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MD11 en MD2 Zaalkampioen! 
 
Deze winter is er door veel teams weer met plezier in de zaal gehockeyd. 

HVB streed met een groot aantal teams in de verschillende poules mee voor het 

kampioenschap.  
 

MD11 en MD2 is het daadwerkelijk gelukt om het zaalseizoen af te sluiten met voor 
beide teams het kampioenschap.  

 
Van harte gefeliciteerd meiden! 

 

         
 

 MD2                                                                                MD11 
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HVB wil het zandkunstgrasveld gaan vervangen 
 
Waarom moet het zandkunstgrasveld vervangen worden? 

Het zandkunstgrasveld ligt er nu al weer 16 jaar en zit aan het einde van zijn levensduur. We hebben het veld 
hiermee al langer gebruikt dan verwacht.  Maar de vezelkwaliteit en de demping gaan achteruit. We startten nu dan 

ook al met de voorbereidingen en laten een inventarisatie van het veld en de verlichting uitvoeren. Hieruit zal 
moeten blijken wat er komt kijken bij de vervanging, wat de kosten zullen zijn en hoe lang we nog kunnen spelen op 

ons kunstgras. 

 
Gaat HVB het veld zelf vervangen? 

In onze vereniging zijn gelukkig een hoop vrijwilligers actief. De specifiek kennis van het aanleggen van het veld 
hebben we echter niet. Aan B.A.S. Sport hebben we de opdracht gegeven om te beginnen met een inventarisatie 

van het veld en de verlichting. Zij hebben onder andere velden aangelegd bij Cartouche, Rijswijk en HBR en werken 

ook samen met de Gemeente en kennen ook onze accommodatie. 
 

Draagt de gemeente nog bij in de kosten? 
Helaas is dit niet het geval. Het achterste veld (semi-water) is eigendom van de gemeente. HVB huurt dit veld.  Het 

zandkunstgrasveld is eigendom van HVB of eigenlijk is dit eigendom van de Stichting EKA (Een stichting die aan HVB 

verbonden is en formeel de eigenaar is van het veld). Eerder werd door de gemeente mondeling toegezegd dat zij 
ons eigen veld zouden overnemen.  De gemeente wilde het beheer en onderhoud van sportaccommodaties 

‘harmoniseren’.  HVB was (en is)  immers een vreemde eend in de bijt. Wij hadden een veld van de gemeente maar 
vreemd genoeg ook een eigen kunstgrasveld. 

De crisis en de vastgoedcrisis in de gemeente haalde een streep door de mondelinge toezegging. De gemeente staat 
nu onder provinciaal toezicht en heeft geen ruimte om een extra kunstgrasveld in beheer te nemen of te renoveren. 

HVB zal dus zelf de financiering rond moeten zien te krijgen.   

 
Wat voor veld willen we en wanneer? 

De wens gaat uit naar semi-zand veld met beregeningsinstallatie. Dit is vergelijkbaar met het veld wat we huren van 
de gemeente maar is goedkoper in onderhoud en aanschaf. Met de nieuwste technologie en speeleigenschappen 

kan het nieuwe kunstgrasveld weer het echte hoofdveld worden van HVB.  

 
HVB wil graag bij het 40-jarig bestaan (september 2016) de renovatie realiseren. Of dit haalbaar is vooral een 

financieel vraagstuk. Dit zal echt moeten blijken uit gesprekken met de bank en het waarborgfonds sport.  
 

Wat is er tot nu toe gedaan? 
De bestuursleden van Stichting EKA (Dirk Jan van Waardhuizen, Koos van der Houwen, Sjoerd Bosch), enkele 

bestuursleden (Koen van Bennekom, Arjen van der Burg, Wolter Manders), Rob Harkema en oud-voorzitter Eric 

Breukers zitten in de commissie. Aan B.A.S. sport is de inventarisatie-opdracht gegeven en er is een bezoek gebracht 
aan hockeyclub Rijswijk die recent hun velden hebben gerenoveerd. Verder is gesproken met de KNHB en de 

Rabobank.  
Komende tijd staat in het teken van het inzicht krijgen in de totale investering, de financieringsbehoefte en het gaan 

opstellen van de veldspecificaties en offerte aanvragen. Ook  

PR-activiteiten en sponsorwerving zullen  belangrijk gaan worden. 
Wil je meedenken of helpen of heb je een vraag dan nodigen we je van harte hiertoe uit.  Er is een speciaal e-

mailadres aangemaakt kunstgras@hvbleiswijk.nl . Uiteraard kun je ook één van de commissieleden langs de lijn 
aanspreken. 

     

mailto:kunstgras@hvbleiswijk.nl
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Feestcommissie jeugd 
 
We hebben een nieuwe feestcommissie jeugd! 
 

