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Officieel orgaan van de
Tielse Hockey en Cricket Club

 “De Kromhouters”
Opgericht 26 januari 1946

De Hoenderik die je nu op je scherm hebt, is anders dan gebruikelijk gevuld. 
Naar aanleiding van de uitkomsten van de werkgroep Communicatie is vorig 
seizoen besloten om een andere draai aan ons verenigingsblad te geven. 

‘Uit De Hoenderik’ gaat komend seizoen vier maal verschijnen. Het wordt een 
uitgebreid ‘magazine’ waarin je allerlei belangrijke seizoensinformatie van het 
bestuur en commissies krijgt, maar ook foto’s van teams, verhalen van 
vrijwilligers, trainers of coaches en tekeningen van jeugdleden kunt 
terugvinden. Voor de wedstrijdschema’s kun je voortaan terecht op onze 
Kromhouterssite, LISA Team of hockey.nl. 

Naast deze’ Hoenderiken’ zal er met regelmaat een nieuwsbrief worden ge-
stuurd. Hierin ontvang je de informatie of de vragen die op dat momtent van 
belang zijn.

‘UIT DE HOENDERIK’

COLOFON

Uit de Hoenderik

Digitale nieuwsbrief

Nr: 18 3 september  ‘14 

REDACTIE-ADRES/KOPIJ

Vacature

Hoenderik@kromhouters.nl

CLUBHUIS 

Sportpark Rauwenhof

4003 KX TIEL

Postadres:  zie secretaris 

BANKRELATIE

Rabobank West-Betuwe 

Reknr. 11.28.08.700

GIRO: 3684081



  Bestuur  |  Commissies  |  Algemeen

www.kromhouters.nl 

Van de voorzitter
Wat een ontzettend mooie wens gaat er dit seizoen in vervulling! We hebben er met z’n allen lang op gehoopt en hevig naar 
verlangd. Vorig seizoen stevig voor gepraat en een goed plan voor gemaakt. Op maandag 12 augustus was het dan eindelijk 
zover. De eerste schop voor het nieuwe veld is de grond in gegaan. Inmiddels ligt er een grote kale ‘bak’ die spoedig gevuld gaat 
worden met vele kuubs zand en daarna lava als onderbouw van de zeer begeerde watermat. Belangrijk detail is dat het zand 
wordt gesponsord en geleverd door de Dekker Groep. Zo ongeveer met de herfstvakantie zal dan zowel het waterveld als ook 
alle bestrating erom heen klaar zijn. Een heel bijzonder vooruitzicht. 

Uiteraard gaat dit alles niet vanzelf. Er komt echt ontzettend veel kijken bij de aanleg van een kunstgrasveld. Gelukkig hebben we een zeer kundige 
bouwgroep die hier specifiek mee bezig is en alles tot in de puntjes heeft uitgewerkt. Zij zorgen ervoor dat de aanleg naar wens en behoren 
verloopt. Wie zijn de mensen achter de bouwschermen? Sander de Haan en Michael van de Berkt (ouders van leden), Sinus Wolters (erelid), Mark 
Mengerink (niet-spelend lid), Frank Schoots (Heren 3) en André van den Broek (vice-voorzitter).  Op het financiële  vlak zijn Olivier Walravens 
(ouder van lid) en Pieter Galjé (ouder van lid en voormalig penningmeester) nauw betrokken. Alles gaat in goed overleg en samenwerking met 
Lutger Brenninkmeijer (LiBer),  Jan WIllem Boon (Adviesbureau GrasAdvies) en Maaike Kokx (gemeente Tiel, grootaandeelhouder van het veld).

Met het nieuwe veld in het vooruitzicht is het plan voor de keepersschool gerealiseerd. Voor onze vereniging een bijzondere kans aangezien er in 
onze regio geen specifieke training voor keepers wordt aangeboden. Onder leiding van Pia de Wolf, KNHB-gediplomeerd keeperstrainster, krijgen 
de keepers van onze vereniging op maandag of donderdag een training op maat aangeboden. Ook keepers van andere verenigingen zijn welkom 
en kunnen tegen een vastgesteld tarief training krijgen. 

Dit seizoen starten we ook met ‘Bewegen met plezier’, een initiatief van de Raadswerkgroep van de 
gemeente Tiel samen met ons Kromhouters. Hiermee bieden we senioren (55+) de mogelijkheid om 
wekelijks onder deskundige leiding verantwoord en op een gezellige manier te sporten. Dat kan knotshockey 
zijn, maar ook een andere tak van sport. En daarna is er uiteraard even tijd voor een kopje koffie met elkaar. 

Afgelopen weekend hebben meiden A1 en jongens B2 het spits afgebeten met de eerste competitiewedstrijden. Aankomend weekend gaat 
iedereen weer lekker sportief aan de slag. Wie, wat, waar, hoe en wanneer is allemaal terug te vinden op onze Kromhouterssite én uiteraard via 
LISA Team. Een tip: Maak er gebruik van! 

Ik wens iedereen een heel fijn, sportief en gezellig seizoen toe te wensen! 
Marilyn Bruggeman

Van de voorzitter |  Van de secretaris  |  Van de vice-voorzitter
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Wie is wie in het bestuur

Marilyn Bruggeman  
Voorzitter

André vd Broek
Vice-voorzitter

Daniëlle Garthoff
Secretaris

Vacature
Penningmeester

Annemiek Jaspers
Bestuurslid TC

Luuk Nijenhuis
Bestuurslid TC

Maarten van Schaik
Bestuurslid bar

Mieke Beutener
Bestuurslid sponsoring

Klaas Versteegh
Bestuurslid Algemeen
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De afgelopen 1,5 jaar is achter de schermen door de verschillende bestuurs- en commissieleden hard gewerkt aan een nieuw beleid en 
nieuwe structuur binnen de vereniging. In het seizoen 2014-2015 zullen we hier de resultaten van gaan zien. 
Voor de hand ligt natuurlijk het nieuwe derde veld. Het ligt er nog wel niet, maar de vorderingen zijn nu duidelijk zichtbaar. Ik wil het 
echter aan onze vicevoorzitter, André van de Broek, overlaten om jullie hierover bij te praten. Zie verder op in deze Hoenderik.  Ik wil 
jullie graag meenemen in de vernieuwingen op het gebied van communicatie. 
 

