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Goede start 
 
De tijd vliegt en de voorcompetitie is al weer gespeeld 
met de eerste ‘succesjes’ van het seizoen. Jongens B1 en 
D1 en Meisjes C1 en C3 zijn namelijk eerste geworden in 
hun pool. 
 
Gefeliciteerd voor deze teams en veel succes gedurende 
de rest van het seizoen, het zal namelijk niet makkelijk 
worden om ook in een hogere klasse succes te behalen. 
 
 

Stem op HVB, Stem op G-hockey! 
 
Heb je een Rabobankrekening? Of ken je iemand met 
een Rabobankrekening?  
Breng dan van 7 tot en met 27 oktober een stem uit op 
G-hockey bij HVB.  
Lees meer op bladzijde 2 

HVB fietsroutes 
 
Het komt nog te vaak voor: Fietsers die via het terrein van de korfbal of de voetbal rijden. Het is niet de bedoeling 
dat men hier fiets, omdat het onveilig is. Er wordt niet verwacht dat daar iemand fietst, dus als er een fietser 
ongezien aankomt is er een grote kans op een ongeluk. 
 
Om ongelukken te voorkomen is er speciaal een fietspad langs de korfbal dat direct aansluit op de fietsenstalling bij 
HVB. Voor de duidelijkheid het onderstaande plaatje: De rode route is de veilige route, dus NIET via de korfbal of de 
voetbal! 
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Fluiters en coaches opgelet! 
Iedere fluiter moet het digitale wedstrijdformulier invullen! 
 
Het is de laatste weken gebleken dat veel fluiters denken dat er maar één scheidsrechter  
nodig is om het digitale wedstrijdformulier in te vullen.  Dat is niet waar! Net als bij de  
papieren formulieren moeten beide scheidsrechters het digitale wedstrijdformulier invullen.  
De club krijgt een forse boete van de KNHB voor elk formulier dat niet volledig is ingevuld door HVBleiswijk.  
 
Als de huidige situatie blijft bestaan, zijn we genoodzaakt om de boetes te verhalen op de nalatige scheidsrechters 
of teams. Om dat te voorkomen dus graag jullie aandacht  zodat HVBleiswijk na elke wedstrijd een 
volledig ingevuld formulier heeft, dat is dus inclusief: 

1. Correcte teamindeling door de coach/aanvoerder/manager 
2. Ondertekening van het formulier en invullen score door scheidsrechter A 
3. Ondertekening van het formulier en bevestigen score door scheidsrechter B 

 
Teams, spreek alsjeblieft ook je scheidsrechters hierop aan!  
Alvast dank voor eenieders medewerking 
 

De praktijk van het fluiten 
Een workshop onder leiding van bondscheidsrechter Hoofdklasse Perry van Milt 
 
Op dinsdag 15 oktober om 20:00 uur  wordt een workshop  
“De praktijk van het fluiten” georganiseerd voor alle scheidsrechters  
van de HVB. Het is bedoeld voor iedereen die er wat van wil 
opsteken en die zich in de praktijk wil verbeteren. De workshop 
is onder leiding van Perry van Milt (bondsscheidsrechter 
Hoofdklasse, Overgangsklasse), met leuke videobeelden van 
praktijksituaties. 
  
Onderwerpen 
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? 
 
We rekenen op een grote opkomst 
Tot dan! 
  
Namens de arbitragecommissie, 
Simone Baltzer,  
Marcel van Lith,  
Ben Giesbers 
 
arbitragehvb@gmail.com  
 

Goedkeuring douches 
 
Elk jaar is er een keuring en elk jaar is het toch weer een 
beetje spannend of er geen legionellabacterie in de 
douches zit.  
 
Gelukkig is ook dit jaar alles weer in orde en kunnen de 
nieuwe douches met een gerust hart gebruikt worden. 

Vervangen dakbedekking clubhuis 
 
Binnenkort wordt de dakbedekking van het clubhuis 
onderhanden genomen, zodat we er weer jaren mee 
door kunnen. 
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Wel winnen, hè! 
 
Hoe kun je als vader of moeder zorgen dat het goed  
gaat met je kind in de sport? Wat zeg je bijvoorbeeld  
aan de ontbijttafel op de dag van een spannende wedstrijd?  
Wat roep je langs de kant? En hoe vang je je kind op na een  
verloren wedstrijd?  

