeleman.nl

Koningin Wilhelminalaan 8 te Voorschoten
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DÉ BEURS VOOR 
HOCKEYBESTUURDERS
EN SPORTAMBTENAREN

 Nationale Hockey Vakbeurs / woensdag 30 november / Evenementenhal Gorinchem

    Mis h
et niet!

  Bestel
 vandaag

 nog uw

gratis to
egangsk

aarten...

Bestel nu gratis e-tickets op www.nationalehockeyvakbeurs.nl

Onderdeel van de Nationale Sport Vakbeurs
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G#HOCKEY: 

ONS DOEL IS PLEZIER MAKEN

SOPHIE :

“Wedstrijden en partijtjes 
vind ik ‘t leukst.” 

MARIEKE:

“Dat we samenwerken, het 
eens zijn met elkaar en we 
doen superleuke dingen.”

Ongeveer eens per maand speelt het 
G-hockeyteam van MHC Forescate een 
competitiewedstrijd. En elke woensdagmiddag 
trainen ze samen op de club. G-hockey is 
een aangepaste vorm van hockey, gericht op 
kinderen en jongeren met een verstandelijke 
beperking vanaf 10 jaar. Marie-Jose van Pelt is 
ruim vijf jaar coördinator G-hockey bij MHC 
Forescate. “We hebben een heel leuk team met 
acht jongens en meisjes tussen 10 en 18 jaar oud. 
Maar we zouden best nog meer spelers of zelfs 
een heel team erbij willen. Ook ouderen met een 
verstandelijke beperking zijn welkom bij ons!”

Begeleidster Marie-Jose werkt al ruim 23 jaar in 
de verstandelijk gehandicaptenzorg. “De laatste 
jaren als praktijkopleider, maar daarvoor werkte 
ik altijd als begeleider bij verschillende groepen. 
Ik heb dus veel ervaring en ik vind het echt heel 

leuk om een groep G-hockeyers te begeleiden. 
Eens per jaar doet het team mee aan een 
zaalhockeytoernooi. Dat is altijd heel gezellig!” 
Ze vervolgt: “De kinderen zijn enthousiast. 
Lekker hockeyen, daar gaat het om. Winnen is 
niet zo belangrijk, al zijn ze soms best fanatiek 
en spelen ze heel goed. Het gaat ons vooral om 
het plezier!” 

Het G-hockeyteam is in het seizoen 2015/2016 
voor het eerst kampioen geworden. Dat was 
natuurlijk reden voor een feestje. De spelers 
kregen allemaal een prachtige beker en een 
nieuw vest voor het komende seizoen. De 
kampioenswedstrijd was in Alphen en bij 
terugkomst stond er een heerlijke lunch 
klaar, die door de ouders was gemaakt. Wat 
later werd het team, samen met alle andere 
kampioensteams van MHC Forescate, 

gehuldigd op de club. Marie-Jose: “we waren 
allemaal supertrots!” 

En wat vinden 
de G-hockeyers zelf?
“Ik vind de trainingen heel leuk en ik vind het 
een leuke groep,” Noor
“Dat we samenwerken,  het eens zijn met elkaar 
en we doen superleuke dingen,” Marieke
“ Op doel schieten vind ik leuk,” Wouter
“Heel gezellig met elkaar, veel lol met ballen 
schieten” Alexander
“Wedstrijden en partijtjes vind ik ‘t leukst,” 
Sophie

Meer weten over G-hockey 
bij MHC Forescate? 
Neem dan contact op met Marie-José via het 
mailadres G-hockey@mhcforescate.nl. 