Communicatieplan
De werkgroep Communicatie heeft de verschillende communicatiestromen die er waren binnen de vereniging (Hoenderik, mailverkeer, 
website, social media) onderzocht en vervolgens een communicatieplan opgesteld. Dit communicatieplan is op de ALV van april 2014 
voorgelegd aan de leden en het bestuur. Vervolgens is het bestuur met dit advies van de werkgroep aan de slag gegaan. 
 Voortaan zal er viermaal per jaar een Hoenderik uitkomen. De Hoenderik zal daarbij meer inhoud krijgen en gekoppeld zijn aan de be-
langrijkste momenten van het jaar: start seizoen, ALV,  start 2e helft seizoen incl alv en einde seizoen. Wanneer je een stukje wilt indienen 
voor de Hoenderik, kun je deze mailen naar hoenderik@kromhouters.nl 

Alle dagelijkse of wekelijkse nieuwsberichten zullen geplaatst worden op de website. Deze nieuwsberichten zijn even-
eens terug te vinden in de app en op facebook. Tweewekelijks zal er een korte nieuwsbrief rondgemaild worden met 
daarin een samenvatting van alle nieuwsberichten. 
Het is dus uitdrukkelijk niet de bedoeling dat –behoudens toestemming van het bestuur- (commissie)leden zelf mail 
versturen aan alle leden. Op het moment dat je een bericht wilt versturen, kan je dit doorgeven aan redactie@krom-
houters.nl. Caroline Leeman en ondergetekende zullen er dan voor zorg dragen dat het bericht via de website en de 
nieuwsbrief bij alle leden terecht komt.
Op deze manier proberen we de communicatie te stroomlijnen. Op de vergadering van de commissies in februari 
2015, zal deze nieuwe wijze van communiceren geëvalueerd worden. 

Van de Secretaris

Van de voorzitter |  Van de secretaris  |  Van de vice-voorzitter
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Jaarkalender
Een ander punt waar we hard aan gewerkt hebben, is het invoeren van een jaarkalender. Het idee is om op voorhand 
een overzicht te geven van alle activiteiten die het komende seizoen gehouden worden. De verschillende data kunnen 
nu al bij iedereen in de agenda gezet worden, zodat er geen activiteit gemist hoeft te worden! 
Daarbij ben ik zeer verheugd te melden dat ik jullie mag voorstellen aan de Activiteitencommissie. JanWillem Tim-
mer, Pia de Wolf en Justin van Wissen zullen gedurende het jaar diverse leuke activiteiten organiseren. Weer eens wat 
anders dan alleen maar hockeyen. Verderop in deze Hoenderik zal JanWillem hier zelf iets meer over vertellen. Heb jij 
ook een leuk idee voor een activiteit of wil je iets organiseren dan kun je dit aangeven via activiteiten@kromhouters.nl
Klik hier voor de jaarkalender
 

ALV
Voor wat betreft de Algemene Leden Vergadering, geldt dat we deze net als vorig seizoen, in oktober willen houden. 
Dit past beter in de jaarstructuur die we ingevoerd hebben. De komende ALV staat gepland op maandag 27 oktober 
2014. Op het moment dat iemand hier overwegende bezwaren tegen heeft, kan dit bij mij bekend gemaakt worden. 
In de volgende Hoenderik, welke begin oktober zal verschijnen, zal de agenda en de notulen van de vorige vergade-
ring gepubliceerd worden. 

Jaarverslag
Klik hier voor het jaarverslag van vorig seizoen.

Met vriendelijke groeten,
Daniëlle Garthoff 
Secretaris

Van de voorzitter |  Van de secretaris  |  Van de vice-voorzitter

http://kromhouters.nl/files/documenten/201495_Jaarplanning%20seizoen%202014-2015%20per%2020140902.pdf
http://kromhouters.nl/files/documenten/201495_jaarverslag%202013-2104.pdf
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Wie is wie in het secretariaat

Martijn Kooijman
Website technisch

Caroline Leeman
Website Redactie

Daniëlle Garthoff
Secretaris

Jeanette van Dee
Ledenadministratie

Emmy Visser
Veld reservering

Suzanne Sundermann
Adm. ondersteuning

Nina Oosterhaven
Adm. ondersteuning

Nino Arzini
Tuchtcommissie

Vacature
Hoenderik Redactie

Silvio Arzini
Oefenwedstrijden
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De eerste schop is in de grond
Het is gelukt.  Iedereen die op de club is geweest heeft kunnen zien dat de aanleg van 
het nieuwe waterveld is gestart. Het laatste bericht dat jullie hebben gezien is dat we op 
maandag 14 augustus de realisatie overeenkomst met de gemeente hebben getekend. 
Op dat moment was de uitslag van de inschrijvingen van de aannemers al bekend, 
echter moest er nog een gesprek komen met de aannemer om te controleren of de 
aanbieding ook helemaal klopte. Dat was gelukkig in orde en op vrijdag 18 augustus 
is de definitieve gunning verricht aan het bedrijf Ceelen Sport Constructies (C.S.C.). 
Daarmee was de laatste leverancier bekend.

Een dubbeltje op zijn kant 
Is het geweest in verband met het budget wat de gemeente had toegezegd. Het kwam door de veel lagere prijs van Ceelen dan de prijs van de volgende aan-
bieder dat de totale kosten van de aanleg precies binnen het budget van de gemeente uitkwam. Dit budget was echter te laag voor de wens van de gemeente 
om gelijk ook LED verlichting aan te leggen en grote beton platen in 
plaats van gewone tegels als stoep in verband met onkruid.

Wat vooraf ging
Zoals eerder gezegd zijn de onderhandelingen met de gemeente pas begin april gestart in plaats van begin januari. Maaike Kokx, beleidsmedewerkster Sport 
ging begin december met zwangerschapsverlof en er was niemand binnen de gemeente die tijd en affiniteit had om deze gesprekken op te pakken. 
Kostbare tijd waarin wij echter als club wel verder zijn gegaan om zo goed mogelijk te bepalen wat onze behoefte was in de vorm van een Programma van 
Eisen (PvE). Hiervoor hebben we 2 adviseurs benaderd om ons te begeleiden: Lutger Brenninkmeijer voor het maken van het PvE, de speltechnische kwalitei-
ten en selectie van de leveranciers, en Jan Willem Boon van Grasadvies voor het maken van de werkomschrijving, de offerte aanvraag en de directievoering 
tijdens de aanleg.

Van de vice-voorzitter

Van de voorzitter |  Van de secretaris  |  Van de vice-voorzitter



  Bestuur  |  Commissies  |  Algemeen

www.kromhouters.nl 

Uitgangspunten en offerte procedure
Begin april werd het al snel duidelijk dat de gemeente een voorkeur had direct 
ook de toplaag van veld 1 te renoveren. Dit gaf de kans om niet alleen op veld 
3 een waterveld te realiseren maar eventueel ook op veld 1. En met de goede 
delen van veld 1 zou ook veld 2 opgeknapt kunnen worden.
Verder werd duidelijk dat het een meervoudige onderhandse aanbesteding 
moest worden omdat de gemeente eigenaar was. Om grip te houden op de 
kwaliteit die wij wensten, hebben we het voor elkaar gekregen dat onze advi-
seurs ook adviseurs van de gemeente werden en het project in deel leveran-
ties werd gesplitst. Hierdoor hebben wij grip behouden op de leveranciers 
van de verschillende onderdelen waaruit een veld bestaat. De delen waren 
veld, hekwerk, verlichting, beregening en spelmaterialen (doelen, dug-out en 
vlaggen).