 
Vragen waar ik als ouder regelmatig tegenaan loop, en als ik zo om mij heenkijk en luister ben ik niet de enige. Het 
is geen onderwerp om hele zware gesprekken over te voeren met andere ouders langs de lijn. Maar wellicht wel leuk 
om eens op een ludieke manier samen met andere ouders naar te kijken,en dan eens niet langs de lijn, maar met 
elkaar eenseen heerlijk avondje uit in het theater! 
 
‘Wel winnen, hè!’ is een humoristische theatervoorstelling, met onder andere Kim Scheerder en Bas Grevelink (van 
de Comedytrain en de musical Joseph), onder regie van Aike Dirkzwager. In de voorstelling volgen we 24 uur het 
gezin van Lisa en Bas, van het ontbijt op zaterdagmorgen tot en met het ontbijt op zondagmorgen. Hun drie 
kinderen spelen die zaterdag ieder een wedstrijd: Sander (12 jaar) gaat voetballen, Anne (8 jaar) turnen en Mathijs 
(7 jaar) tennissen. Dat betekent een hoop stress, want het is veel geregel en gedoe (terwijl de kinderen best druk 
zijn…) en Lisa en Bas willen graag dat hun kinderen winnen.  
Daar komt nog eens spanning in hun relatie bij. Zeker als het bestuur van de voetbalclub twijfelt of ze Bas nog wel 
wil als coach en Lisa hem verwijt dat hij zich niet wat aanpast.  
 
Wanneer 
We nodigen alle ouders uit om samen met HVB naar deze voorstelling te gaan op woensdag 6 november in het 
Isala Theater Capelle a/d IJssel.  De inloop is vanaf 19.30 uur; de voorstelling duurt van 20.00 tot 21.20 uur (zonder 
pauze). Na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te praten in de foyer. 
 
Voor meer info kijk op: 
www.welwinnenhe.nl 
www.facebook.com/welwinnenhe 
www.veiligsportklimaat.nl/theatervoorstellingen 
 
Anne-Krista Blom-Weijler 
 

Samen naar een veiliger sportklimaat 
 
Sport levert prachtige momenten op en sport is leuk om te doen! Maar die mooie 
emoties die bij sport horen, kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst 
gedrag. Iedereen kent de voorbeelden wel: de sporter die te agressief speelt, de 
scheidsrechter die belaagd wordt en de bestuurder die niet durft in te grijpen.  
 
Bijscholing voor trainers & coaches  
De sportbonden en NOC*NSF vinden dat iedereen een leven lang moet kunnen genieten van sport. Daarom willen 
we er samen voor zorgen dat ieder individu zich veilig en prettig voelt in de sport en zichzelf kan zijn. In 
samenwerking met NOC*NSF biedt de KNHB Academie de hiervoor ontwikkelde bijscholingen aan. Deze 
bijscholingen zijn speciaal ontwikkeld voor trainers/coaches op alle niveaus. Een aantal bijscholingen bestaan uit 
meerdere dagdelen. Om u aan te melden voor één of meerdere bijscholingen dient u te klikken op de locatie. Alle 
bijscholingen zijn kosteloos te volgen. Wees er snel bij, er is per locatie plek voor maximaal 20 deelnemers. Voor 
meer info gebruik volgend website adres; 
http://www.knhb.nl/knhb+academie/algemeen/nieuws/DU20862_Samen+naar+een+veiliger+sportklimaat+-
+bijscholingen+voor+trainerscoaches.aspx 
 
Wat betekent Sportiviteit & Respect voor jou? Als het je aanspreekt om binnen de HVB vorm te geven aan dit 
onderdeel, laat het mij weten via akblom@natuurlijkanders.nl en/of 06-51531688. Je kunt mij natuurlijk ook altijd 
aanspreken binnen de vereniging wanneer ik als moeder langs de lijn sta. Ik kijk ernaar uit om hier samen met jou 
mee aan de slag te gaan.  
 
Anne-Krista Blom-Weijler 
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G-hockey goed op weg 
 
Voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking 
Na een oproepje in de nieuwsbrief van juni hebben een paar leden zich enthousiast  
aangemeld voor de G-hockey Commissie. Een mooi moment om even te vertellen wat  
er gedaan is en wat we nog willen doen. 
 
