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VAN DE REDACTIE

Volgens de vertrekkende voorzitter van de
vrijwilligerscommissie zijn er op de 1050 vrijwilligers nog maar
een paar ‘duikers’. Maar ik zou nog wel
de naar mijn gevoel heel gewone betrokkenheid willen zien.
Teams die de dug-out opruimen. Teams die alle ballen weer
bij elkaar zoeken. Teams die de bekertjes opruimen na het
limonade drinken. Dat toont ook betrokkenheid bij je club. Alles
met z’n allen gaat misschien wat ver. Dan zouden we vandaag
met z’n allen de schoonmaakdag hebben en ieder grassprietje
kunnen poetsen!

Deze zomer ging mijn jongste zoon naar zeilkamp het
Vossenhol. Het devies is daar ‘we doen alles met z’n allen’.
Dus na het eten gaan alle kampers en stafleden de keuken
in om de afwas te doen. Ze krijgen heus niet allemaal een
theedoek, maar iedereen moet wel in de keuken blijven en
meezingen totdat de afwas klaar is.

The best OLED TV
you can buy

Ik hou daar wel van; het schept een band, iedereen doet
mee, iedereen is betrokken. En dan is de klus zo gepiept. Bij
Cartouche gaat het ook om die betrokkenheid. Als speler ben
je betrokken bij je team en kom je dus naar de training, ben
je op tijd voor de wedstrijd, vul je de bidons, enz. Als trainer
zorg je dat je een goede actieve training geeft. Als ouder ben
je betrokken bij het team van je kind en doe je fluit, rij- en
pauzepepbeurten. En je bent ook betrokken bij Cartouche
als club omdat je kind daar hockeyt. En dus doe je een
vrijwilligerstaak. In heel veel gevallen gaat dat goed. Ouders
vervullen de vrijwilligerstaken.

Voor dit magazine geldt dat we het ‘voor en over alle leden’
willen maken. Aan betrokkenheid hebben we niet te klagen.
Iedereen werkt graag mee, zodat we in ieder nummer voor
elk wat wils hebben. We hopen dat dat ook dit nummer weer
gelukt is. Veel leesplezier!
Jacqueline Vreeburg

WIJ DANKEN ONZE SPONSORS VOOR HUN BIJDRAGE!
Philips OLED TV.
Looks better.

www.philips.com/oled

1.350M FASHION BELEVING VOOR MANNEN!
2

Bij Only for Men in Voorburg draait alles om een unieke winkelbeleving.
Daarom kun je hier altijd terecht voor een uitgebreid assortiment van
topmerken. Er zijn shop-in-shops van onder andere PME Legend, Blue
Industry, Dutch Dandies en Denham. Ook vind je in de nieuwe winkel
een enorme luxury afdeling met merken als Corneliani, Paul & Shark en
Woolrich. Daarnaast is er een uitgebreid aanbod schoenen van onder
andere Santoni, Giorgio en Nubikk. Naast een grote collectie kostuums

18929-TPV-Adv OLED A4.indd 1
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van de beste merken, is er ook de mogelijkheid om een eigen maatpak
te ontwerpen samen met de maatwerkspecialisten. Dit totaalconcept
wordt uitgebreid met een ruim aanbod aan accessoires, luxe geuren en
lifestyle artikelen. Na het winkelen kun je in de koffiebar genieten van
de beste koffie of kun je plaatsnemen in één van de relaxfauteuils van
Prominent om naar je favoriete sport te kijken in de Mancave. Wanneer
kom jij een kijkje nemen in de nieuwe winkel?
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Welkom terug!
Ook al zijn we alweer een stuk op weg in de competitie, het lijkt toch net alsof de zomer
pas voorbij is. Wat een fantastisch najaar hebben we achter de rug. De voorcompetitie
bij de jeugdteams is volledig droog verlopen. Wellicht heeft dat bijgedragen aan
de mooie resultaten. Meisjes A1 heeft landelijk gehaald en JA1, MB1 en JB1 de
Superklasse. Mooie prestaties ook bij de andere teams. Dames 1 en Heren 1 draaien
lekker in de top mee van hun competities, en in de Goldcup heeft ons Heren 1 al de 3e
ronde gehaald. Je moet zeker eens komen kijken langs de lijn om te genieten van het
mooie hockey dat onze topteams laten zien!
Zoals jullie al hebben gezien is onze accommodatie gedurende de zomervakantie
aangepakt. Wat ziet het er fantastisch uit. Veld 2 is een waar Walhalla voor het
hockeyspel geworden, waar veel teams nu met plezier op hockeyen. Hulde aan de
materiaalcommissie die veel werk heeft verzet om dit allemaal mogelijk te maken!
Het bestuur is enorm blij met de invulling van een aantal vrijwilligersvacatures, zoals
de voorzitter van de vrijwilligerscommissie en de nieuwe wedstrijdsecretaris voor de
senioren. Er zijn echter nog voldoende open vacatures, kijk dus even op de website en
meld je aan om het voor ons en onze kinderen mogelijk te maken om veel plezier te
blijven beleven aan het hockeyen en aan onze club.
Voor jullie ligt het eerste magazine van seizoen 2018-2019 waarin je kunt lezen hoe
we niet alleen ons clubhuis nog mooier en efficiënter gaan maken met de verbouwing
van de bar, maar ook over de LG-hockeyers, onze topteams en onze nieuwe technisch
directeur Jaïr.
Veel leesplezier en tot snel langs de lijn.
Paul Spaargaren
voorzitter
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Onze jeugdopleiding: maximale
ontwikkeling voor álle jeugdspelers!

Tekst: Roel Honning
Fotografie: Hein Athmer

‘Relateer succes aan ontwikkeling in plaats van de wedstrijduitslag,’
zegt technisch directeur Jaïr Levie
Vier jaar geleden heeft Jaïr Levie (35) een bewuste keuze gemaakt door zijn baan op te zeggen en zich fulltime op hockey
te richten. Aanvankelijk bij Alecto, maar sinds maart loopt Jaïr bij ons rond in de rol van technisch directeur én als trainer/
coach van Dames 1. Wat is zijn eerste indruk van Cartouche en hoe zien de plannen voor de jeugd eruit?
Vier jaar geleden koos je ervoor
om je fulltime op hockey te richten.
Vanwaar deze keuze?
Ik werkte bij een online marketingbureau waar we verschillende A-merken
bedienden. Je bent dan continu bezig
om een beter resultaat te bereiken.
Dat doe je met een team in overleg
met de klant. Dat is een parallel met
het managen van een jeugdopleiding hockey; veel samenwerken en
omgaan met persoonskenmerken. Net
als bij de online wereld is (top)hockey
gericht op het leveren van prestatie,
de beste zijn. Daar haal ik veel energie
uit. En hoe mooi is het als je dat kunt
doen in de wereld waar je passie ligt?
Het was dan ook een hele mooie kans
om fulltime aan de slag te gaan als
trainer/coach van Dames 1 in combinatie met de rol als technisch directeur, eerst binnen Alecto dus’.
Wat houdt de rol van technisch
directeur in en waar ben jij dagelijks
mee bezig?
De technisch directeur (Hoofd Jeugd8
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opleiding) houdt zich bezig met het
technisch beleid (lange termijn) en
de dagelijkse operatie (korte termijn).
Dus: bedenken waar je als club naar
toe wilt (bijvoorbeeld qua trainingsbeleid en wijze van opleiden) én het
in de praktijk brengen van het beleid,
de operationele uitvoering. Het doel is
altijd: een maximale ontwikkeling van
álle jeugdspelers faciliteren, dus in de
volle breedte! Maar wel in combinatie
met plezier in het spelletje. Allereerst
ontwikkel je een visie en bedenk je
hoe deze te realiseren. Vervolgens
zorg je voor de invulling ervan.

‘Individuéle
ontwikkeling
maakt dat het
téam beter gaat
spelen!’