Ontdekkingen en hobbels ...... ik bedoel uitdagingen
Er kwam “boven water” dat er vervuiling in de bodem zat vanuit het “Wetro” 
terrein aan de andere zijde van de spoorlijn.  En dat er, in verband met de 
eerdere vondsten van een Romeinse grafveld, mogelijk archeologisch onder-
zoek moest plaatsvinden met het risico dat bij het ontgraven de activiteiten 
stil konden worden gezet. Op grond daarvan is gekozen om het grondwerk 
ook als apart onderdeel te behandelen. Daarnaast werd bekend dat de onder-
bouw van veld 1 over 3 jaar 30 jaar oud is en waarschijnlijk vervangen moet 
worden. Met die wetenschap heeft het geen zin om op dit moment een nieu-
we toplaag aan te leggen.

ALH v Herwijnen & Co

Grasshopper reclame

Fysiotherapie 
Passewaaij

Mc Donalds Tiel

Poolfun

Programma van Eisen
Enkele wensen vanuit ons PvE:
• Type velden: de WK mat (Greenfields) of de Olympische mat (Polytan) of Lano   
of Domo
• Onderbouw zand met 15 cm lava 0-25 mm
• Hekwerk met dubbele stang en 1.20 m hoog
• Ballenvangers over bijna de gehele breedte van het veld
• Inloophekjes bij de dug-outs Doelen aan de overzijde van het veld met daar 
tussen in de opstelplaats van de reserve doelen
• 4 sproeiers op staander aan beide zijden van het veld (8 per veld)
• Sproeiers vastgezet aan lichtmasten en buitenste lichtmasten ter hoogte van 
achterlijn
• Waterreservoirs zodat beide velden tegelijkertijd kunnen worden gesproeid
• Één rij lichtmasten tussen veld 2 en 3 voorbereid op LED armaturen
• Veld 3 op gelijke hoogte met of iets hoger dan veld 2

Van de voorzitter |  Van de secretaris  |  Van de vice-voorzitter
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Raming versus budgetten
Om te weten of er voldoende budget was voor het grote plan van alle 3 de 
velden bij de gemeente, bij de club en de stichting van ons veld 2 is er een 
raming gemaakt met een aantal varianten. En tevens een raming voor alleen 
de aanleg van veld 3. Deze raming maakte duidelijk dat er voor het grote plan 
onvoldoende geld ter beschikking was op dit moment bij de gemeente, re-
kening houdend met de vervanging van de onderlaag van veld 1. Daar aan 
toegevoegd de onzekerheid van de hoogte van de aanbiedingsprijs van de 
aannemers en het doel in ieder geval uitbreiding met een veld, bracht ons 
begin juli tot de conclusie nu alleen voor veld 3 te gaan. Tegelijkertijd is er met 
de gemeente de afspraak gemaakt dat we de intentie hebben volgend jaar 
juni verder te gaan met het opknappen van veld 1 en veld 2. De gemeente 
heeft daardoor de tijd om te bepalen of zij het budget voor de renovatie van 
de onderbouw naar voren kan halen van 2017 naar volgend jaar.

Aanbesteding
10 juli zijn vier aannemers uitgenodigd om een aanbieding te doen voor een 
veld. We hadden 4 velden bepaald en per aannemer een type uitgevraagd. 
De aannemer mocht ook met een alternatief komen op de onderlaag, maar 
niet op de toplaag. Ondertussen werden ook de offertes aangevraagd voor de 
onderdelen hekwerk, verlichting, archeologie en ontgraven. Op 14 augustus 
om 12.00 uur moesten de enveloppen met de aanbiedingen binnen zijn bij de 
gemeente Tiel. ’s Middags zijn de enveloppen in aanwezigheid van gemeente 
en Kromhouters geopend. CSC had de laagste prijs en was 15% goedkoper 
dan de nummer 2. En op basis van deze prijs paste het precies binnen het 
totaal budget. Er was alleen geen geld meer voor LED verlichting. De verlich-
tingspalen en bekabeling zijn echter hierop wel voorbereid, zodat hiervoor 
altijd later nog kan worden gekozen. 

Leveranciers
We krijgen dus een veld dat wordt aangelegd door C.S.C., met 
een mat van de Belgische fabrikant Lano. Deze ligt o.a. op het 
nationaal trainingscentrum bij Kampong, Hockeyclub Amster-
dam en is deze zomer gelegd in Nieuwegein. 
De overige leveranciers zijn:
• Heras Hekwerk grondwerk
• Bongers Loon -en grondverzetbedrijf
• Aquaco beregening

Planning
Het veld zal half oktober worden opgeleverd. Vorige week is het cunet gegra-
ven en zijn de waterreservoirs ingegraven. Er zijn geen bijzondere archeolo-
gische vondsten gedaan. Wel is op de plaats van de waterreservoirs op 1,5 
meter een veenlaag aangetroffen waardoor de reservoirs 50cm boven de 
grond uitkomen. Hierover zal grond worden aangebracht zodat er een heu-
veltje ontstaat.
Deze week (wk 36) wordt het zand als onderlaag aangevoerd plus start van 
de klemband. 
Vervolgens in:
• Wk 37 zand verdichten
• Wk 38 lava aanvoeren plus plaatsen masten verlichting
• Wk 39 lava verdichten plus klemband (tegelrand), start hekwerk
• Wk 40 kunstgras, verlichting, hekwerk, boring waterpuls
• Wk 41 sproeikoppen, verharding, rest hekwerk, dug-outs/doelen
• Wk 42 oplevering

Van de voorzitter |  Van de secretaris  |  Van de vice-voorzitter
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Financiële bijdrage Kromhouters
De totale kosten van het veld zullen tussen de €525.000 en €540.000 gaan 
uitkomen. Dit is afhankelijk van eventuele tegenvallers en enkele stelposten. 
De gemeente betaald €379.000, de stichting voor veld 2 €5.000 waardoor de 
bijdrage van de Kromhouters ongeveer €145.000 is. Het zand is door de Dek-
ker Groep gesponsord waardoor de bijdrage van de club zakt naar ongeveer 
€100.000.
De wens van de vereniging is om ook veld 1 tot waterveld te upgraden. Om 
dit te kunnen doen is het belangrijk dat de laatste €15.000 euro in de ‘Club van 
1000’ voor veld 3 ook nog binnen komt.
Bij deze een oproep aan alle leden en ouders die nog geen bijdrage hebben 
gedaan dit te doen. Met €50 per lid kunnen we dit gat sluiten.

Een impressie

         Uw sporthuis sinds 1954  Voorstad 4 TIEL   Tel (0344) 613800

ADIDAS hockeyschoenen va.€39
       AKTIE sticks
              va.€49

Van de voorzitter |  Van de secretaris  |  Van de vice-voorzitter
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Van den Berg
Sport

van Beusichem 
makelaars- en 
assurantiekantoor

Arentsen Boekhandel

Aanpak 
Riool Reininging

Juwelier Th. De Jongh

Helpende handjes gezocht!