NOOR:

“Ik vind de trainingen heel leuk 
en ik vind het een leuke groep.”
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Van gras naar kunstgras
MHC Forescate had oorspronkelijk vier 
grasvelden. De huidige velden 1, 2 en 3 en in 
het verlengde van veld 1 lag het oorspronkelijke 
veld 4. Het allereerste kunstgrasveld werd in 
1981 aangelegd. In die tijd speelde wethouder 
Marselis daar een belangrijke rol in, omdat de 
gemeente de aanleg $nancierde. MHC Forescate 
had daarmee één van de eerste vier watervelden 
in Nederland. Uniek in die tijd. Onze vereniging 
hee# een aantal jaren op drie grasvelden en 
één waterveld gespeeld. In 1988 zijn op de 
velden 2 en 3 de grasvelden vervangen door 
twee zandingestrooide kunstgrasvelden. We 
moesten wel één grasveld inleveren en die ruimte 
ging naar de voetbalvereniging. De redenatie 
daarachter was dat er op drie kunstgrasvelden 
meer gespeeld kon worden dan op hetzelfde 
aantal grasvelden. Door het intensiever gebruiken 
van de velden kon het groeiende aantal leden ook 
alle trainingen en wedstrijden afwerken. In 1988 
werd er ook nieuwe verlichting, drainage en alles 
erbij aangelegd.

Brand in het clubhuis
Veld 1 is begin 1992 vervangen door een 
zandveld. Een waterveld was in die tijd 
te duur. Tegelijkertijd was dit erg lastig, 
omdat de onderlaag was aangelegd voor een 
waterveld . Veld 1 is in april 2003 bij de brand 
van  het clubhuis beschadigd geraakt. De 

HISTORIE
- Een greep uit de diverse activiteiten -

wind had ervoor gezorgd dat een deel van het 
drieëntwintig meter gebied verschroeid was. Het 
gevolg daarvan was dat alleen jeugdwedstrijden 
op veld 1 gespeeld mochten worden en Heren 1 
en Dames 1 de wedstrijden op veld 3 speelden. 
Een paar jaar na de brand is veld 1 vervangen 
door een semiwaterveld.

Van drie naar vier velden
Rond 2000 werd wel eens geopperd of er nog 
wel drie velden nodig waren, omdat in de jaren 
90 het ledenaantal, zoals bij vele verenigingen, 
teruggelopen was. Na de eeuwwisseling liep 
het ledenaantal weer op en inmiddels zijn we 
erg blij met de huidige vier kunstgrasvelden, 
omdat we weer een grote hockeyvereniging zijn 
met inmiddels 1.300 leden. De KNHB hanteert  
als stelregel 300 leden per veld. Rond 2000 
zijn velden 2 en 3 vervangen, omdat de staat 
van onderhoud dramatisch was. Dit waren de 
zandvelden die in 1988 waren aangelegd. Het 
huidige veld 4, een zandveld, is veel recenter.

Beheer en onderhoud
Onderhoud?
Als je één of twee dagen in de week even gaat 
kijken ben je wel klaar, was het devies voordat 
het onderhoud serieus werd opgepakt. De 
staat van de velden is lang niet altijd op het 
huidige niveau geweest. Voor de vervanging 
rond 2000 golfde veld drie. Die golven in het 

veld werden veroorzaakt door de populieren 
en de wortels die het veld wegduwden. Na een 
regenbui schepte je de modder eraf, want dat 
lag opgehoopt in de kuilen op het veld. Een veld 
lijkt wel vlak, maar je hebt altijd lagere punten 
en daar kon je de modder afscheppen. De staat 
van het onderhoud was zo dramatisch dat ook 
daar alleen maar de jeugd op mochten spelen.

Norm
Een veld dat veroudert gee# meer risico op 
blessures. De blessuregevoeligheid neemt toe 
naarmate de demping van de velden afneemt. 
Dat is een normaal proces, want in de loop 
der jaren loopt de demping ook daadwerkelijk 
terug. Daarnaast worden de normen voor 
hockeyvelden ook strenger. De onderlagen 
krijgen hierdoor steeds meer demping. Simpel 
gezegd worden de onderlagen veerkrachtiger. 
Van alleen een lava ondergrond zijn we naar een 
lava-rubber mengsel gegaan. Bij watervelden 
wordt tegenwoordig een zogenaamde e-layer 
gebruikt. Bij MHC Forescate is gebruik gemaakt 
van de nieuwste ontwikkeling, namelijk ET-
Decke.