Wat komt daar allemaal bij kijken?
Veel. Wanneer maak je bijvoorbeeld
gebruik van betaalde krachten en
wanneer van vrijwilligers. Hoe ga je de
trainers opleiden en faciliteren (zoals
met de Theo-app).
Wat voor opleidingsplan bied je
trainers die meer willen doen met het
vak? Ga je specialisten inzetten voor
specifieke trainingen/vaardigheden?
Daarnaast ben je ook bezig met
allerlei zaken rondom breedtehockey,
tophockey en zaalhockey naast het
veldhockey. Het is onmogelijk om dit
allemaal zelf te doen. Naast betrokkenheid van vele vrijwilligers, heb ik
gelukkig een sterk vierkoppig team om
mij heen. Wij (be)sturen de richting en
uitvoering van het technisch beleid. Als
technisch directeur ben ik eindverantwoordelijk en ‘rapporteer’ ik aan het
bestuur.
Wat is je in dit eerste half jaar het
meest opgevallen bij Cartouche?
Twee dingen: heel veel zaken zijn
goed geregeld én er zijn veel vrijwilli-

raken door de eenzijdige bewegingen.
Dat is zonde.
Uit onderzoek naar Olympische gouden
medaillewinnaars is een belangrijk inzicht
opgedaan. Namelijk dat deze winnaars
in hun jeugd vaak meerdere sporten
hebben beoefend voordat ze zich gingen
toeleggen op één sport. Om succesvol te
zijn, is het extreem belangrijk om je
aanpassingsvermogen te ontwikkelen.
En de basis hiervoor is om in je jeugd
veel, maar vooral ook heel divers te
bewegen. En daaronder valt ook gewoon
buitenspelen en plezier hebben in het
bewegen. Om dat allemaal (nog beter) te
leren is het Athletic Skills Model (ASM)
ontwikkeld. [zie kader]

gers met een grote betrokkenheid, wat
écht een verschil is met andere clubs.
Zo wordt er al na de winterstop gestart
met het vormgeven van het trainingsschema. Dat is altijd een heel gepuzzel. Met dank aan Fred Kranstauber,
Hein Dungelmann en Mees Soek die
dit voortvarend hebben opgepakt. Het
op tijd afronden is cruciaal, maar tegelijkertijd moet er ook voldoende tijd zijn
om het trainingsschema af te stemmen
op het beleid. Als je C1 en C2 qua
niveau dicht bij elkaar wilt houden, laat
je ze naast elkaar op hetzelfde tijdstip
trainen.
Verder valt het mij op dat Cartouche
een daadkrachtige club is met hoge
betrokkenheid van veel vrijwilligers.
In het begin was ik daar wat huiverig
voor. Willen ‘ze’ niet overal wat van
vinden? Kunnen we wel snel genoeg
schakelen? Maar het pakt juist heel
goed uit; er is een goede coördinatie
en zaken worden juist snel opgepakt.
Het jeugdbeleid is dus gericht op
een maximale ontwikkeling in
combinatie met plezier in het
spelletje. Met welke veranderingen
ben je nu bezig en wat kunnen we
nog meer verwachten?
Het is niet mijn bedoeling om het
hele beleid op zijn kop te zetten en
allerlei veranderingen door te voeren,
maar uiteraard neem ik wel mijn visie
mee en wil ik daarmee aan de slag.

Bijvoorbeeld: het meer benaderen
van de sport vanuit ‘data-analyse’.
Denk daarbij aan het uitbreiden van de
video-analyse software – die al wordt
ingezet bij Dames en Heren 1 – zodat
je alles beter en sneller kunt aanpassen naar de omstandigheden van de
wedstrijd. Daarmee kun je het resultaat beïnvloeden.
Met betrekking tot de jeugdopleiding
kijk ik kritisch naar de wijze waarop we
trainers opleiden. Naast het geven van
trainerscursussen (HT2 in de herfstvakantie), organiseren we Masterclasses
met inspirerende gastsprekers voor de
selectie trainers, geven we trainersbijeenkomsten voor de breedtetrainers en
begeleiden we de selectie coaches ook
nog eens 1 op 1, bijvoorbeeld door hun
trainersgedrag op het veld te analyseren,
te filmen en te bespreken. Daarnaast is
het inpassen van het ‘Athletic Skills Model’ (ASM) een verandering waar we mee
bezig zijn.
Wat houdt dat Athletic Skills Model
precies in?
Dit model is niet specifiek voor hockey,
maar geldt in het algemeen bij sport.
Tegenwoordig wordt nog veel gedacht
dat je vanaf jongs af aan al veel en heel
gericht moet gaan trainen voor één sport,
omdat dat je kansen op succes zou maximaliseren. Wij zien echter het tegenovergestelde; jeugdspelers die steeds vroeger afhaken met sporten of geblesseerd

Wat gaan we op Cartouche van deze
aanpak merken?
Waar we dit seizoen mee gestart zijn, is
het spelenderwijs ontwikkelen van motorische vaardigheden voor jongens en
meisjes uit D1, D2 en D3. Het is een ‘vrijwillig speeluur’ met bewegingsopdrachtjes; rustig trainen met 10 basisbewegingen. Hier verzinnen we verschillende
oefeningen voor zoals balans-spelletjes,
springen, stoeien of hand-oogcoördinatie
oefeningen. Spelenderwijs leren ze bepaalde bewegingen die in het hockeyspel
(en andere sporten) van pas komen. De
meeste kinderen reageren er erg enthousiast op en dat is te zien aan de hoge
opkomst. Het liefst hadden we dit meteen
voor de hele D-lijn geïntroduceerd, maar
dat blijkt voor nu niet haalbaar te zijn qua
capaciteit (zoals de beschikbaarheid van
de velden). Het doel is dat de oefeningen die hier worden gedaan, inspirerend
werken voor de trainers die erbij staan.
Zij kunnen deze vervolgens bij hun eigen
trainingen toepassen. Via deze manier
moet het denken volgens het ASM een
breder draagvlak krijgen binnen de trai-

Wat is het Athletic
Skills Model?
ASM heeft tot doel de jonge sporter
te ontwikkelen tot een veelzijdige
goede beweger, die vervolgens
uitgroeit tot een atleet. Deze atleet
gaat zich specialiseren in één sport
en tot slot zal de atleet zich binnen
de sport gaan ontwikkelen tot een
absolute specialist. De focus ligt dus
niet alleen maar op het creëren van
een goede hockeyer, maar voornamelijk op het opleiden tot een goede
beweger. Dit model is gebaseerd op
meerdere feiten, waaronder het feit
dat topsporters tot hun 14e jaar
gemiddeld aan 2,6 tot 3,5
verschillende sporten deden.
Meer weten? Ga dan naar:
https://www.athleticskillsmodel.nl/
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nersgroep en kunnen we het aan om
meer kinderen via deze visie op te leiden.
Daarnaast volgen er op dit moment drie
mensen van Cartouche (Karin Kervezee,
Mees Soek en Jasper Kokx) de ASM-instructeursopleiding om de kwaliteit en
de implementatie ervan beter gestalte te
geven.
Heb je nog andere punten voor de
invulling van de teamtrainingen?
Ik vind dat er meer aandacht nodig is
voor het individueel opleiden in plaats
van het ‘collectief’ opleiden van spelers.
Natuurlijk is het samenspel als team belangrijk, maar de individuéle ontwikkeling
zorgt ervoor dat je als téam beter gaat
spelen. Keepers geven we toch ook individuele training? Waarom dan ook niet
meer aandacht hiervoor bij de overige
spelers! Die winnende strafcorner – op
basis van individuele kwaliteiten – kan
bepalend zijn. Of het perfect verdedigen
van een doorgebroken speler.
Hoe we dat kunnen bereiken?
Tijdens een training zie ik dan graag dat
trainers opsplitsen, waarbij een van hen
enkele spelers apart neemt voor bepaalde oefeningen. Dat werkt beter dan dat
meerdere trainers één oefening
begeleiden voor het hele team.