Vind jij het leuk om iets voor de club te doen en heb je een paar minuutjes of uurtjes per week (of 
maand) over? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Hieronder vind je een overzicht van de openstaande vacatures. Daarnaast kunnen we altijd helpende 
handjes gebruiken voor (grote of kleine) klusjes. 
Voor meer informatie of als je je wilt aanmelden, kan je mailen naar secretaris@kromhouters.nl

• Redacteur Hoenderik
• Commissielid Hoenderik
• Commissielid Hoenderik
• PR & Social media
• Adm. ondersteuning

• Coördinator Sponsorkleding
• Commissielid Cultuur
• Commissielid Tucht

• Penningmeester
• Bestuurslid Bar
• Commissielid Bar
• Commissielid Bar
• Adm. ondersteuning Bar

• Trainers jeugdteams
• Coaches
• Veld keuring

Helpende handjes gezocht! |  Ledenadministratie  |  Jeugdbestuur | Scheidsrechterscommissie  | Barcommissie  

mailto:secretaris@kromhouters.nl
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Van de ledenadministratie
Nieuw leden seizoen 2014-2015 per 1 september 2014
Meiden/Dames

achternaam  naam  team    achternaam  naam  team
Arisse   Noa  hockeyschool   Hoekstra  Eva  Meisjes 6 F2
Arisse   Nine  hockeyschool   Laar, van  Chananja Meisjes 8 E2
Hol   Elvira  hockeyschool   Pijfers   Rachel  Meiden D4
Ijzendoorn, van  Kirsten  hockeyschool   Zon, van   Marloes  Meiden D4
Kars   Eva  hockeyschool   Bongaards  Lisanna  Meiden C5
Maters   Vera  hockeyschool   Hal, van   Lotte  Meiden B4
Mourik, van  Anne Louise hockeyschool   Dinkelaar  Joëlle   Meiden A3
Oers, van  Isabel  hockeyschool   Ijzendoorn, van  Aafje  Dames 2
Rijn, van   Lieke  hockeyschool   Hendriksen-Ras  Sasja  Dames A
Rutgers   Iris  hockeyschool   Makram   Joyce  Dames A
Stehmann  Zoë  hockeyschool   Posthumus-Primus Kim  Dames A
Tan   Selina  hockeyschool   Lucardie   Jackie  Dames B
Touwslager  Lise  hockeyschool   Proosdij, van  Henrike  Dames B
Veenendaal, van  Luna  hockeyschool   Helden, van der  Marjolein Dames B
Velders   Isabel  hockeyschool    
Versteeg  Lindy  hockeyschool    
Voorneveld  Lotte  hockeyschool    
Wenzel   Jayda  hockeyschool    

Helpende handjes gezocht! |  Ledenadministratie  |  Jeugdbestuur | Scheidsrechterscommissie  | Barcommissie  
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Van de ledenadministratie
Nieuw leden seizoen 2014-2015 per 1 september 2014
Jongens/Heren

achternaam  naam  team   achternaam  naam  team
Giersbergen, van  Boris  hockeyschool  Driessen   Willem  Jongens C2
Hasselaar  Xander  hockeyschool  Driessen   Robert  Jongens C2
Jansen   Lukas  hockeyschool  Grob   Rik  Jongens A1
Klein Ovink  Teun  hockeyschool  Kooij   Thijs  Heren 2
Kusters   Thijs  hockeyschool  Blijdesteijn, van  Max  Heren 2
Langbroek  Steyn  hockeyschool  Horst, van der  Maurice  Heren 2
Lomm, van  Doeke  hockeyschool  Kusters Bart  Heren 3
Maters   Luc  hockeyschool  Voorneveld  Jasper 
Munster, van  Tim  hockeyschool    
Rijn, van   Menno  hockeyschool    
Sundermann  Max  hockeyschool    
Vos, de   Daan  hockeyschool    
Westerhuis  Aaron  hockeyschool    
Likumahua  Renzo  Jongens D2 - HS   

Helpende handjes gezocht! |  Ledenadministratie  |  Jeugdbestuur | Scheidsrechterscommissie  | Barcommissie  



70 jaar THCC de Kromhouters 

Heb jij leuke ideeën? Kun jij goed 
organiseren? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Het lijkt nog ver weg, maar over anderhalf jaar vieren we alweer ons 14e 
lustrum. En dat mag gevierd worden. 

  
Wil jij helpen met de organisatie? Meld je dan nu aan via 

aanmelden@kromhouters.nl  
Dan kunnen we in september van start met plannen maken. 

  Bestuur  |  Commissies  |  Algemeen

www.kromhouters.nl 



  Bestuur  |  Commissies  |  Algemeen

www.kromhouters.nl 

Van het Jeugdbestuur

Hallo Kromhouters!
Wij als jeugdbestuur willen jullie graag vertellen hoe het komende seizoen eruit gaat zien.
Ik zal eerst beginnen met een voorstel rondje, het bestuur bestaat dit seizoen uit: Beatrice Sassen, Lisa vd Ven, 
Caspar Sassen, Paulien Otten, Sander tros, Daan Galjé en Fleur Peterse. We proberen met elkaar alle jeugd van de 
Kromhouters een leuk seizoen buiten het hockeyen te bieden. 
We beginnen het seizoen traditiegewijs met  een knallend AB-Feest. De meeste van jullie zullen wel weten wat dat 
inhoud en ook dit jaar hopen we dat jullie allemaal van de partij zijn! Wij zijn al druk bezig met het bedenken van een 
thema. 
Als de AB-teams nog aan het nagenieten zijn, zullen wij alweer contact hebben gezocht met de Sint… We hopen 

dat hij ook dit jaar weer tijd heeft om langs te komen. Het zal in ieder geval een gezellige decemberochtend worden.
Het nieuwe jaar, iedereen is even bijgekomen en dan in maart is de C-jeugd aan de beurt. Ook hiervoor wordt een 
feest georganiseerd, met thema’s, dj’s enzovoort. C-teams, see you there!
We vonden het ook leuk om dit jaar wat vernieuwing in te brengen en hebben daarom een optie open staan om in 
mei een nieuwe activiteit te organiseren. Of dit kan en hoe het er dan uit gaat zien wordt later bekend gemaakt.
En dan alweer de laatste activiteit van het jaar, het slapen op de club! De leeftijd hiervoor wordt nader bepaald. Het 
idee is een feestelijke middag met leuke spellen, ’s avonds een speurtocht en wakker worden met ochtendgymnas-
tiek. Dit wordt lachen!
Als je denkt, ik heb nog een super leuk idee voor een activiteit, mail het dan naar jeugdbestuur@kromhouters.nl en wij gaan 
kijken of het kan en mag.
Dit is de planning voor nu, we houden jullie in het nieuwe seizoen op de hoogte als er nieuwe plannen zijn. Houd onze Face-
bookpagina in de gaten!

Fleur Peterse
voorzitter 
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Scheidsrechters, je kunt niet zonder!
Zonder scheidsrechters, geen wedstrijden. Na een mooi vorig seizoen, met o.a. Ruben als scheidsrechter van het jaar en onze eerste CS+ 
(Club Scheidsrechter+), staan er weer veel activiteiten op de kalender voor dit seizoen. Onder het motto van fluiten is leuk, proberen we 
ook dit seizoen weer een stapje beter te worden. Met een grote groep vrijwilligers proberen we middels opleidingen, informatiebijeen-
komsten en begeleiding het niveau van arbitrage hoog te houden bij onze Kromhouters.

