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BCD Jeugdfeest: wat een success !! 
Op zaterdag 18 januariwerd met het thema “Glow in the Dark” het jaar feestelijk begonnen op de HVB.  
Rond 20.00 uur werd de D Jeugd in het gepimpte clubhuis van harte welkom geheten met een bruisende cocktail 
waarna DJ Bob het muzikale heft in handen nam. Limbo dansen, Lambada en (uiteraard) een polonaise: alles is 
voorbijgekomen ! De D jeugd had ook zeker zijn/haar best gedaan op de outfits die in het black-light lekker ‘nice 
and shine’ waren. 
De C en B jeugd arriveerde later op de avond en wat waren vooral de heren B1 ‘strak in pak’. Klasse heren !! 
 
De volume knop is open gegaan en 
wat is het dan lekker om zo uit je dak 
te gaan ! Het moet gezegd worden: 
het meubilair van het clubhuis is 
uitvoerig getest en jump-proof ! 
Rond 24.00 uur was het echtklaar en 
kon er terug gekeken worden op een 
TOP avond die zeker voor herhaling 
vatbaar is ! 
De organisatie wil de BCD Jeugd 
hartelijk bedanken dat jullie er zo’n 
gezellige avond van gemaakt hebben. 
En we willen ook vooral de heren Kris 
Dik, Niels van Lith en Jan Olierhoek 
met name noemen. 
 
Bedankt en tot een volgend feest ! 
Angelique, Anne-Britt, Anke, Caroline, 
Diederike, Lisette, Petra, Wendy en 
Wieke 
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Toespraak Oliebollenknaller 4 januari 2014 
 
Tijdens een nieuwjaarstoespraak is het gebruikelijk om eerst even terug te blikken  
op het oude jaar en dan vooruit te kijken naar wat het nieuwe jaar gaat brengen. 
 
Voor een terugblik over het afgelopen jaar beginnen we dus halverwege het seizoen  
2012-2013, in januari 2013. Op de nieuwjaarsreceptie van 2013 heb ik aangekondigd  
dat de kleedkamers gerenoveerd zouden worden. Dat is ondertussen gebeurd. 
 
En er waren andere belangrijke gebeurtenissen. Bijvoorbeeld de Rabobank Hockeyclinic en het HVB Landentoernooi, 
maar ook de Facebook-pagina die in de lucht kwam. 
 
Er was het afgelopen jaar naast veel hockey gelukkig ook veel gezelligheid! Er zijn meerdere filmavonden geweest 
en veel teams hebben vorig seizoen afgesloten door iets gezelligs met het team te doen. Maar ook op bijvoorbeeld 
de vrijwilligersborrel en de mosselavond was het heel gezellig. 
 
Het wegvallen van BSO Catalpa als huurder was een flinke aderlating voor ons. Maar uit onverwachte hoek kwam 
hulp van sponsoren. Ook de gift van de kledingbeurs Bleiswijk was een aangename verrassing. De spaaractie van de 
Jumbo was een leuke manier om onszelf eens extra in de spotlights te zetten. En we hebben er ook nog een aardig 
bedrag mee verdiend. Al met al staan we er financieel gezien nog goed voor. 
 
Het komende jaar zal het WK een belangrijk thema zijn. En als altijd natuurlijk de accommodatie en het materiaal. 
 
Waar we dit jaar meer aandacht voor zullen gaan vragen is Sportiviteit en Respect. En dan niet alleen op het 
hockeyveld, maar ook daarnaast. Want helaas blijkt dat we niet altijd respectvol met elkaar omgaan. En dat is 
jammer, want we hebben hier allemaal hetzelfde doel! Niemand heeft het gelijk altijd aan zijn kant. En juist uit 
samenwerken met elkaar kunnen extra mooie dingen ontstaan! 
We zijn met elkaar de hockeyvereniging Bleiswijk. Zonder de leden en de ouders en de vrijwilligers is er geen 
vereniging. Om dit uit te beelden – en omdat het tijd was voor iets nieuws – hebben we een canvas laten bedrukken 
met het logo van HVB. Het logo bestaat echter uit pasfoto’s van spelers, coaches en trainers. Dit canvas krijgt een 
plekje in het clubhuis. De foto’s zijn aan het begin van het seizoen gemaakt, dus niet iedereen staat er op. Er zijn 
ondertussen alweer veel leden bij gekomen. En er zijn veel vrijwilligers die ‘achter de schermen’ hun steentje 
bijdragen. Maar dit doet niet af aan de symboliek. We hopen dat iedereen het mooi vindt! 
 