‘Winnaars van
Olympisch goud
beoefenden als kind
altijd méérdere
sporten, dat is ASM’
Je loopt nu een half jaar bij
Cartouche rond, hoe staat ‘onze jeugd’
ervoor?
De structuur zit bij Cartouche goed in
elkaar. Qua prestatie zitten we vlakbij de
top in onze regio, maar als ik kijk naar de
kwaliteit en de opleiding, dan hebben we
zeker de potentie om daar nog dichterbij
te komen.
Wat ik wel merk, is dat het resultaat te
vaak ‘heilig’ wordt verklaard. Als technisch directeur is het mijn taak om ook
de lange termijnontwikkeling te bewaken,
terwijl de focus in trainingen vaak op de
kórte termijn is gericht: de wedstrijd van
zaterdag en het resultaat daarvan. Ook
ouders gaan (te) vaak hierin mee. Maar
je moet succes niet relateren aan het resultaat! Als je dat doet, creëer je je eigen
probleem als je die zaterdag verliest.
Drie keer heel goed trainen is veel
belangrijker voor je ontwikkeling als

hockeyer, dan winnen op zaterdag.
Het is de kunst om succes te koppelen
aan leerdoelen en daarop te blijven
focussen.
Bij elke club is er een spanningsveld
bij de verdeling van aandacht tussen
selectieteams en breedteteams. Hoe
ga jij hiermee om?
Bij Cartouche is 80% breedte en 20%
selectie. De selectie kan niet zonder de
breedte en andersom. In mijn ervaring is
dat bij Cartouche al goed geregeld. De
lijncoördinatoren zijn erg betrokken en
zitten overal bovenop, zodat issues die bij
de breedteteams spelen direct opgepakt
worden. En ik zie ook de inzet en betrokkenheid van jeugdspelers door het geven
van trainingen aan andere jeugdteams.
Maar het gaat er juist om de opleiding zo
in te richten dat we de top kunnen gaan
verbreden.
Eén van de belangrijkste dingen die dit
kan realiseren, is het opzetten van een
trainerscommissie die zich juist richt op
de trainers van breedteteams. (Zie ook
het artikel hierover elders in dit magazine). Zo kunnen we meer aandacht
geven aan het opleiden en begeleiden
van de breedtetrainers. Dan bouwen we
kwaliteit op en houdt iedereen er plezier
in, en dat is het belangrijkste.
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Tekst: Jacqueline Vreeburg
Fotografie: Hein Athmer

Afscheid van Marion Wouda als voorzitter van de vrijwilligerscommissie

‘Ons vrijwilligersbeleid is erg professioneel,
horen we vaak!’
Marion Wouda begint het gesprek met te melden dat er een opvolger gevonden is. Eindelijk een nieuwe voorzitter van
de vrijwilligerscommissie. Acht jaar zat Marion Wouda in deze commissie. Ze was eigenlijk twee jaar geleden al
gestopt, maar bleef omdat er geen opvolger was. Nu dus tijd om de huidige voorzitter uit te zwaaien!
Vele handen maken licht werk
‘Het uitgangspunt van het vrijwilligersbeleid is vanaf 2010 dat ‘vele
handen licht werk maken’, vertelt
Marion. ‘Eerst was er een kleine groep
Cartouchers die met elkaar heel veel
werk verzetten. De vrijwilligerscommissie heeft dat in de afgelopen jaren
omgedraaid naar dat we het werk met
heel veel mensen doen. Om te beginnen hebben we voor iedere taak een
commissie gemaakt. Omdat ‘alles wat
je aandacht geeft, groeit’. Zo kwam er
een gevonden-voorwerpen-commissie,
12
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die boven een keurige kast met de
gevonden voorwerpen bijhoudt. En
een gebruikclubhuis-commissie, die
de agenda met reserveringen bijhoudt.
Een emballagecommissie voor het
wegbrengen van de lege flessen.
En nog veel meer. ‘En het geheim
is uiteraard ook’, zegt Marion, ‘dat
we vrijwilligerswerk verplicht hebben
gemaakt. Een ouder van elk jeugdlid
(van smurfen tot en met A) is verplicht
een vrijwilligerstaak te doen.’

‘Dat het
vrijwilligerswerk
verplicht is, maakt
het zo succesvol’
Vrijwilligersadministratie
De basis lag in een goede administratie van de vrijwilligers. Het ledeninformatiesysteem Lisa is aangepast zodat

daar bijgehouden kan worden wat
iemand doet en – ook belangrijk – wat
iemand gedaan heeft. Een helse klus
om dit bij te houden, omdat het handmatig gedaan moet worden.
Daarnaast zijn er processen in gang
gezet, zoals hoe de vacatures vervuld
worden en hoe de administratie bijgehouden wordt. Er kwam een vacature-overzicht met alle lopende vacatures. Marion: ‘We moesten in het begin
wel vaak vertellen dat de vrijwilligerscommissie niet de vacature vervult,
maar ervoor zorgt dat hij bekend wordt
binnen Cartouche.’
Een oudertaak is geen
vrijwilligerstaak
De vrijwilligerscommissie deelde de
taken in drie verschillende groepen
in: oudertaken, seniorentaken en vrijwilligerstaken. Onder de oudertaken
vallen het rijden, fluiten, pauzepep,
enz. De seniorentaken zijn de taken
die je als seniorlid moet doen: met je
team achter de bar staan en fluiten bij
andere teams. De derde groep zijn de
vrijwilligerstaken waar de vrijwilligerscommissie zich mee bezighoudt: de
verplichte taken. ‘Nog regelmatig moet
ik uitleggen dat de oudertaken, zoals
rijden en fluiten, niet als een vrijwilligerstaak tellen. Je moet als ouder
dus ook iets anders doen. Alle nieuwe
ouders worden ingedeeld in de bar, de
ontvangsttafel of in de schoonmaakcommissie.’
En het werkt!
‘Het vrijwilligersbeleid van de afgelopen jaren werkt. Inmiddels hebben we
nog maar 4 ‘inactieven’, ouders van
een jeugdlid die geen vrijwilligerswerk
willen doen. En er zitten 39 man in het
schoonmaakteam. Dat is de lichtste
klus, namelijk 3x per jaar een ochtendje poetsen.’ Marion moet wel heel veel
mailen om iedereen een taak toe te
bedelen, en brede schouders hebben.
‘Sommigen vinden de toon van de
mail aanmatigend, maar gelukkig krijg
ik ook voldoende reacties dat het er
professioneel aan toe gaat.’
Erkenning en waardering
De vrijwilligerscommissie heeft het
vrijwilligerswerk niet alleen verplicht
gemaakt, maar er ook voor gezorgd
dat de vrijwilligers ‘beloond’ worden.
Marion vertelt: ‘Er is ieder jaar een
‘Dank-je-wel-borrel’, er is een fotoposter gemaakt met de vrijwilligers erop
en de Cartouche-speld is in het leven
geroepen die uitgereikt kan worden
aan vrijwilligers die zich bijzonder
hebben ingespannen. In het Cartouche magazine staat in ieder nummer
de ‘Bedankt-en-Welkom-rubriek’, een
overzicht van vrijwilligers die een andere taak of een nieuwe taak hebben.
En eind vorig seizoen is er ook een

film gemaakt waarin de vrijwilligers
bedankt worden.’

‘Eerst deed een
klein groepje alles,
nu is alles verdeeld
over een grote
groep’
Wij zijn Cartouche!’
‘Ieder jaar zijn we bezig om het beleid
aan te scherpen. Dit jaar gaan we
bijvoorbeeld kijken naar het aannamebeleid en naar de punten die je per
taak krijgt. Er zijn taken die wel heel
veel tijd kosten en toch maar 1 punt
opleveren.’ Waar Marion zich wel
zorgen over maakt, is dat ze steeds
meer hoort dat ouders niet structureel
een taak op zich willen nemen; ze
willen ofwel iets bij hun eigen kind
doen, ofwel een projectmatige taak.
Marion besluit met nog maar eens
met te zeggen ‘dat we Cartouche echt
met z’n allen moeten runnen. Wij zijn
Cartouche!’
En uiteraard willen wij hier Marion
hartelijk bedanken voor het vele goede
werk dat ze heeft verricht! En wij
wensen hier direct haar opvolger
Corien Visser-Boelstra heel veel
succes.