De belangrijkste activiteiten zijn:
• Opleidingen:
      • Ouders jongste jeugd (6 september, 19.30, clubhuis)
      • Jeugdleden
      • Senioren
• Begeleiding nieuwe scheidsrechters
• CS+ programma
• Scheidsrechters Groeps app

Opleiding ouders jongste jeugd
Ook komend seizoen willen we de ouders van de jongste jeugd inzetten als spelbegeleiders/scheidsrechters van de 
wedstrijden. Er is hierover een mail naar alle ouders gestuurd. We hebben tot op heden alleen nog maar positieve 
reacties gehad.
Natuurlijk zullen we de ouders eerst de spelregels uitleggen. Ik wil hiervoor een informatieavond houden. Deze zal 
waarschijnlijk op 5 september worden gehouden, om 19.00 uur, de avond voor de start van de competitie. Ter onder-
steuning van de informatieavond heb ik een presentatie gemaakt om de spelregels en doelstellingen uiteen te zetten.

Van de scheidsrechterscommissie

• 
• 
• 

Huiswerkbegeleiding en bijles

Betere cijfers dus grotere kans 
op overgaan en slagen voor 
het eindexamen.

 • 1e graads docenten
 • Scherpe tarieven
 • Examentrainingen

Bel voor gratis Intakegesprek:
06 12 32 78 88

of bezoek onze website
www.studiewijzer.nu
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Opleiding jeugdleden van de B leeftijd

Dit jaar zullen we de jongens en meisjes vanaf de B leeftijd weer opleiden en begeleiden om als scheidsrechter zelf-
standig wedstrijden te fluiten. Deze opleiding is verplicht, de KNHB stelt dat iedere jeugdspeler zijn scheidsrechter 
kaart moet halen. Indien mensen geen kaart hebben kunnen zij geschorst worden tot het examen is gehaald. De 
jeugdspelers hebben inmiddels al een uitnodiging gehad voor de cursus. De cursus bestaat uit 4 delen:
• Introductie cursus en uitleg spelregels
• Zelfstudie middels elektronische leerweg
• Examen training
• Examen 

Na het behalen van het examen zullen de geslaagden begeleid worden om ervaring op te doen in het fluiten van wedstrijden. Voor diegenen die de cursus 
niet halen hebben we extra begeleiding in de vorm van het begeleiden van de jongste jeugd (zaterdag om 9.00 uur)

Opleiding Senioren
Dit jaar zullen we een aparte training doen voor Senioren en ouders. Dit om ook het aantal en de kwaliteit van de 
scheidsrechters op de zondag te verbeteren. Hierover volgt de komende tijd nog de nodige communicatie met de 
Senioren teams. (Planning oktober)

Begeleiding nieuwe scheidsrechters
Naast de opleiding, zullen ook door o.a. Paul van de Zwart en Hans Wanders, nieuwe scheidsrechters worden begeleid en gecoacht in de praktijk. Dit zal pri-
mair op zaterdagochtend zijn.

CS+ programma 
Ook voor de gevorderde scheidsrechter biedt de club mogelijkheden, o.a. door het volgen van het CS+ programma. Na het eerste jaar 
proefdraaien hebben we nu een groep van 6 kandidaten voor het programma. Het programma omvat een drietal workshops en inten-
sieve begeleiding door Rens Appel en Nino Arzini. Het programma wordt afgesloten met een praktijk examen.
De kick-off voor het CS+ programma is op donderdag 2 oktober om 19.30 in het clubhuis.
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Scheidsrechters Groepsapp
Natuurlijk kunnen we als scheidsrechters niet achterblijven en zullen we een groepsapp binnen Whatsapp inrichten. 
Doelstelling is om snelle communicatie mogelijk te maken zoals het vinden van vervangers voor het fluiten. We moe-
ten nog wel even afwachten of dit medium gaat werken voor ons.

De vrijwilligers van de arbitrage commissie hebben weer veel zin in het nieuwe jaar en met jullie inzet kunnen we 
fluiten leuker maken. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen zijn we bereikbaar via de mail onder arbitrage@
kromhouters.nl.

Namens de arbitrage commissie,
Erik Oudelaar
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Van de Barcommissie 
Het nieuwe hockeyseizoen staat voor de deur, en dat betekent dat de bar weer open gaat. Het is vanaf dinsdagavond 2 september   dan ook weer mogelijk 
om u in te schrijven voor uw bardiensten! 

Aantal bardiensten
Afgelopen jaar hebben wij veel vragen gehad over het aantal bardiensten dat gedraaid moet worden per gezin (op 1 
adres), daarom hebben wij het volgende overzicht voor u opgesteld.  
1 lid = 2 diensten 
2 leden = 3 diensten
3 leden = 5 diensten
4 leden = 6 diensten

Bardiensten en vrijwilligerstaken
De reglementen betreffende vrijwilligerstaken zoals eerder gecommuniceerd blijven gehandhaafd. Bent u al als vrijwilliger aan de club verbonden, dan bete-
kent dit dat u per functie voor een lid vrijstelling heeft! Bent u dus bijvoorbeeld coach en bestaat uw gezin uit 3 leden, dan hoeft u het gehele seizoen maar 3 
in plaats van 5 diensten te draaien. Mocht u echter graag af en toe een bardienst willen draaien, dan wordt echter uiteraard enorm gewaardeerd!

Afkoopregeling
Dit jaar willen wij hiernaast ook graag weer mensen de mogelijkheid geven om diensten af te kopen voor hen die het draaien van bardiensten bezwaarlijk 
vinden of het niet in hun schema’s kunnen inpassen. Dit seizoen zullen wij – net als vorig jaar – een tarief van € 25,00 per lid vragen hiervoor. Mocht u gebruik 
willen maken van deze afkoopregeling, dan verzoeken wij u voor maandag 22 september aanstaande een mail met het onderwerp ‘Afkoop bardiensten 
[namen betreffende leden]’ naar bardienst@kromhouters.nl te sturen. 
Wij hopen jullie allen snel weer te mogen verwelkomen op de club! Mocht u verdere vragen hebben, dan kunt u deze ook richten aan bardienst@kromhouters.
nl. Wij zullen proberen uw email zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Met vriendelijke groet namens de barcommissie,
Maarten van Schaik
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In de spotlights: Pia de Wolf
Organisator en trainster van de hockeyschool én onze nieuwe keepersschool 

Hockeyschool: de start van een lang hockeyleven!