Dagelijks beheer en onderhoud
Na het vervangen van veld twee en drie hee# het 
beheer en onderhoud van de velden zijn huidige 
vorm gekregen. Onderhoud van de velden hee# 

Aad Bol – verantwoordelijke  beheer en 
faciliteiten, vervanging velden.

MHC FORESCATE  •  NAJAAR 2016



37

HISTORIE

vooral in het voor- en najaar hoge prioriteit. Met 
bladblazers kunnen de bladeren eraf geblazen 
worden om vervuiling te voorkomen. Algen 
worden ook direct behandeld. Zandvelden 
moeten eens in de twee en drie weken gesleept 
worden. Als je de velden sleept haal je de 
bovenste laag weer los en alle vuiligheid van de 
velden af. Met slepen haal je de bovenkant los, 
zodat mos en andere zaadjes zich niet kunnen 
zetten . Slepen gebeurt met borstels.
Doordat we als vereniging zuinig zijn geweest op 
deze velden hebben we er, met medewerking van 
onze onderhoudsman, lang mee kunnen doen 
en hebben we extra geld kunnen sparen om de 
nieuwe velden aan te kunnen leggen.

Nieuwe velden
“Rio”-, water- en semi-zandveld
Ons nieuwe veld 1 is een waterveld, zoals bij de 
Olympische Spelen wordt gebruikt. Deze velden 
liggen in Rio en in Londen. MHC Forescate is de 
eerste vereniging in Nederland die een dergelijk 
kunstgrasveld hee#. Ten opzichte van het “Rio-
veld” hee# MHC Forescate gekozen voor de kleur 
groen in plaats van blauw en zijn de vezels twee 
millimeter langer (dertien millimeter in plaats 
van elf millimeter). Dat komt door de strengere 
normen in Nederland. Je zou verwachten dat de 
normen wereldwijd hetzelfde zijn, maar helaas 
is dat niet zo. De vezel van de grasmat is sterker 

geworden. De nieuwe ET-Decke zorgt voor de 
demping onder de watervelden. Dat betekent 
dat de ballen minder hoog stuiteren dan op de 
meeste velden met e-layer. Onze velden hebben 
een uitstekende demping. Veld 2 is een waterveld 
zoals veelvuldig in de Duitse Bundesliga wordt 
gebruikt. Het verschil is dat het aantal ‘steken’ 
per cm iets minder is, maar in de praktijk is dit 
bijna niet te merken. Veld 3 is een semi-zandveld. 
Dit veld hoeven we niet te besproeien. In het 
begin zal daar wat meer zand op te zien zijn. Alle 
velden hebben dezelfde groene kleur en dezelfde 
vezels en zien er dus optisch hetzelfde uit. De 
meeste teams kunnen op een waterveld trainen 
nu we twee watervelden hebben. Het merkbare 
verschil met het semi-zandveld is wel aanwezig, 
maar veel minder omdat dezelfde vezel gebruikt 
is. Interessant om te weten is dat de vier meter 
brede kunstgrasbanen van Polytan-watervelden 
aan elkaar worden gestikt en niet gelijmd, zoals 
bij andere velden.

Showcase
Voor de leverancier, de Duitse marktleider 
Polytan, zijn de velden bij MHC Forescate 

een showcase. Drie verschillende velden 
op een compact sportterrein, zodat ze aan 
geïnteresseerden kunnen laten zien hoe deze 
velden eruit zien en in de praktijk gebruikt 
kunnen worden. In het oosten van het land hee# 
Polytan al verschillende velden aangelegd. Zij 
zullen ook de velden in optimale conditie houden 
voor ons.