Wat hebben we al gedaan? 
De eerste stappen zijn gezet en de eerste succesjes worden al geboekt. In een notendop zijn dit: 

 Met de gemeente zijn we in gesprek voor ondersteuning door een sportcombinatiefunctionaris en subsidie.  
 Stichting Mee inventariseert hoeveel kinderen en jongeren in Lansingerland interesse hebben in G-hockey. 
 En, bij het coöperatiefonds van de Rabobank hebben we met succes een aanvraag ingediend voor een 

bijdrage. HVB hoort met het G-hockeyproject tot één van de genomineerden. 
 
Wat gaan we nog doen? 
Met G-hockey gaan we niet over één nacht ijs. We willen graag starten met G-hockey maar voor het zover is hebben 
we nog een hoop te doen. Denk bijvoorbeeld aan het opleiden van trainers en vrijwilligers, het ophalen van kennis 
bij club(s) die al aan G-hockey doen, een goede promotiecampagne, subsidie en sponsoring regelen, enz.. 
 
Wat kunnen jullie doen? 
Van 7 tot en met 27 oktober kunnen Rabobankrekeninghouders een stem uitbrengen op HVB en op het G-
hockeyproject. Als HVB bij de laatste 10 eindigt krijgen we een bijdrage van € 2.050,- voor cursussen en materialen. 
Zoek daarom zoveel mogelijk mensen met een Rabobankrekening en laat ze stemmen. Je stem uitbrengen kan via 
Internetbankieren van de Rabobank.  
 
Tenslotte 
De G-hockeycommissie kan nog best wat hulp gebruiken. 
Ben jij iemand die training wil geven? Of ben je bijvoorbeeld  
sterk in PR- en promotie?  Of wil je gewoon weten wat je 
kunt doen? Vraag het aan één van de commissieleden. 
Samen met jouw steun kunnen we G-hockey mogelijk 
maken. 
 
Donice Overvoorde, 
Martijn Kruijt, 
Wolter Manders, 
Hildo Dik, 
Joost Pleune (sportcombinatiefunctionaris Lansingerland) 
 
 

Wist je dat? 
 
Bij de Benjamins jongens welkom zijn die voor 1 oktober 6 jaar zijn? 
Er nog ruimte is voor meer jongens? 
Wanneer er 6 jongens zijn, deze mannen een eigen trainer krijgen? 
  
De F-jes al heel aantrekkelijk 3-tal hockey laten zien? 
Het dan ook heel leuk is om eens een zaterdagochtend te komen kijken en de spelers aan te moedigen? 
  
We altijd op zoek zijn naar ouders die niet- kindgebonden activiteiten willen oppakken voor de vereniging? 
Er vacatures zijn voor verschillende activiteiten? 
Aanmelden kan via bestuur en TC? 
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Zaalhockey komt er aan! 
 
De voorcompetitie is net afgerond en de echte buitencompetitie moet nog beginnen. 
Toch zijn de voorbereidingen voor de zaalcompetitie in de winter alweer volop aan de gang. 
Komend seizoen zullen alle teams vanaf de E-8 teams in de zaal spelen. 
 
Dit jaar was het met name lastig om aan voldoende zaalruimte te komen voor zaaltrainingen. 
De gemeente heeft de verhuur van de zalen in Lansingerland uitbesteed aan een extern bureau.  
Hierdoor wordt de verdeling van zalen over de verenigingen anders gedaan dan dat we gewend waren via de 
gemeente. Het bleek niet mogelijk om door de weeks na 17.00 uur voldoende grote tijdsblokken te reserveren 
binnen zalen in Lansingerland. Om zaalhockey te kunnen spelen, dienen balken neergelegd te worden, goaltjes 
opgezet te worden, balken opgeruimd te worden, etc. Hier is tijd voor nodig om nog enigszins aan trainen toe te 
komen. Versplinterde uurtjes door de weeks was daarom voor HVB geen optie. 
Daarom heeft HVB voor komend zaalseizoen besloten om op zondag 17 november, 24 november en 1 
december de gehele dag de Rijneveen in Bleiswijk af te huren voor zaaltrainingen van de jeugd. Hierdoor kunnen 
we toch binnen trainen om te wennen aan de zaal. Overige zaaltrainingen kunnen worden gedaan buiten op veld 1 
met zaalbalken. 
 

Afmelden Zaalhockey? 
 
Indien je niet aan de zaalcompetitie wilt/kunt 
deelnemen, geef dit dan alsjeblieft tijdig door aan de 
TC. Dan kunnen we daar rekening mee houden.   