 Iedere woensdag en zaterdag staan en 35 tot 40 kinderen ongeduldig te trappelen om te beginnen 
met de training. Langs het veld staan ouders te kijken naar de vorderingen van hun kinderen, op 
zaterdagochtend iets duffer dan op woensdag…. Op woensdag wordt er vooral veel aandacht 
besteed aan de technieken, op zaterdag een kleine herhaling en dan kleine partijtjes, het hoog-
tepunt van de week voor de kinderen!
Monique, Annika en Pia zijn de hoofdtrainers bij de hockeyschool. Twee oudgedienden en nog 1 
fris, technisch goed onderbouwde hockeyster, Monique van Zon. Onze taak is het opleiden van 
de, vaak jonge, trainers en het continu technisch bijsturen van de hockeyschoolkinderen. Ook 
leren we de kinderen natuurlijk de “Do’s and Don’ts” binnen een training ( niet met de stick boven 

je hoofd….je stick is GEEN geweer…….heb je zo nog ballet? Nee omdat je zo mooi staat te draaien….er groeien geen ma-
deliefjes op het hockeyveld, let je even op?) 
Bovenaan staat natuurlijk plezier. Wanneer je geen plezier beleefd aan het hockeyspelletje, dan stop je daar mee en ga je verder kijken. De kinderen die zich bij 
de hockeyschool aanmelden zijn vaak op zoek naar een sport. Dus moet het vooral aantrekkelijk zijn! Daarnaast is het leren natuurlijk ook belangrijk. Hockey 
is een ingewikkelde sport waarbij veel herhaling komt kijken om sommige technieken onder de knie te krijgen. Aan ons om de stof zo gevarieerd mogelijk 
aan te reiken. 
Natuurlijk proberen we de trainingen ook een feestelijk tintje te geven met feestdagen. Ieder jaar is het behalen van je pietendiploma weer een hoogtepunt. 
Zwarte pieten op het veld die de raarste capriolen uithalen. Met Pasen eieren zoeken en bij warm weer komen de waterpistolen er aan te pas. De laatste hoc-
keyschooltraining van het seizoen wordt afgesloten met een partijtje tegen de ouders. Kortom…plezier!
 Het is geweldig om te zien hoe snel de kinderen de stof oppakken en langzaam veranderen in minihockeyers. Van 
langzaam lopen met de bal aan de stick in het begin tot het rennend afronden op het doeltje. Een reverse, dummy, die 
ingewikkelde Indian dribble. Over de stand van je handen aan je stick nadenken tot het automatisch passeren van een 
pilon zonder na te denken.
Wanneer de kinderen er klaar voor zijn, kunnen ze, meestal na een jaar hockeyschool, naar een F team. Oudere kinde-
ren stromen vanuit de hockeyschool naar het team wat hen het beste past. Loslaten en verder gaan……met regelmaat 
op zaterdagochtend na de hockeyschool op de velden kijken waar “oud hockeyschoolkinderen” de sterren van de 
hemel spelen bij hun nieuwe team! 
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Keepersschool: net effe iets meer dan keeperstraining.
Dit jaar starten we bij “De Kromhouters” een keepersschool. Door de komst van het derde veld is het nu eindelijk mogelijk. 
Wat houdt het nu precies in, de keepersschool?
Op maandag en donderdag worden er op aangegeven tijden training gegeven. Op maandag zijn de trainingen voor de 
eerste lijns keepers, op donderdag voor de jongste jeugd en de breedte teams ( 2,3,4 en 5) De trainingen duren 1 uur. Het 
maakt niet uit in welk team je zit, er is voor iedereen een training op maat. Voor de allerkleinste keepers is er natuurlijk 
ook training, de jongste jeugd keepers krijgen uitleg over hoe je met je keepersmaterialen moet bewegen, ballen stop-
pen en zelfs duiken naar de bal. Iedere training is weer een belevenis. Ben je aan de beurt om op zaterdag te MOGEN 
keepen, dan volg je de training in de week daarvoor.

Voor de vaste keepers is er een keepersjaarplan opgemaakt. Zo leer je 
gedurende het seizoen alle technieken aan en voor de gevorderde keepers komen 

zo alle technieken het gehele jaar langs. De trainingen worden gegeven met een maximaal groepje 
van 3 keepers per goal. Bij elk goal staan er twee trainers die de oefeningen goed en duidelijk 
uitleggen. Ik ( Pia de Wolf ) loop langs alle goals en geef extra aanwijzingen of tips. 2 keer per jaar 
krijg je een evaluatie en wordt je jaarplan daarop aangepast. Er is een mogelijkheid om meerdere 
evaluaties en analyses te krijgen maar daarover later meer. Ook worden er videoanalyses gemaakt 
zodat je op beeld terug kunt zien wat er goed of misschien wel niet goed gaat. Hierdoor leer je 
sneller en krijg je een duidelijk beeld wat je precies doet.
We bieden de oefeningen met veel variatie aan. Maken gebruik van trainingsmaterialen 
zoals een crazy catcher, dflecta, katchet en reboundbak. Verschillende soorten ballen zoals 
tennisballen, ballen met verschillende kleuren en maten. Er wordt niet alleen aan je stoptechnieken 
gewerkt maar ook aan je voetenwerk, uithoudingsvermogen en reflexen. Specifieke technieken 
worden uitgewerkt tot op ieders niveau.
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Wil je nog net iets meer?
Ben je serieus met het keepen bezig en wil je net iets meer leren over je eigen prestaties? Je kunt een extra evaluatie 
aanvragen of een wedstrijdanalyse. Ik kom bij een wedstrijd je acties filmen en maak er een analyse van op papier met 
foto’s en de filmbeelden. Ik bespreek deze met je, samen bekijken we de beelden van de video. Zo krijg je een goed 
beeld van je prestaties in het veld met je eigen spelers om je heen. Hoe ga je met een strafcorner om, coach je op de 
juiste manier je medespelers, wat is je opstelling in het veld tijdens een spannend moment in het veld? Je bent er vaak 
zelf niet van bewust wat je eigenlijk allemaal doet op dat soort momenten. Door het bekijken van de videobeelden 
wordt dat allemaal heel duidelijk. Aan de analyse zijn kosten verbonden. Je kunt daarover contact opnemen met mij.

Keepers van buiten de club
Wil je graag de trainingen van de keepersschool gaan volgen maar keep je niet bij de Kromhouters? Geen probleem, 
je kunt tegen een jaartarief meedoen aan de trainingen. 
Voor het tarief stuur je een mailtje naar: keepersschool@kromhouters.nl

Keepersclinic
Per seizoen wordt er 1x een keepersclinic georganiseerd waar iedereen zich voor in kan schrijven. Tijdens deze clinic 
worden de verschillende technieken eens flink uitgediept en worden er spectaculaire oefeningen aangeboden waarin 
je je helemaal uit kunt leven. Deze clinic zal gegeven worden in een vakantie, datum volgt nog.

Wanneer wordt er gestart met de keepersschool?
Op 1 September starten we met de keepersschool. Er is een voorlopig trainingsschema waarin nog geschoven kan 
worden qua tijd!