 

Van links naar rechts: 

- boven: Kes van den Boogaard, Eva Dik, Famke Jahangir, Karlijn Kleerebezem, Romy van der Burg 

- onder: Elise van Driel, Iris de Vos, Norman Deitmers 
 

Met deze acht jongens en meisjes uit de A- en B-jeugd heeft HVB nu een top feestcommissie voor en van de jeugd. 
Het 1e feest dat zij organiseren is een C/D feest op 11 april. 

 

Houdt Facebook en Instagram in de gaten voor alle nieuwtjes!  

 Facebook:  www.facebook.com/hvbfeestcommissie 

 Instagram: hvbfeestcommissie 

 Email: Hvbfeest@gmail.com 

 

 

Oud papier - zet het aan de straat 

 
Elke maand lopen een aantal HVB-ers samen met de ouders van de Peuterhoek mee bij het ophalen van het oud 

papier.  

HVB is de lopers erg dankbaar, het levert de club de hard benodigde inkomsten op! 
We willen dan ook alle leden, ouders, opa's en oma's en kennissen vragen om het oud papier weer maandelijks 

aan straat te zetten. 
Goed voor de clubkas en goed voor de spierballen van de lopers/loopsters. 
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Bitje verplicht per 1 juli 

Bitje of geen bitje?   

Díe vraag is verleden tijd! Vanaf 1 juli 2015 is het dragen van een bitje 

verplicht. Net als scheenbeschermers en een hockeystick is een bitje 

dan een onderdeel van je hockey-uitrusting.  

Op maat gemaakt bitje of een bitje uit de sportwinkel?  

Dat is je eigen keuze maar als je dan toch toe bent aan een nieuw 

bitje is het goed te kijken naar de mogelijkheden. Op maat gemaakte 

bitjes zitten beter en geven hele goede bescherming.  

Hap dag op 26 maart 18:30 – 20:30 uur 

Op donderdagavond 26 maart van 18:30 – 20:30 uur, organiseert HVB 

samen met de Bleiswijkse tandarts Van der Zwet en SPTL-

gebitsbeschermers de eerste Bleiswijkse HAP DAG. Tegen een 

gereduceerd tarief kan je die avond happen voor een op maat 

gemaakt bitje. SPTL is onderdeel van een groot tandtechnisch bedrijf 

dat deze hapdagen op vele hockeyverenigingen heeft georganiseerd. 

De samenwerking is tot stand gekomen via de KNHB en hoofdsponsor 

Rabobank/Interpolis.  

Vragen?  

Veel vragen zullen worden beantwoord in een aparte informatiefolder 

die we binnenkort rondsturen. Bijvoorbeeld over bitjes en beugels en 
het wisselen. Nieuwsgierig? Kijk alvast op www.gebit.nl. Via 

www.shop.gebit.nl kun je je alvast aanmelden. Zodra de inschrijving 

open staat, melden we dit via LISA-app of op de site van de HVB. 

 
 
 
 

 

 

G-zaalhockeytoernooi 
 

Op 1 februari was er een groots regionaal G-zaalhockeytoernooi 
georganiseerd door Hudito.  

Het g-hockeyteam van HVB deed hieraan mee en speelden 4 
wedstrijden, een knotshockeywedstrijd en een strafballenwedstrijd. Vol 

verhalen,  behangen met een medaille en met een beker keerden de 

g-hockeyers, coach Lex, trainster Annemarie en ouders terug naar 
HVB. Het was genieten en de beker gaat, na 1 weekje bij iedereen 

gelogeerd te hebben, in de HVB-prijzenkast. 

 

 

Tips voor coaches 
 

Voor een aantal nuttige tips voor coaches is 
de volgende  gratis website van Remco 

Hartgers handig: 

www.Hockeycoach.nl 

 

http://www.gebit.nl/
http://www.shop.gebit.nl/
http://www.hockeycoach.nl/
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Meisjes elftallen in seizoen 2015-2016 
 
Hoewel het huidige seizoen nog ruim 3 maanden duurt, is de TC ook al aan het kijken naar het nieuwe jaar. 

De TC heeft in kaart gebracht met welke meisjes elftallen we komend seizoen in de competitie willen uitkomen. De 
verwachting is dat wij volgend seizoen de volgende aantallen meisjes elftallen hebben; 

 

Meisjes A 2 teams 
Meisjes B 4 teams 

Meisjes C 4 teams 
Meisjes D 4 teams 

 

Ook wordt er al voorzichtig gekeken naar de nieuwe teamindelingen. Gezien het aantal teams, vooral bij de meisjes, 
wordt dat een hele klus maar we komen er, zoals altijd, weer uit. 

 
Daarom, maar ook omdat we in alle meisjes categorieën een wachtlijst hebben, is het belangrijk dat als je besluit te 

stoppen met hockey, wat wij natuurlijk weer heel jammer zouden vinden, dit op tijd, doch uiterlijk 1 mei meldt bij de 
ledenadministratie. 

Te laat afmelden betekent dat je nog een jaar contributie moet betalen. 