De vrijwilligerscommissie
Na het gesprek met Marion Wouda,
hebben we aan een lid van de vrijwilligerscommissie gevraagd hoe zij nu
verder moeten zonder deze bevlogen
voorzitter.
Jan-Willem de Koning: ‘Het vertrek
van Marion was al een tijdje aangekondigd en het leek erop dat er geen
opvolger te vinden was. We hebben
dus goed na kunnen denken hoe de
commissie zonder voorzitter verder
zou moeten. Marions taken hebben we
verdeeld onder de commissieleden.
Zo heeft iedereen er een beetje werk
bij gekregen, en zouden we het tijdelijk
zonder voorzitter kunnen redden.
Gelukkig zijn er nieuwelingen in de
commissie, die ook taken hebben
overgenomen.’
Petje af!
‘Marion was wel de drijvende kracht.
Onvermoeibaar gaat zij achter vrijwilligers aan, blijft ze mailen over taken
die zij zouden kunnen doen voor
Cartouche en ze gaat eindeloos achter
“duikers” aan. Dat kan soms dwingend
overkomen, horen we weleens terug.
Maar gelukkig vinden de meesten
dat dit jagen vooral professioneel is.
We moeten bedenken dat Cartouche
anders nooit zoveel actieve vrijwilligers
zou hebben gehad.
We hebben in 2011 een vrijwilligersadministratie opgezet en een vrijwilligersbeleid geformuleerd; iedereen moet
wat doen voor de club. Marion heeft
– samen met de commissie – bergen
werk verzet. Eerst dat beleid uitstippelen, toen de administratie van de vrijwilligers op orde krijgen, en het daarna
handhaven. Vergeet niet dat we elk
jaar zeker 50 nieuwe leden hebben die
allemaal een taak moeten krijgen. En
daarnaast zijn er honderden mutaties
per jaar. Petje af, voor zo’n klus.’
‘Al met al is het dan ook meer dan
terecht dat Marion vorig jaar tot lid van
verdienste is uitgeroepen. En wij van
de vrijwilligerscommissie willen haar
ook heel hartelijk bedanken voor al
haar goede werk.’
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Eten op Cartouche, hoe leuk is dat!
De regels over eten
Je ziet het steeds meer: gezellig met je team na de training eten op de club. De hoogste tijd om
even met Beer Verhagen en Fred Kranstauber af te stemmen welke huisregels er gelden als je
op Cartouche wilt eten.
Beer is onze barmanager sinds juni
2010. Sinds die tijd is er een hoop
veranderd. Aten in de begin periode
alleen dames en heren 1 op Cartouche, tegenwoordig eten er gemiddeld
10 teams per week op de club en zijn
er nu al 13 teams die om de week of 1
x per maand op de club eten. En dan
is het schema op de site nog niet eens
volledig, vult Fred Kranstauber aan.
In de praktijk zijn het er nog meer! Er
zijn dus avonden bij dat er wel 4 à 5
keer gekookt wordt in de keuken. Een
kwestie van goed afstemmen, je eigen
troep opruimen en een beetje rekening
houden met elkaar.
14
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Verder is in de afgelopen jaren het
menu flink uitgebreid. Kookte Beer in
het begin vooral allerlei pasta’s, nu
wordt er veel gevarieerder gekookt.
Zeker de teams die 2 x per week op
Cartouche eten zien graag wat variatie. Het eten moet lekker, voedzaam
en gezond zijn. We zijn hier zeker
geen snackbar.
Wil je eten op de club, stuur dan eerst
een mailtje naar gebruikclubhuis@
hc-cartouche.nl. Nicole Visser beheert
de agenda en kan kijken of er plek is.
Als dat het geval is, dan is de vraag of
jullie zelf willen koken of dat door Beer
willen laten doen.

Tekst: Vivienne Niessen
Fotografie: Hein Athmer

En zijn er allergieën?
Zelf koken mag, maar alle drankjes
moeten aan de bar worden besteld en
betaald, dus ook de limonade.
Het is heel belangrijk dat er altijd moet
worden opgeruimd in de keuken en
in het clubhuis. Een aantal kinderen
van het team doet de afwas. Dus
niet de ouders! Fred is eigenlijk altijd
aanwezig rond etenstijd om vooral het
opruimen en afwassen in goede banen
te leiden. Hij legt uit hoe de machine
werkt en waar alles moet staan. Fred
vindt het zelf erg leuk om de kinderen
wat structuur bij te brengen tijdens

het afwassen en opruimen. Het leuke
hiervan is dat je elke week verbetering
ziet. Behalve het afvoerputje, dat blijft
toch nog een dingetje…
Ik vraag beide heren of er nog wat
leuke anekdotes zijn…
Beer antwoordt direct met “zeepsop
in de afwasmachine, hoe vaak de
keuken al niet vol schuim heeft
gestaan omdat ze per ongeluk Dreft
in de vaatwasser doen. Of dat we
een vuile pan ergens in een hoekje
verstopt vinden omdat meestal de
jongens geen zin hebben om die af te
wassen.” Fred vult aan “de melk in de
vriezer terugzetten in plaats van in de
koelkast en het vuile bestek in bakjes
onder de gootsteen verstoppen”, maar,
zeggen beide heren volmondig, “het
gaat vooral gewoon goed!”
Dus servies en pannen weer schoon
de kasten in en een schone tafel en
stoelen achterlaten.
Op de Cartouche site, onder het kopje
Club, hoofdstuk Clubhuis en bar kun
je zien welke teams op welke dag eten
en wat de voorwaarden zijn.

De belangrijkste
regels:
1. Meld je aan bij
gebruikclubhuis@
hc-cartouche.nl
2. Geef aan of je
zelf kookt of
dat Beer kookt
3. Drinken moet
altijd aan de bar
worden besteld
en betaald, dus
ook de limonade.
4. De kinderen ruimen
de keuken, tafel
en alles wat er
gebruikt is op.
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Welkom bij Dames 1

v.l.n.r.
Coosje van Wijk, nr 14, bijnaam
Anton, student Rechten,
voorspelerIsa Ritfeld, nr 3,
student Civiele Techniek, back
Maaike de Vries, nr 17, bijnaam
Vries, vwo, voorspeler
Kiki Kervezee, nr 13,
doet 6 vwo, middenveld

Nieuwe spelers van Cartouche
Sven Westendorp: nr 12,
bijnaam Svenny, student, back
en middenveld
Jesper van der Vis: nr 9,
bijnaam Jeppie, student, spits
Christopher Combe: nr 1,
bijnaam Chris, student, keeper
Will Holt, nr 2, bijnaam William
Holt the second, manager
sportevenementen, spits
Niet op de foto staat
Dominik Kotulski: nr 6,
bijnaam Katapulski,
Cartoucheski, Dom, student
e-marketing. Spits

Welkom bij Heren 1
Cartouche Magazine - november 2018
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Trainer/coach Jaïr Levie enthousiast over Dames 1

‘Dames 1 heeft grote vechtlust
en hoge ambities’

Tekst: Roel Honning
Fotografie: Hein Athmer

Naast technisch directeur is Jaïr Levie ook trainer/coach van Dames 1. Welke eerdere (werk)ervaringen
neemt Jaïr mee, wat zijn de ambities van Dames 1 en hoe gaan ze die realiseren?
Hoe ben je bij Cartouche terecht
gekomen en wat sprak je zo aan bij
onze club?
Met Alecto Dames 1 heb ik mooie
sportieve successen behaald. De
dames hebben keihard geknokt en
zij zijn twee jaar op rij gepromoveerd.
Halverwege vorig seizoen was ik
toe aan een nieuwe uitdaging. Toen
Cartouche vorig seizoen één van onze
tegenstanders was, viel het me al op
dat er veel potentie zit in deze ploeg.
De mentaliteit en vechtlust van de
18
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dames spraken me erg aan. En toeval
of niet, in de winter werd ik benaderd
door Cartouche om eens te komen
praten over het mogelijk overnemen
van de rol als coach. Tijdens de
oriënterende gesprekken kwam naar
voren dat er ook behoefte was aan
een technisch directeur. Voor mij een
perfecte combinatie!
Welk doel heb je voor ogen met
Dames 1?
Nog voordat ik gestart was, hebben

de dames hun eigen doelstelling al
geformuleerd: promoveren.
Deze ambitie was al uitgesproken
voordat de poule-indeling bekend was.
Dat tekent meteen de mentaliteit en
vechtlust van dit team. Inmiddels zijn
we een aantal maanden verder en weten we dat we in een hele pittige poule
zitten. Mentaal zit het goed; er wordt
hard getraind, videoanalyses worden
serieus gevolgd, er wordt veel gepraat
en het team zit vol met individuele
kwaliteiten. De kwetsbaarheid zit met

name in de breedte van de selectie,
deze is aan de smalle kant. Zolang
iedereen fit blijft, moeten we binnen de
top 3 kunnen eindigen.