Als laatste nog dit: het bestuur wenst iedereen een sportief en succesvol 2014 toe! 
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Het experiment met 'eigen doelpunt' vervalt  
De regel die stelt dat een doeltreffend schot van buiten de cirkel als eigen doelpunt telt 
als de bal in de cirkel door een verdediger wordt geraakt, vervalt per 1 februari 2014.  
 
Een schot van binnen de cirkel die onderweg door een verdediger wordt geraakt en in het 
doel belandt, blijft vanzelfsprekend wel als eigen doelpunt tellen. Is het schot van buiten 
de cirkel dan volgt een lange corner als de bal een verdedigende stick heeft geraakt en in 
het doel gaat. Als de bal via een verdedigende voet in het doel gaat, dan wordt een 
strafcorner gegeven wegens shoot.De KNHB heeft echter een kleine uitzondering gemaakt 
voor de midwintercompetitie. Daar blijft de eigen doelpunt-regel gelden ook voor 
wedstrijden die eventueel na 1 februari 2014 worden gespeeld. 
 

 

Eerste CS+ plussers bij de HVB 
 
De HVB heeft er 2 CS+ scheidsrechters (Clubscheidsrechter+) bij: Dirk-Jan Revelman en Jan-Paul Lommerse. De 
CS+ opleiding is een praktijkgerichte opleiding. Deze wordt verzorgd door een door de KNHB opgeleide leercoach.De 
bedoeling is dat hij / zij door extra opleiding en begeleiding de ‘moeilijkere’ wedstrijden op de club gaat 
fluiten.Fluiten is leuk, fluiten is fun! Wie dus verder wil leren, kan dit doen met de (CS+) opleiding. De CS+ opleiding 
kun je zien als een soort Masterclass. De enige voorwaarden voor aanmelding zijn: 
 Clubscheidsrechterskaart gehaald hebben; 
 Basis fluitervaring hebben; 
 Plezier in het fluiten hebben; 
 Bereidheid en motivatie te investeren in de CS+ opleiding. 

Geïnteresseerd? Mail naar arbitragehvb@gmail.com 
 
 

Examen clubscheidsrechter:  
36 cursisten geslaagd! 
In de afgelopen paar maanden zijn maar liefst 36 
cursisten geslaagd voor het KNHB examen. Zij hebben 
deelgenomen aan de E-learning cursusvoor 
clubscheidsrechter. Hiervan hebben 9 ouders zich 
opgegeven om ook in de zaal te gaan fluiten.  
 
 

Cursus E-learning (voor een 
clubscheidsrechterskaart)  
start 1 februari 
Alle spelers die in een B-team hockeyen moeten dit 
seizoen hun kaart halen. Hiervoor krijgen ze nu nog 2 x 
de gelegenheid. Op 1 februari start volgende cursus E-
learning. Iedere speler die in een B-team speelt krijgt 
automatisch bericht om hier aan mee te doen. 

 

Workshop weerbaarheid door Perry van Milt 
 
Op 15 oktober is workshop ‘weerbaarheid van een 
scheidsrechter’  georganiseerd. Perry van Milt 
(bondscheidsrechter hoofdklasse) is komen  
vertellen over onderwerpen als: 

 Hoe voorkom je dat een wedstrijd fysiek  
wordt, of dat er veel wordt gemopperd, en wat 
kun je doen als het toch gebeurt?  

 Omgaan met een lastige coach of lastig 
publiek;  

 Op welke wijze kun je optimaal samenwerken 
met je collega scheidsrechter? 

Een leerzame avond, de opkomst was ook prima. De 
workshop zal volgend seizoen worden herhaald voor de 
A-jeugd. 
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Contact 
Voor vragen verzoeken wij u vriendelijk om de juiste 
commissie binnen de vereniging te benaderen. Als 
voorbeeld; voor hockeygerelateerde 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 
25 april Oosthoek Sportdag 
24 mei Alle leden Rabo, WK-cup bij 

HVB 
8 juni Alle leden WK verenigingsdag 

HVB 
13 juni Wiekslag Sportdag 
14 juni Veteranen Veteranentoernooi 

HVB 
28 juni F & E jeugd HVB Landen toernooi 

 

 

 

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 
- Feestcommissie C/D jeugd (kan ook in groep) 
- TC: Meisjes elftallen coördinator C-lijn 
- TC: Wedstrijdsecretaris Zaalhockey 
- TC (arbitrage): Begeleider van spelleiders 
- Trainers voor alle categorieën  

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

 

 

 
 
 
 
 