 
 

 

Opruimen en afsluiten accommodatie 
 
Meestal gaat het opruimen en afsluiten best wel goed, maar graag 

aandacht voor het volgende: 
 

Verlichting van het veld: 

Het team dat als laatste van het veld gaat, graag de veld verlichting uit 
doen. Het komt nog regelmatig voor dat de verlichting onnodig blijft 

branden.   
 

Na gebruik van het clubhuis, ook bij trainingen: 

Vloeren vegen 
Gebruikte glazen spoelen en opruimen 

Gebruikt meubilair terugzetten op de plek waar het stond 
 

Als je als laatste weg gaat: 
Verlichting uit doen 

Alle deuren, ook de terrasdeuren, afsluiten 

Het alarm aanzetten 
Kleedkamers, materiaalhok en garagebox met keeperstassen afsluiten 

Alle hekken afsluiten 
 

Als we dit met zijn allen doen, is het niet veel werk en werkt het voor 

iedereen prettiger. 
 

Alvast veel dank namens HVB 
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Contact 

 

Voor vragen verzoeken wij u vriendelijk om de juiste 
commissie binnen de vereniging te benaderen. Als 

voorbeeld; voor hockey gerelateerde vragen kunt u 

contact opnemen met de Technische commissie. Voor 
algemene bestuurszaken kunt u contact opnemen met 

het bestuur.  
Voor doorgeven van adreswijzigingen of e-mail en 

telefoonnummers kunt u contact opnemen met de 

ledenadministratie.  
 

De contactgegevens van alle commissies binnen HVB 
zijn via de website te vinden op ‘mijn HVB´; 

www.hvbleiswijk.nl. 

 
 

 

 
 
Activiteitenagenda 

 

Datum Voor wie? Activiteit 

26 maart Alle leden Bitjes hap dag 

4 april F t/m D jeugd Hockeyclinic 

13 juni Alle leden Familietoernooi 

20 juni G hockey Landelijke G hockey 
dag bij Leonidas 

27 juni F & E jeugd HVB Landentoernooi 
 

 

 
 
Vrijwilligers vacatures 
 
HVBleiswijk bestaat door vrijwilligers. Doordat iedereen 

zijn/haar steentje bijdraagt, kan HVB een gezellige en 
goed draaiende vereniging zijn. “Vrijwilliger zijn bij 

HVB” geeft je veel plezier, nieuwe contacten en een 

leuke ervaring.  
 

De volgende vacatures zijn momenteel binnen HVB: 
- PR & Organisatiecommissie 

- Sponsorcommissie 

- Beheercommissie 
- Barcommissie 

- Ledenadministratie. Janneke stopt dit seizoen, 
dus we zoeken een opvolger voor haar. 

- Trainers, ervaren en onervaren (opleiding 
wordt aangeboden) 

 

Vraag gerust naar een functieomschrijving of andere 
toelichting via  bestuur@hvbleiswijk.nl. 

 
 

 

 

Bestuursvergadering verslagen 
 
Wil je weten wat er in de bestuursvergadering besproken 

wordt? 
 

Elke 1e maandag vergadert het bestuur. De notulen hiervan 

worden op de website geplaatst. Wil jij weten wat er 
besproken wordt, wat de ontwikkelingen zijn? Kijk dan op 

de website onder 'Actueel - Verslag Bestuursvergadering'. 
 

 
 

 
Foto van de maand 
 

 
 

Coach Lex legt de opstelling uit aan het G hockeyteam 

http://www.hvbleiswijk.nl/
mailto:bestuur@hvbleiswijk.nl
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HVB doet mee aan de Bobsport campagne van het ROV Zuid-Holland. Inmiddels hangt er een nieuw reclamebord 
langs veld 1 en diverse promotieartikelen zullen nog volgen.  

 

 

Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) 
 
Vrijwilligersorganisaties, dus ook sportverenigingen met een eigen kantine, soosruimte of andere gelegenheid 

waar alcoholhoudende dranken worden verkocht, moeten zich houden aan de bepalingen in de Drank- en 

Horecawet. Het doel van de Drank- en Horecawet is verantwoord alcoholgebruik stimuleren en overmatig 
alcoholgebruik tegengaan. De wet stelt daarom eisen aan het schenken van alcohol. 

 
Eén van die eisen is dat alle barvrijwilligers een 'Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA)' gevolgd hebben. 

Dit certificaat is GRATIS en in ca.15 minuten te behalen via http://www.nocnsf.nl/iva. Hierbij dien je een e-

mailadres en een naam van de barverantwoordelijke in te vullen. Gebruik hier iva@hvbleiswijk.nl voor.  
 

Het certificaat wordt dan aan jezelf en aan de vereniging gezonden zodat dit in een map achter de bar bewaard 
kan worden om getoond te kunnen worden bij een evt. controle.  

 
De komende tijd zal elke volwassene een oproep krijgen om bovengenoemd certificaat te behalen, maar het 

staat je natuurlijk vrij om dit alvast te doen. 

 
 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002458/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002458/
http://www.nocnsf.nl/iva
mailto:iva@hvbleiswijk.nl