‘De dames hadden
hun eigen
doelstelling al
geformuleerd:
promoveren’
Je zegt: ‘veel vechtlust’ en ‘veel
individuele kwaliteiten’. Waar is nog
winst te halen met dit team?
Eén van de belangrijkste speerpunten is het spel op het moment dat
we niet in balbezit zijn. 80% van de
doelpunten vallen in de omschakeling
bij balverlies van de tegenstander. En
20% door een gedegen opgebouwde
aanval. We trainen dus heel veel op
‘hoge press’ op de tegenstander. Maar
ook wat je moet doen als je de bal
weet te veroveren. Je zult me vaak
horen roepen “uit de situatie halen!”,
afpakken = passen. En daarbij geldt
dan: ‘diepte voor breedte’; eerst
checken of je de bal diep kunt spelen.
Zo niet, dan breed. Hierop trainen we
veel, maar we kunnen er zeker nog
meer winst mee halen in ons spel.
Daarnaast trainen we veel op balbezit-situaties; hoe loop je dan. Aan de
kant waar de bal niet is, ligt de meeste
ruimte. Als je vanuit linksachter aan
het uitverdedigen bent, is het de
kunst om de bal zo snel mogelijk naar
rechtsmidden te krijgen. Dit vraagt
een hoge handelingssnelheid en veel
hockeyend vermogen.
Voordat je je fulltime op hockey
ging richten, werkte je voor een
online marketingbureau.
Welke ervaringen kun je nu
toepassen als coach?
In online marketing gaat het om verzamelen, en op de juiste manier interpreteren van data. Bij hockey heb je
weliswaar minder data tot je beschikking, maar toch probeer ik de sport
zoveel mogelijk als ‘data’ te bekijken.
Zo verzamelen we individuele spelersdata en andere wedstrijdstatistieken.
Denk aan: het aantal ‘completed passes’, of hoe vaak de bal via een pass
de cirkel binnenkomt. In de videotoren
houdt Mees Soek deze statistieken
bij met een ‘clicksjabloon’. Daarnaast
hebben we een applicatie aangeschaft
waarmee we livebeelden in de dug-out
terug kunnen kijken. Tien seconden
nadat een strafcorner gespeeld is,
kunnen we deze al terugzien. Dat

helpt enorm in de coaching. Want
uiteindelijk is aanpassingsvermogen
de belangrijkste vaardigheid.
Al met al komt er bij een hockeywedstrijd veel meer emotie kijken dan bij
online marketing. Dat maakt het moeilijker om het resultaat te beïnvloeden,
maar juist ook boeiender, vind ik!
Binnen de club heb je dus een dubbele rol. Vanuit daar bezien: hoe is
de wisselwerking tussen A1 en Dames 1? Hoe groot is de doorstroom
van eigen jeugd en wat zou je als
club na moeten streven?
In het algemeen zie je dat er aan het
einde van ieder seizoen drie tot vier
speelsters zijn die de overstap naar
het eerste aankunnen. Maar in de
praktijk is de daadwerkelijke doorstroom van meer factoren afhankelijk,
bijvoorbeeld of ze gaan studeren of
ergens anders gaan hockeyen.
Er is trouwens wel een verschil in
doorstroming bij heren- of damesteams. Het niveauverschil tussen
jongens A/B en herenteams is groter
dan bij de meisjes/dames. Dit komt
omdat bij dames met minder fysiek
‘geweld’ wordt gespeeld. Mijn ervaring
bij andere clubs is dat A-spelers na
de winterstop in Heren 1 en Dames 1
worden gebracht. Echter, bij Dames 1
draaien er nu al een à twee speelsters
uit A mee, en dat doen ze verdienstelijk. Ook bij de heren is er een goede
wisselwerking met de A-jeugd. Hierin
speelt Tomek, assistent trainer/coach
Heren 1, hoofdtrainer/coach JA1 en
trainer H2, een belangrijke rol. Maar
alles gaat in samenspraak met Pieter
Pieterse.

‘80% van de
doelpunten vallen
in de omschakeling
bij balverlies van
de tegenstander’
Wat zijn je persoonlijke ambities die
je wilt realiseren in de
hockeywereld?
Mijn doel is om in 3 jaar een Hoofdklasseteam te coachen en trainen.
Maar ook zou ik graag nog eens als
coach betrokken zijn bij een nationaal team. Daarnaast wil ik me graag
verder ontwikkelen in het opzetten van
jeugdopleidingen. En tot een succesvolle blauwdruk komen die je kunt
toepassen bij verschillende clubs. De
visie is er, maar het is de uitdaging om
op de juiste manier om te gaan met
de clubcultuur, betrokkenen en andere
omgevingsfactoren die van invloed zijn
op een succesvolle implementatie.
Uiteindelijk zit daar de sleutel tot
succes.
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De allerlekkerste
wijnen, Whiskey,

Cognac, Port, Gin
en Grappa voor
een nette prijs.
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Wij verzorgen uw relatiegeschenken door heel Europa!
www.wijnkoperijvandop.nl
070-3862441
Oosteinde 79-81 voorburg

De Businessclub van Cartouche (BCC) heeft inmiddels ca. 100 leden.
Het pluimage is divers. Eén van de leden nemen we onder de loep:
Jan Cramer, HR change consultant.
Wat is je band met Cartouche?
Ik ben al 14 jaar lid van Cartouche,
eerst als trimmer en nu als teamlid van
Veteranen D. Door de kinderen ben ik
weer begonnen met hockeyen.
De oudste twee zijn al afgezwaaid, en
alleen Bas hockeyt nog in JB3. Door
de jaren heen ben ik actief geweest als
trainer en coach, in sommige seizoenen
zelfs bij drie teams tegelijk. Superleuk.
Waarom ben je lid geworden van de
Businessclub Cartouche (BCC)?
Eerlijk gezegd primair voor de gezelligheid. Secundair is het natuurlijk mooi om
via Cartouche in contact te komen met
veel verschillende mensen en bedrijven
die in de BCC vertegenwoordigd zijn.
Wat is jouw eigen business?
Ik ben vanuit mijn eigen bedrijf Bold actief
als (interim) HR change consultant voor
bedrijven in het segment groot MKB. Kort
gezegd: “verandermanager aan de
mens- en cultuurkant”.

Zie je overeenkomsten in business en
tophockey?
Mijn business is gericht op het optimaal
benutten van alle kennis en vaardigheden in een team of organisatie om
daarmee de beste resultaten te behalen.
Mijn geloof is dat dit alleen mogelijk is
door voortdurende afstemming op en met
elkaar. Meestal is dat leuk om te doen,
maar soms moet het ook schuren. Lijkt
aardig op (top)hockey toch?
Voor welke Cartouche-leden of
ouders is de BCC of Vrienden van
Cartouche interessant?
Ondernemers die het leuk vinden om
ook buiten hun eigen straatje te kijken en
voor de hockeyfanaten die tophockey op
Cartouche een warm hart toedragen!