 
 
 

 
 

Ieder team eigen scheidsrechters in de zaal  
 
In december zal de zaalcompetitie weer gaan ‘losbarsten’.  
Het is de bedoeling dat teams zelf spelleiders (E8 - jongste jeugd) of scheidsrechters (D t/m B jeugd) leveren. 
De club heeft op dit moment onvoldoende scheidsrechters om alle zaalteams van spelleiders/scheidsrechters te 
voorzien. Mede door het feit dat veel wedstijden buiten Bleiswijk gespeeld worden en fluitisten zelf ook moeten 
zaalhockeyen.  
Dit houdt in dat ouders van de jeugdleden in de zaal dienen te fluiten. Dit is ook heel gebruikelijk bij de omliggende 
clubs vanwege dezelfde redenen. 
  
Voor wedstrijden van de jongste jeugd is een Clubscheidsrechterskaart niet nodig, wel is het wenselijk dat de 
workshop zaalhockey bij ons is gevolgd. 
Voor wedstrijden van de jeugd is een Clubscheidsrechterskaart wel  nodig.  
  
Zonder scheidsrechters kunnen er geen wedstrijden worden gespeeld. Het is voor onze club en voor het team dus 
van belang dat er voldoende bevoegde scheidsrechters zijn, zodat  alle zaalwedstrijden op een goede manier geleidt 
kunnen worden.  
 
Wij hopen op jullie medewerking om per team voldoende scheidsrechters te organiseren. Met slechts 5 
wedstrijdweekenden in de zaalcompetitie en een paar fluitisten per team, valt de hoeveelheid tijd dat dit kost reuze 
mee. Er is slechts één scheidsrechter per wedstrijd nodig. 
Er kunnen zelfs afspraken gemaakt worden dat de ouders die bereid zijn te fluiten, minder hoeven te rijden of 
bardienst te draaien.    
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Jumbo hockeyplaatjesspaaractie 
 
Zoals jullie weten zijn er foto’s gemaakt voor de Jumbo 
spaaractie van hockeyplaatjes. De fotograaf maakte 
foto’s en HVB-ouders noteerden fotonummers in een 
lijst met namen. 
 
Sommige mensen moesten meerdere keren 
gefotografeerd worden. Sommige mensen konden niet 
op zondag en kwamen op zaterdag en vice versa. Dat 
was nog een hele organisatie! 
 
Nadat de foto’s zijn gemaakt is het weer even stil 
geworden rond de hockeyplaatjesactie van de Jumbo. 
 
Achter de schermen zaten we echter niet stil! Er zijn 
meerdere foto’s gemaakt van iedereen. De fotograaf 
heeft de beste foto’s uitgezocht. Daarna begon het 
grote controleerwerk. Van elke foto moest namelijk 
gecontroleerd worden of de naam van de persoon 
klopte en of het team waar de persoon bij stond 
klopte. Het zou natuurlijk vervelend zijn als hier fouten 
mee werden gemaakt. Alles is drie keer gecontroleerd. 
Het is (vrijwel) uitgesloten dat er nu nog fouten in 
zitten. Ook zijn de teamfoto’s die we zelf hebben 
gemaakt gecontroleerd. 
 
Daarna zijn alle teksten en advertenties in het boek 
geplaatst. Het boek is bijna klaar. En… het is prachtig 
geworden! 
 
Binnenkort mogen we bekend maken wanneer de 
spaaractie van start gaat. Ik kan wel alvast verklappen 
dat het nog dit jaar zal zijn. Dus: nog even geduld! 
 
Martijn Kruijt 
Voorzitter Hockeyvereniging Bleiswijk 
 

Vrijwilligersvacatures 
 
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 
- Trainers voor alle categorieën  

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

        

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 het 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. 
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Activiteitenagenda 
Datum Voor wie? Activiteit 
14 
oktober 

B-jeugd CS examen 

15 
oktober 

Alle leden Workshop Perry 
van Milt 

17 
november 

Jeugd Zaalhockeytraining
en 

24 
november 

Jeugd Zaalhockeytraining
en 

1 
december 

Jeugd Zaalhockeytraining
en 

   
   
 
 
 
 
 
 
Vind HVB op Twitter en Facebook. Gebruik volgende URL’s om de leuke Twitter en Facebook pagina’s te 
bekijken: 
 
https://www.facebook.com/HVBleiswijk  
 
https://twitter.com/hvbleiswijk 
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