Andere aanpassingen
Tussen veld 2 en 3 is nu ook een pad aangelegd. 
MHC Forescate hee# al sinds 1988 dispensatie 
gekregen  om een met een laag hekje tussen deze 
velden te spelen. Het pad en de nieuwe hekken 
zijn verplicht, maar biedt ook voor de ouders de 
mogelijkheid om bij het spelen op een half, kwart 
of een achtste veld, de wedstrijd van dichterbij te 
kunnen bekijken.

Kortom; met de nieuwe velden bezit MHC 
Forescate de komende jaren over de top van 
kunstgrasvelden met  de nieuwste dempende 
ondergrond op de watervelden,  zodat onze leden 
wederom jarenlang veel plezier kunnen beleven 
aan de mooie hockeysport.

Joop Looman – beheer en onderhoud van 
de velden
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Iris kan wel 

zonder haar, 

maar niet 

zonder hem.

Kankerpatiënten zijn dichtbij hun familie

dankzij het Familiehuis Daniel den Hoed

www.nietzonderjou.nl

Johan logeert in het Familiehuis Daniel den Hoed  

als Iris (25) in het Erasmus MC Kanker Instituut  

wordt behandeld. In deze heftige periode is  

de dagelijkse nabijheid en steun van haar vader  

voor Iris enorm belangrijk. 

Help kankerpatiènten en hun familie,

Geef aan stichting Familiehuis Daniel den Hoed

NL27INGB0000007585
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DE VRIENDENCLUB
Je kunt op vele manieren laten merken dat je de club een warm hart toedraagt. 

Naast sponsoring kan je de club ook met een (extra) $ nanciële bijdrage helpen door lid 
te worden van de vriendenclub van MHC Forescate. Als particulier kost je dit 150 euro 

en als bedrijf 250 euro per jaar. 

Waarom lid worden?
Maar waarom zou je lid worden van de 
Vriendenclub? Wat krijg je er voor terug? 
Dirk Broekhuizen vertelt hoe de Vriendenclub 
is ontstaan en wat de Vriendenclub allemaal 
voor MHC Forescate hee#  betekent.

Dirk: “Het begon allemaal alweer vijf 
jaar geleden met een brainstormsessie bij 
Restaurant de Knip. Daar waren onder andere 
initiatiefnemers Jan Rapmund en Rob Joosten 

(Rabobank) bij aanwezig. Uit ervaring weten 
we dat langs de lijn en tijdens de derde hel#  
vaak geanimeerde gesprekken ontstaan tussen 
de toeschouwers c.q. leden waar soms ook nog 
wel eens een zakelijk vervolg uitkomt.

We wilden de toegevoegde waarde van sport 
graag ook in een netwerkclub rondom MHC 
Forescate vormgeven. Door de Vriendenclub 
heb je de gelegenheid om met elkaar naar een 
wedstrijd te kijken onder het genot van een 

hapje en een drankje. Maar naast netwerken 
hee#  de Vriendenclub nog een ander doel, 
namelijk de club helpen.”

De Vriendenclub bestaat uit particulieren 
en ondernemers (lid of geen lid is niet van 
toepassing) die het mes graag aan twee 
kanten zien snijden. Aan de ene kant wordt 
de club geholpen met de extra bijdrage. Aan 
de andere kant worden er jaarlijks enkele 
events georganiseerd. Voor een ZZP-er is de 

Iris kan wel 

zonder haar, 

maar niet 

zonder hem.

Kankerpatiënten zijn dichtbij hun familie

dankzij het Familiehuis Daniel den Hoed

www.nietzonderjou.nl

Johan logeert in het Familiehuis Daniel den Hoed  

als Iris (25) in het Erasmus MC Kanker Instituut  

wordt behandeld. In deze heftige periode is  

de dagelijkse nabijheid en steun van haar vader  

voor Iris enorm belangrijk. 

Help kankerpatiènten en hun familie,

Geef aan stichting Familiehuis Daniel den Hoed

NL27INGB0000007585
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Vriendenclub toegankelijk vanwege het relatief 
lage instapbedrag.