Vrienden

van Cartouche
prestaties en
topsport daar
gaan we voor

Businessclub Cartouche
Leuke dingen met leuke mensen
doen! Een initiatief voor
ondernemende mensen
met aandacht voor topsport.
Ook lid worden van Businessclub
Cartouche of Vriend van
Cartouche worden?
Bekijk de mogelijkheden op:
www.businessclubcartouche.nl

den
rien va

n

Wat heeft de businessclub jou
opgeleverd?
In ieder geval leuke en verfrissende
bijeenkomsten die me inspireren, leuke
contacten en een goed benaderbaar
netwerk in de regio.

Welke evenementen van de BCC
spreken je aan?
De bijeenkomsten waarbij we op
bedrijfsbezoek gaan of waar een specifiek onderwerp wordt toegelicht (bijv.
3D-printing en Nuna van TU Delft). Het
golftoernooi was ook erg leuk.

Tekst: Paulien Stastra
Fotografie: Hein Athmer

V

Businessclub CartoucheInterview met Jan Cramer

cartouche
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mijn idool

Fotografie: Hein Athmer

Aimée de Vries (9 jaar) en Nova Manders (9 jaar), allebei dit seizoen spelend in Meisjes E2 interviewen hun trainer-coaches Nienke van der Wal en Mijntje Ligtenberg. Nienke en Mijntje spelen in meisjes B1 en zijn 14 jaar oud. Mijntje zit op
het Haganum in klas 3c en Nienke op het Dalton Voorburg in klas 3V2.

Waar ben je trots op?
Wij zijn er trots op dat we in de MB1 zitten en dat we de ME2 coachen.
Wat vind je leuk aan het coachen van
ME2?
Het is een leuk team en jullie willen veel
leren.
Waar sta je op het veld?
Nienke staat op het middenveld en
Mijntje in de spits.
Liever wiskunde of aardrijkskunde?
Allebei liever wiskunde.
Wat vind je dat je team goed doet?
De meisjes zijn fanatiek en het zijn leuke
meiden.

Wat is je favoriete muziek?
Popmuziek.
Wat is je favoriete outfit?
Nienke draagt het liefst een broek en
t-shirt en Mijntje een broek en trui.
Waarom ging je op hockey?
Allebei: Mijn ouders gaven me op.
Wat vind je zo leuk aan hockey?
Het is een teamsport en je bent buiten
lekker bezig.
Vind je keepen leuk?
Allebei volmondig: Nee.

Wat is je favoriete vak op school?
Dat hebben we niet.

Wat vind je van het nieuwe
Cartouche-tenue?
Mijntje: het is mooier, maar het zit minder
lekker. Nienke: de trui vind ik mooi, maar
het wedstrijd-tenue niet.

Heb je ook andere hobby’s, ja welke?
Het coachen en trainen van ME2.

Liever horror of achtbaan?
Dan de achtbaan.

Heb je altijd op Cartouche gespeeld?
Mijntje: nee, ik speelde tot en met de 1e
jaars D bij Rijswijk.
Nienke: ik speelde eerst op Zoetermeer
en ben ook de 1e jaars D naar Cartouche
gekomen.
Waar ben je goed in?
Mijntje: de turn.
Nienke: de versnelling langs de lijn.
Wat is je favoriete eten?
Allebei volmondig: sushi.
Wie is jullie idool?
Mijntje: Mijntje Donners.
Nienke: Ellen Hoog.
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WITTEBRUG

UW ŠKODA DEALER
VOOR REGIO DEN HAAG

Wittebrug.nl
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Den Haag (sales en service)
Voorschoten (sales en service)
De Lier (sales en service)
Honselersdijk (service)
Noordwijk (service)
Delft (service)

Donau 120
Hofweg 39
Leehove 49
Nieuweweg 8
De Hooge Krocht 109
Energieweg 5

(070)
(071)
(0174)
(0174)
(071)
(015)

342 92 50
579 47 94
525 650
639 850
406 36 00
261 93 41
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Green Fit is een exclusief sportcentrum bij
jou in de buurt! In onze persoonlijke sportschool
word je gekend en weten we wat jij belangrijk vindt.
Door onze grote variatie aan groepslessen kan iedereen
trainen op zijn eigen niveau en naar zijn eigen doel.
Green Fit heeft méér dan 60 groepslessen per week!

2 gratis
trainingen
klantwaardering:
8,1

Tegen inlevering van deze bon kun je 2 gratis trainingen volgen!
Maak een afspraak voor een intake gesprek en kijk samen met
onze instructeur welke lessen het beste bij je passen.
Gegevens
naam:
e-mail:
telefoon:

Deze bon is geldig t/m 31 juli 2017

Green Fit bevind zich op het sportpark bij V.M.H.C. Cartouche.
www.green-ﬁt.nl | info@green-ﬁt.nl
25
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Over de counter
Verbouwing van de bar

Tekst: Mariken Brink
Fotografie: Hein Athmer

Lang wachten bij de bar wordt verleden tijd. We gaan verbouwen! In twee weken tijd krijgt de bar in het clubhuis een
metamorfose en er komt onder andere een extra koffiezetapparaat bij. De bouwcommissie, die bestaat uit Jan Willem
de Koning, Guus Oele, Albert-Jan Kroezen, Albert Meijer en Joost Vennegoor, geeft toelichting op wat er gaat
veranderen.
10 jaar geleden werd de boerderij
op Duivesteyn omgebouwd tot ons
huidige clubhuis. We verhuisden toen
van ‘de keet’ naar de prachtige en
gezellige boerderij. Cartouche telde op
dat moment zo’n 1.100 leden. Sinds
die tijd is Cartouche enorm gegroeid.
Er kwamen meer hockeyvelden
beschikbaar (o.a. door het vertrek van
Korfbalvereniging SEV en Honkbalclub Catch) waardoor het ledenaantal
flink kon stijgen. Op dit moment heeft
Cartouche bijna 2.000 leden. Bijna een
verdubbeling van het aantal leden.
Als op zaterdag de jeugdteams een
thuiswedstrijd spelen dan betekent dat
dat er ruim 1.000 kinderen met hun
supporters en de tegenstanders aanwezig zijn. Dat zijn heel veel kopjes
koffie, fris en broodjes!
Ook zijn er tegenwoordig veel meer
activiteiten op de club, komen er op
zondag veel supporters voor D1,
H1 en de TD’s, zijn er door de week
veel meer trimmers en eten er bijna
iedere avond wel teams bij Cartouche.
Bovendien is het assortiment sinds die
tijd aardig uitgebreid. Kortom: het clubhuis wordt veel intensiever gebruikt en
de baromzet is in die 10 jaar 2,5 keer
26
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hoger geworden. Hoewel de afgelopen
jaren geprobeerd is de groei zo goed
mogelijk op te vangen, blijkt de rek er
inmiddels wel uit. Er moest iets gebeuren om met name de ‘files’ voor de bar
op te lossen.
Het verbouwingsproces
Met diverse mensen werd gekeken
naar de mogelijkheden om het clubhuis te optimaliseren. Een langdurig
proces waarbij diverse projecten
werden gedefinieerd. Jan-Willem de
Koning, voorzitter van de Barcommissie: ‘We zijn al zo’n 3 jaar geleden
gestart met de eerste ideeën. Welke
aanpassingen zijn wenselijk/nodig en
waar kunnen we het beste mee beginnen. Besloten werd te starten met de
bar en de andere zaken (verlichting,
serre en de ‘Riverdale look en feel’ )
later aan te pakken. De omzet van de
bar is immers enorm belangrijk voor
de club. Dankzij de hoge omzet blijft
het mogelijk onze contributie niet te
snel te laten stijgen’.
De overgang naar een andere bierleverancier leverde ook nieuwe inzichten op. De komst van het ‘tankbier’
resulteerde ook in behoefte aan extra
ruimte voor glaswerk achter de bar.