Wil je aan de keepersschool mee gaan doen ( eerste lijn is verplicht!) geef je dan op via het emailadres: 
keepersschool@kromhouters.nl
Wil je bij de keepersschool training geven? We zoeken nog spelers die het leuk vinden om de keepers tijdens de oefe-
ningen aan te spelen. Je hoeft geen keeperservaring te hebben, er staat altijd een ervaren keeperstrainer naast die de 
aanwijzingen geeft. Geef je op via het emailadres: keepersschool@kromhouters.nl 

Pia de Wolf

Trainingsuren eerstelijns teams:
18.30 uur tot 19.30 uur :D en C jeugd 
19.30 uur tot 20.30 uur : B en A jeugd
20.30 uur tot 21.30 uur : senioren 

Trainingsuren breedte teams:
16.30 uur tot 17.30 uur: jongste jeugd.
17.30 uur tot 18.30 uur :D en C jeugd 
18.30 uur tot 19.30 uur : B en A jeugd
19.30 uur tot 20.30 uur : senioren
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De Waal Autogroep

Jan Weerts

EGM Architecten

Leka Wien speelt in meisjes 6F2 en heeft een prachtige tekening gemaakt.
Wil jij ook dat jouw tekening of jouw verhaaltje in de Hoenderik komt, 
mail dan naar hoenderik@kromhouters.nl

Creativiteit van de jongste jeugd
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In de spotlights: Eric-Jan Anneveld

Rabo Bank 
West Betuwe 

Henk Scholten 
Volvo Tiel

Kasteel Wijenburg

Aanpak Riool

Blijdesteijn

Actief als trainer-coach meiden A1 en Dames 1, maar ook alsTechnisch Coördinator Jongste Jeugd
Afgelopen seizoen ben ik met veel plezier gestart op de Kromhouters. Vanaf de eerste minuut voelde ik mij erg op mijn plek op deze 
warme familieclub. Het is mooi om te zien dat er veel mensen zich hartstochtelijk inzetten voor de club. Ik kwam in eerste instantie 
om de trainingen van MA1 te verzorgen en al snel werd dit aangevuld met JA1. Zowel de teams als individuen maakten grote stap-
pen voorwaarts. In deze nieuwsbrief kijk ik dan ook graag even kort terug op een zeer succesvol seizoen. Uiteraard gaan we ook 
vooruit kijken en streven wij met zijn allen naar vooruitgang binnen alle geledingen van de vereniging. Het nieuwe beleidsplan zal 
langzamerhand zichtbaar gaan worden voor de vereniging.  Er is in de club al duidelijk zichtbaar dat er een aantal dingen aan het 
veranderen zijn. Je hoeft maar het complex te betreden en je kan vol trots kijken naar de aanleg van een nieuw waterveld. Hierin is 
het dan ook goed grote waardering uit te spreken voor iedereen die hier veel tijd, energie en/of geld in heeft gestoken. 

Een echte familieclub
Het is fijn om te voelen dat we er met zijn allen voor zorgen dat iedereen welkom is op de club. Zo is er een fantastische hockeyschool voor de allerkleinsten. 
De technische commissie is achter de schermen hard aan het werk om voor ieder team voor juiste begeleiding te zorgen. Dit is altijd een hele klus, aangezien 
er rekening gehouden moet worden met de persoonlijke schoolroosters, werkzaamheden en persoonlijke situaties. 

Coördinatie Jongste Jeugd
Dit seizoen zal ik mij ook bezig houden met de jongste jeugd (6-/8-tallen). Dit is immers het fundament van onze vereniging. Hierin zullen de (beginnende) 
trainers worden begeleid. Er zal veel aandacht gaan naar de inhoud van de trainingen om te zorgen dat iedereen zich kan ontwikkelen aan de hand van de 
doorlopende leerlijn. Uiteraard zal het hockeyplan als een ‘rode draad’ door de training te zien zijn. Een goede voorbereiding is immers van groot belang voor 
een succesvolle, veilige en plezierige training.

MA1 in de TOP-klasse
Door een fantastisch kampioenschap vorig seizoen mag MA1 dit seizoen in de TOPklasse beginnen. Uiteraard gaan de meeste credits naar de meiden, maar 
de samenwerking tussen het begeleidingsteam was optimaal. Door met elkaar kritisch, maar positief te kijken naar iedere situatie kon het team continue op 
de juiste ondersteuning rekenen.  
Komend seizoen zal vooral een leerzaam seizoen zijn om de aansluiting te gaan vinden. Door de late vakantieperiode en de vroegere competitiestart was de 
voorbereiding verre van optimaal. In het begin  is het niveauverschil duidelijk zichtbaar, maar wij gaan er met zijn allen alles aan doen om zo snel mogelijk 
aansluiting te gaan vinden. Het is een eer om Kromhouters op dit niveau te mogen vertegenwoordigen. Uiteraard zullen wij zowel voor als na de wedstrijd 
het voorbeeld geven op het gebied van sportiviteit en respect. Het „shake hands” principe ervaren wij als zeer positief.
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Dames 1 als echt vaandelteam!

Nadat Dames 1 haar laatste competitiewedstrijd had gespeeld was er allesbehalve tijd om rustig van een welverdiende vakantie te gaan genieten, want ik 
als nieuwe trainer/coach wilde meteen laten zien welke stappen wij gaan zetten en dat je alleen door als groep hard te werken je een (h)echt team kan zijn.
In onze voorbereiding is op meerdere gebieden een mooie stijgende lijn zichtbaar. Wij zullen laten zien dat dit prestatieteam zich vol plezier en met een grote 
glimlach inzet voor het team en de club. In een fantastisch en geslaagd teamweekend hebben wij de eerste lijnen uitgezet en gewerkt aan de teambuilding. 
Jullie kunnen alle bezigheden en ontwikkeling van Dames 1 volgen via haar teampagina op facebook. 

Ten slotte wil ik jullie allemaal een fantastisch, warm en sportief seizoen wensen, waarin ieder kan genieten op de club en van het fantastische hockeyspel. Tot 
snel op de club!

Eric-Jan Anneveld
Trainer/coach Dames 1 en MA1
Technisch Coördinator Jongste Jeugd
Technisch Manager Meisjeslijn
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In de spotlights: Bart van Gelder
Naast trainer/coach van Heren 1 een nieuwe rol binnen de club: Technisch Manager
Het is nu augustus 2014 en ik sta op het punt om te beginnen aan mijn derde seizoen als trainer/coach van Heren 1. Afge-
lopen twee jaar heb ik samen met deze groep hard gewerkt aan 1 doelstelling, nl kampioenschap.
Vorige jaar hebben we kampioenschap niet gered, maar hebben we promotie naar de 2e klasse op een haar na gemist. 
Komend seizoen gaan we het weer proberen. We hebben besproken waar het mis is gegaan en zullen proberen komend 
seizoen niet nogmaals dezelfde fouten te maken.
Naast mijn rol als trainer/coach Heren 1 heb ik vorig seizoen al wat extra taken op me genomen in de jeugdopleiding van 
De Kromhouters. Ik heb ervaren, dat er heel veel behoefte is aan begeleiding en opleiding. 
Daarom ben ik blij dat ik me komend seizoen in de rol van Technisch Manager nog meer mag gaan bezighouden met de 
begeleiding en opleiding van onze coaches en trainers. Gelukkig hoef ik dat niet alleen te doen, want ik zal intensief samen-
werken met Eric Jan van Anneveld en de TC.

Een voor mij belangrijk resultaat van afgelopen seizoen is een volledig uitgewerkt Hockey Opleidingsplan dat specifiek 
geschreven is voor de De Kromhouters. Komende jaren zullen we dit plan stapsgewijs gaan invoeren.