De leden worden vernoemd onder Vrienden op 
de website en daarnaast op een speciaal bord in 
het clubhuis. De zakelijke vriend krijgt ook de 
gelegenheid om een bord (afmeting 20 cm x 30 
cm) op het sponsorbord te bevestigen.

Scorebord
Zo werd als eerste, samen met een extra donatie 
van de Rabobank, een elektronisch scorebord 
aangescha# voor bij veld 1. Ook hee# de 
Vriendenclub het nieuwe buitenmeubilair voor 
een "ink deel gesubsidieerd.

Dirk: “Dit zijn allemaal zaken die de club 
anders zelf had moeten betalen en daardoor 
blij# er minder geld over om geld aan goede 
training etc. uit te geven. Daarnaast proberen 

we, samen met de sponsorcommissie,  
bijzondere evenementen te organiseren.  Bij 
de laatste thuiswedstrijd zondag van Dames 
en Heren 1 is er ook nog geld opgehaald door 
po!ertjes te verkopen voor een goed doel, in dit 
geval stichting Hulphond.”

Van de jaarlijkse bijdrage wordt 75% ter 
beschikking van de club gesteld op basis van 
gerichte aanvragen door MHC Forescate en ter 
beslissing van de Vriendenclub. De overige 25% 
wordt gebruikt om de kosten van een event te 
$nancieren.

Leden
Op dit moment zijn er 15 particuliere vrienden 
en 15 zakelijke lid van de Vriendenclub, het 
doel is om  te streven naar een zogenaamde 
“Club van 100”. Dus we kunnen nog best een 
aantal Vrienden gebruiken!

0173704.pdf   1 12-9-2016   15:00:01
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COLOFON

MHC FORESCATE

Sportpark Adegeest

Weddeloop 1, 2253 ST Voorschoten

t. 071 -561 42 68 

e. info@mhcforescate.nl 

i. www.mhcforescate.nl 

REDACTIE

Cassandra Appelman, Freddy Blommers, Gijs 

Brons en Femke Wouters

FOTOGRAFIE

Ad de Gruiter 

vele andere vrijwillige fotografen

UITGEVER

ZPRESS Sport

www.zpress.nl

VORMGEVING

ZPRESS Studio

Bram Kool

AQUISITIE

ZPRESS Sport - Michel Bezemer

Postbus 1015

3300 BA Dordrecht

t.  078 639 70 70

f.  078 639 70 71

DRUK

ZPRESS Print

Dit magazine is een speciale jaareditie van MHC 

Forescate. Het magazine is vervaardigd in opdracht 

van het bestuur van MHC Forescate en tot stand 

gekomen dank zij de bijdrage van vele vrijwilligers. 

De redactie hee# haar best gedaan alles zo 

goed mogelijk weer te geven en houdt zich niet 

aansprakelijk voor eventuele foutieve weergave.

DC Klinieken bestaat uit 13 medisch specialistische centra waaronder DC Klinieken 
Voorschoten. Ruim 20 jaar verleent DC Klinieken kwalitatief hoogstaande zorg in een 
persoonlijke en patiëntvriendelijke omgeving. Met een verwijzing van uw huisarts kunt 
u vrijwel altijd direct een afspraak maken en wordt uw behandeling volledig vergoed 
door uw zorgverzekeraar*.
* met uitzondering van het eigen risico

Verzekerd van goede zorg!

Krimkade 20 
2251 KA Voorschoten
(071) 560 55 20
voorschoten@dcklinieken.nl Voorschoten

www.dcklinieken.nl

• MRI- en röntgenonderzoek
• Echografie
• Mammografie
• Botdichtheidsmeting

Bij DC Klinieken Voorschoten kunt u terecht voor:

• Bloedprikken
• Maag- en darmonderzoek
• Bevolkingsonderzoek Darmkanker
• Pijnbehandeling

• Neurologie
• Orthopedie
• Reumatologie
• Dermatologie
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