De ervaring en kennis en kunde van
Bavaria werd benut om de plannen
verder uit te werken en te verbeteren.
Jan-Willem: ‘Een belangrijke wens
was het veel toegankelijker maken
van ‘de counter’. Op zaterdag staan er
vaak drommen mensen op 1 plek voor
de counter, waardoor het geheel heel
onoverzichtelijk wordt. In het nieuwe
plan wordt de counter over de volle
breedte laag. En de huidige lange
hoge bar wordt verlengd zodat er een
echte bar ontstaat’.
Guus Oele, architect: ‘Toen de
plannen op hoofdlijnen gereed waren
zijn we alles heel gedetailleerd gaan
uitwerken. Rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen was er o.a.
aandacht voor meer aansluitpunten
voor kassa’s, extra opbergruimte en
beweegruimte voor het barpersoneel.
Bovendien is het plan zodanig uitgewerkt dat in korte tijd alles aangepast
kan worden’.
Hulp is welkom
Joost Vennegoor, projectmanager: ‘de
verbouwing duurt zo’n 2 weken. We
starten eind oktober met de verbouwing en de planning is dat we de bar
feestelijk kunnen openen tijdens het

TD op 11/11’. Albert Meijer: ‘De bar
moet net voor de verbouwing worden
uitgeruimd en na de verbouwing weer
worden ingeruimd. En net als bij diverse andere activiteiten bij Cartouche
kunnen we altijd extra handjes
gebruiken’. Joost: ‘Ook voor de
volgende fasen die we willen aanpakken in het clubhuis is hulp heel erg
wenselijk. Zo willen we met een aantal
mensen nog wanden schilderen. Door
dit zelf te doen in plaats van alles uit te
besteden aan de aannemer, besparen
we toch weer een mooi bedrag’.
Wat gaat er veranderen?
Albert: ‘Het barmeubel ondergaat een
metamorfose. Er wordt een duidelijkere scheiding gemaakt tussen het
lagere ‘koffie en broodjes’-gedeelte en
het hogere bargedeelte’. Jan-Willem:
‘Een mooie uitbreiding is de tweede
koffiemachine. Zo kunnen we straks
tijdens topdrukte iedereen veel sneller
van een lekker kopje koffie voorzien.
Ook worden er 3 nieuwe kassa’s
aangeschaft en krijgen we van Bavaria
een hele nieuwe tapinstallatie met
meer tappunten’. Joost: ‘Er is straks
nog maar 1 entree om achter de bar
te komen en het doorgeefluik wordt

ook vervangen. Dat geeft ook een veel
rustiger beeld’. Albert-Jan: ‘Hoewel
we nog veel meer wensen hebben,
bleek het hele clubgebouw tegelijk
aanpakken logistiek niet mogelijk. Vandaar dat we de ‘revitalisatie’ in kleinere
deelprojecten hebben opgeknipt.
Wanneer we de volgende aanpassingen kunnen doen weten we nog niet,
maar we hopen dit jaar nog te kunnen
starten met de andere projecten’.
Guus: ‘Deze gefaseerde uitvoering
geeft ons tevens de mogelijkheid te
ervaren wat het effect van de verschillende aanpassingen is, wordt het
qua projectaanpak overzichtelijker en
kunnen we in iedere fase desgewenst
nog bijsturen’.
En wat betekent de verbouwing
voor de leden?
Jan-Willem: ‘Tijdens de verbouwing
proberen we de dienstverlening zo
goed mogelijk op peil te houden,
hoewel in aangepaste vorm en wellicht
op een andere plek. We kunnen geen
gebruik maken van de keuken, dus
het assortiment zal beperkter zijn en
teams die in die periode toch willen
komen eten zullen dus inventief
moeten zijn!’ Albert-Jan Kroezen,

penningmeester: ‘Omdat de omzet
voor de club heel belangrijk is, zorgen
we ervoor dat ‘de winkel open blijft
tijdens de verbouwing’. In aangepaste
vorm uiteraard, dus dat vraagt van
iedereen een beetje meewerken en
begrip’.

Bestellen met een app?
Hoe mooi zou het zijn als je vanaf
de zijlijn door middel van een
appje je bestelling al door kunt
geven aan de bar, zodat je
bestelling al klaar staat in de pauze? Welke wizzkid helpt ons met
het maken van zo’n app?
Jan-Willem de Koning hoort het
graag!
barcommissie@hc-cartouche.nl
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Woensdag

Mijn wekker gaat niet af, want ik heb de
hele nacht geleerd. Rond 8.30 uur vertrek
ik naar Leiden om mijn tentamen te maken.
Daarna heb ik nog drie uur college. Hierna
rijd ik naar Cartouche om keeperstraining
te geven. Na deze training moet ik zelf nog
trainen. ‘s Avonds heb ik nachtdienst bij een
cliënt bij wie ik werk voor ‘de Mantelaar’. Ik
bied ouderen ondersteuning bij het nemen
van medicijnen, koken en blijf slapen voor
het geval dat.

Maandag

Vandaag heb ik colleges gevolgd van mijn
minor ‘Toegepaste psychologie’ in Leiden.
Uit school ben ik gelijk naar Leonidas in
Rotterdam gereden. Hier geef ik drie uur
keeperstraining met Goalieworks. Na de
training eet ik met mijn collega’s en rond
22.00 uur ben ik weer thuis. Tot 0.00 uur
heb ik geleerd voor het tentamen dat ik
woensdag heb.

Dinsdag

Mijn wekker gaat om 6.30 uur. Van 7.30
tot 8.30 uur ben ik aan het werk bij de
voorschoolse opvang in een basisschool.
Als ik thuis ben leer ik tot 11.30 uur, want
om 12.00 uur verzorg ik de tussenschoolse
opvang tot 13.00 uur. De rest van de
middag leer ik voor mijn tentamen en
om 18.30 uur ga ik naar Cartouche
om in de sportschool krachttraining
te doen. Om 20.15 uur begint onze
warming-up en heb ik een veldtraining.

28
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Donderdag

Om 9.00 uur ben ik op Hockeyclub
Rotterdam voor mijn keeperstraining. Ik krijg
deze van Pirmin Blaak, Simon Zijp, Bart
van Gaalen of Arek Matuszak. Mijn groepje
bestaat uit Karlijn (Laren dames 1) en Coen
(Voordaan heren 1). Na mijn training spring
ik snel onder de douche en ga ik naar
Hogeschool Thomas More in Rotterdam,
waar ik de opleiding Pabo volg. Hier krijgen
we informatie over onze afstudeerstage. Om
17.00 uur geef ik voor Holland Hockey twee
uur training in Berkel en Rodenrijs en daarna
geef ik twee uurtjes bijles in Hillegersberg.

Vrijdag

Ik heb om 10.00 uur een afspraak op
de basisschool waar ik in groep 1/2 mijn
eindstage ga lopen. Hier krijg ik te horen
wat ze van mij verwachten en vertel ik hoe
ik te werk wil gaan. Als ik weer thuis ben
duik ik mijn bed in om nog even te slapen. Ik
werk aan wat opdrachten voor school en om
17.30 uur rijd ik naar Cartouche voor een
training. Na de training draai ik weer een
nachtdienst.

Zaterdag

Ik heb met vriendinnen afgesproken om in
de stad te ontbijten en te gaan winkelen.
’s Middags ga ik met mijn oma naar een
tuincentrum toe en lunchen we bij haar
thuis. ’s Avonds kijk ik samen met mijn zus
een film en werk ik aan een opdracht voor
school. Voor deze opdracht moet ik een
adviesrapport schrijven. Deze opdracht ga ik
binnen mijn team uitvoeren aan de hand van
persoonlijkheidstesten die ze moeten gaan
invullen.