In seizoen 2014-2015 wil ik een basis gelegd hebben voor de begeleiding van al onze (jeugd)coaches. Tijdens meer-
dere coachavonden krijgen de coaches niet alleen praktische informatie over het coachen van een team bij onze club, 
maar wil ik hen ook helpen een nog betere coach voor onze jeugdspelers te zijn. Hierbij zal het Hockey Opleidingsplan 
de rode draad vormen.

Dit Hockey Opleidingsplan vormt voor mij de basis voor alle trainersavonden. Trainers kunnen komend seizoen in-
tensieve begeleiding verwachten. Tijdens diverse trainersavonden zullen onze trainers praktische informatie en tips 
krijgen om zodoende de trainingen nog beter te kunnen geven. Zowel op hockeytechnisch vlak als op (inter)persoon-
lijk vlak zullen onze trainers zich kunnen verbeteren. De mogelijkheden gaan we zeker aanbieden. De taak van jou als 
trainer is om deze mogelijkheden ook echt te gebruiken.
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Mijn uiteindelijke doel is, om voor ieder (jeugd)lid een veilige omgeving te scheppen waarin hij/zij zich binnen zijn/
haar mogelijkheden zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Voor de een zal dit betekenen, dat goed presteren in 
een 1e team het doel is. Voor de ander is het voldoende om elk jaar weer in een leuk team gezellig samen te kunnen 
hockeyen. Alles is goed, zolang iedereen maar plezier heeft.

Ik hoop jullie regelmatig tijdens een of meerdere trainer-/coachavonden, tijdens een van de hockeyclinics of gewoon 
op/rond het veld tegen te komen. Heb je ideeën of wil je gewoon je verhaal eens kwijt? Ik ben altijd in voor een goed 
gesprek over hockey bij deze mooie vereniging.

Bart van Gelder
Trainer/coach Heren 1
Technisch Manager 

Pia de Wolf  |  Keepersschool | Eric-Jan Anneveld  | Bart van Gelder  | Jan-Willem Timmer   



www.kromhouters.nl 

  Bestuur  |  Commissies  |  Algemeen

Uit de oude doos 
Op de foto zijn het nog speelse jongetjes, inmiddels zijn het echte mannen. Twee spelen er sinds dit seizoen in Heren 1 en vier in het nieuwe Heren 4 team, 
ook wel HJ1, dat uitkomt in de Jong-senioren competitie in regio midden.
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In de spotlights: Jan-Willem Timmer
Actief als Wedstrijdsecretaris Senioren en bij de nieuwe Activiteitencommissie
Het wordt weer een mooi seizoen bij de Kromhouters! 

2014-2015 belooft een mooi jaar te worden voor hockeyend Tiel. Waar er vorig seizoen in ons knusse clubhuisje een grote stap naar 
vooruitgang is gezaaid met de vele vergaderingen en vernieuwingen op vele vlakken, wordt dit een jaar waar er wordt begonnen 
met oogsten, zowel voor de club als voor mijzelf.

Een niet te missen gedeelte in dit grote verhaal van veranderingen is uiter-
aard de aanleg van ons derde veld. Na lang wachten, hopen, bidden, duimen 
draaien, vingers kruizen en ijsberen is er dan half augustus eindelijk begon-

nen met onze langverwachte uitbreiding. Dit waterveld is iets waar wij als club echt aan toe zijn en 
daarom is het dan ook fantastisch dat dit nu gerealiseerd wordt! Ik verwacht dat dit derde veld onze 
club een echte boost zal geven en onze sportieve prestaties omhoog zal stuwen!

Het maakt mijn taak als wedstrijdsecretaris voor de senioren nog veel makkelijker, dan dat hij al was. 
Veel teams zullen op zondag in staat zijn om de wedstrijden van onze vlaggenschepen te bekijken en 
veel minder vaak op dezelfde tijd hoeven spelen. Hoewel het mijn taak voor de senioren vergemakke-
lijkt, verwacht ik dat het voor mijn collega van de junioren, Angelique, een nog  belangrijkere uitkomst 
is. Veel jeugdteams zullen een frons op hun wenkbrauwen hebben gehad wanneer ze zagen dat hun 
wedstrijd op zaterdag noodgedwongen pas om 17.30 ingedeeld kon worden.

Voor mijzelf wordt het waarschijnlijk ook een vol, maar mooi jaar. Na een aantal succesvol verlopen 
evenementen tijdens het afgelopen seizoen, het Senioren-A-toernooi, de muziekquiz en de WK-
Clubdag, hebben Justin van Wissen, Pia de Wolf en ik, in overleg met het bestuur, besloten dat we 
daar maar meteen een Activiteitencommissie van moesten maken. Eind september volgt onze eerste 
activiteit van dit seizoen, de filmquiz, en er zullen er hopelijk nog vele volgen dit seizoen, zoals een 
kennisquiz, een bingo-avond en de tweede editie van het Senioren-A-toernooi.

Bierman Advocaten

Design8

Care for Dental

SZR 

Oogartsen
Refractiecentrum
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Naast mijn commissiewerk ben ik aankomend seizoen uiteraard ook langs de lijn te vinden; soms als scheidsrechter, maar meestal als trainer of coach. Net als 
vorig jaar heb ik JB1 en H2 onder mijn hoede en ben ik dus zowel op zaterdag en zondag in het blauw langs de lijn te vinden. Na vorig jaar na een aantal jaren 
weer eens een jeugdteam getraind te hebben, kies ik er ook dit jaar voor om H2 met JB1 te combineren. Naast dat ik het gewoon heel leuk en spannend vind, 
is het trainen en coachen van al die jongens (zowel de jonge honden bij JB1, als de ervaren krijgers van H2) voor mij erg leerzaam en sluit het erg goed aan bij 
mijn baan als docent Aardrijkskunde op het Lingecollege. Ik heb van beide teams dan ook hoge verwachtingen: met JB1 heb ik vorig jaar veel geleerd en is 
het doel het overtreffen van afgelopen jaar en bij H2 heb ik dit jaar, in mijn ogen, een ideale mix van jeugd en ervaring door de wisselingen die we in de zomer 
hebben ondergaan; een topklassering is dan ook ons doel.

 Sportief gezien heb ik sowieso hogere verwachtingen dan vorig jaar. Zowel bij mijn eigen teams als bij andere teams verwacht ik mooie dingen te gaan zien. 
H1, H2 en H3 heb alle drie de ambitie dit seizoen om te promoveren en de gezaaide trainingsarbeid te gaan oogsten met een feestje aan het eind van het 
jaar. Ook bij de dameslijn zijn de eerste tekenen goed! MA1 speelt voorcompetitie Topklasse en maakt zelfs kans om landelijk te spelen, MC1 zal onder Misha 
opnieuw tot topprestaties gestuwd worden en de eerste oefenwedstrijd van D1 liet zien, dat zij ook grote stappen aan het maken zijn!
Kortom, wanneer je al deze dingen samenvat, kan het niet anders dan dat dit een wel een fantastisch jaar bij de Kromhouters moet gaan worden. Ik heb er in 
ieder geval heel veel zin in, ik hoop jullie ook!

Jan-Willem Timmer 
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