Zondag

Mijn wekker gaat om 9.30 uur af. Ik stap
onder de douche en pak mijn hockeyspullen.
Dan kijk ik naar beelden van de
tegenstander en analyseer de strafcorners.
Op kleine briefjes schrijf ik wie wat doet
en hoe we het beste kunnen uitlopen. Om
11.15 uur verzamelen we op de club voor
de wedstrijd tegen Alliance. Alliance staat
3e en is dus een goede tegenstander. We
stonden 60 minuten lang 1-0 voor, maar
helaas wisten ze toch nog te scoren. De
einduitslag is 1-1. Gelukkig heeft Feyenoord
wel gewonnen!
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Foto of Fortnite? Eh…

Alle brugpiepers van Cartouche
Voor de serie ‘Alle Cartouchers die…’ kiezen we deze keer voor alle brugklassers. Makkelijker gezegd dan gedaan,
want hoe vind je ze allemaal in het ledenbestand? Behalve in de C- zitten er ook een paar piepertjes in de D, en ze zijn
verspreid over 9 verschillende scholen. Maar het is gelukt. Het uiteindelijke resultaat op de foto: 25 brugklassers!
De reacties op de oproep zijn weer
leuk! Een ouder meldt dat haar
brugger toch liever naar de Tinadag
in Duinrell gaat. Een andere ouder
reageert: ‘Leuk, zet ze vooral met die
enorme rugzakken op de foto!’ Een
jongen beantwoordt mijn mail heel
keurig met: ‘Dag mevrouw Vreeburg,
Ik vind het heel leuk, bedankt voor de
uitnodiging, ik zal erbij zijn.’
Alle scholen vertegenwoordigd?
Op de foto hebben we brugklassers
van het Dalton, Maartens, Novum,
Maerlant, Maris, Haags Montessori
Lyceum (HML), het Veurs Lyceum en
‘s Gravendreef. De meiden van het
30
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HML hebben blijkbaar met elkaar afgesproken; zij zijn met z’n zessen. Ook
het Dalton is goed vertegenwoordigd
met 7 kinderen. In de regio zijn nog
veel meer scholen, maar of we daar
dan geen Cartouchers hebben? De
aantallen op deze foto zeggen echter
niets over het totaal aantal Cartouchers op de verschillende scholen. Die
foto moeten we maar een andere keer
maken!
Gedwongen, gestuurd, maar: gezellig!
Op de dag van de foto is het helaas
druilerig weer. Desondanks komen er
25 brugklassers. De één ‘gedwongen’

door een ouder, de ander omdat ‘ie het
leuk vindt. Eén van de jongens vertelt
dat ‘ie van zijn moeder mee moest,
maar eigenlijk niet wilde omdat hij
Fortnite aan het spelen was. En een
vader zegt dat hij zijn puberzoon uit
bed gehaald heeft om mee te gaan.
Een meisje is blijkbaar te laat: ze blijft
op de hoek staan en fietst dan weer
weg. Jammer, ze had er gemakkelijk
nog bij gepast! Ondanks dat veel
kinderen blijkbaar door de ouders
gestuurd zijn, staan ze vrolijk lachend
op de foto. En uiteraard vinden ze
allemaal dat hun school de leukste is!
Gelukkig maar…

Tekst: Jacqueline Vreeburg
Fotografie: Hein Athmer

We hebben ze per school
bij elkaar gezet.
Van links naar rechts:
Dalton:		
Lotte, Emilie,
		Philip,
		
Daan, Tim, Sophie
		en Jet
Maartens:		
Evelien, Tara, Anne
Novum:		
Stijn
Maerlant: 		
Quint
Maris: 		
Tjerk
Maerlant:		
Tijn en Tom
HML:		
Vida, Carlijn,
		
Sofie, Meike,
		
Charlotte en
		Hannah
Veurs: 		
Fien
’s Gravendreef:
Fere en
		
Frederique
Novum: 		
Eefje
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Brommets en auto
rijbewijsopleidingen
met het hoogste
slagingspercentage
van de regio!
Telefoon: (070) 387 78 07
www.verkeersschoolvandien.nl
VerkeersschoolvanDien

P R I N T I N G

Binckhorstlaan 36, M035 - 2516 BE ‘s-Gravenhage
Gedempt Hamerkanaal 179 - 1021 KP Amsterdam
085 485 7140 - www.colorworks.nl

Zijn ze laks
of is het hun cortex?
Het is weer zaterdag, ik heb er zin
in. Vroeg op, omdat de eerste moet
verzamelen. Ontbijtje klaar zetten, appel
schillen voor de pauzepep en kinderen
wakker maken zodat ze op tijd op de club
zijn.

meest dure spullen liggen in de manden,
met de spullen van Cartouche gaan ze
om alsof ze gratis zijn en ze vinden het
doodnormaal om hun lege waterflesjes
en koekverpakkingen achter te laten in
de dug-out of op het terras.

Klein uurtje later zijn de eerste op weg
en heb ik nog even tijd om wat op te
ruimen voor ik naar Cartouche ga om wat
wedstrijdjes mee te pikken. ‘Ploink’, het
eerste Whatsappje van de dag: “Mam…ik
heb een nieuw bitje gekocht, want hij zat
niet in mijn tas. Ik stuur je zo een tikkie,
want ik heb maar een nieuwe gekocht”.
…Hoezo een nieuwe? Wat is gebeurd
met zoeken? En waarom een tikkie?
Ik ben toch niks kwijt? Waarom moet
ik dat dan betalen? Ik besluit het tikkie
te negeren en er later nog wel over te
hebben met zoonlief. Ik stap op de fiets
richting Cartouche. ‘Ploink’…”Mam, kan
jij nog even een wit shirt meenemen?
We spelen blijkbaar tegen Voorhout
ofzo”.

Maar dat is toch niet normaal? Het deed
me denken aan wat ik laatst hoorde
tijdens een ouderavond bij mijn pubers
op school. Daar werd ons ouders verteld
dat kinderen er (nog) niets aan kunnen
doen dat hun planningsvaardigheden
en inzicht in wat belangrijk is, niet zo
goed functioneren. Hun prefrontale
cortex is nog niet ontwikkeld en juist
dat stukje zorgt voor planning en
impulscontrole. Wij als ouders zouden
dus moeten functioneren als cortex
voor onze kinderen en ze helpen en
ondersteunen bij plannen en dat soort
dingen. Het is natuurlijk heel verdrietig
voor onze kinderen dat zij door het leven
moeten met een nog onderontwikkelde
prefrontale cortex, maar ik weiger daarom
zomaar in te stemmen met dat ze alles
kwijt mogen raken, hun zooi niet hoeven
opruimen en naar gelieve er op los
kunnen leven zonder enige consequentie.

Ik weer naar huis, wit shirt pakken en
terwijl ik wat gehaaster weer op weg ben
naar Cartouche, vraag ik me af waarom
ik dat shirt eigenlijk gepakt heb? Het
staat al twee weken in de Cartouche
app. Waarom kunnen ze dat niet gewoon
lezen, terwijl ze wel 24/7 op hun telefoon
zitten? Op de club staat mijn dochter te
trappelen bij de fietsenstalling, grist het
witte shirt uit mijn hand, roept nog iets
van bedankt en rent naar Overdam om in
een auto te springen richting Voorhout.
Een kopje koffie zou me goed doen. Ik
sta in de rij voor de bar en mijn oog valt
op een levensgroot bord waarop staat
welke teams welke velden wanneer
rommelig hebben achtergelaten. Het
liegt er niet om. Blijkbaar haalt Fred
iedere avond overal ballen vandaan en
kruipt hij door de dug-outs om bidons
en achtergelaten kleding te verzamelen
en veilig te stellen voor de overvolle
manden met gevonden voorwerpen.
Bizar hoe laks onze kinderen zijn. De

Ik zou best die cortexen een beetje
willen helpen. Door het goede voorbeeld
te geven en in ieder geval mijn eigen
koffiebekertjes etc. op te ruimen na
een wedstrijdje kijken langs de lijn. Ik
zou teams erop kunnen wijzen dat ze
de dug-out leeghalen na de wedstrijd
en trainingen. Maar zo ben ik niet
(misschien is mijn cortex ook nog wat
onderontwikkeld).
Ik heb daarentegen besloten dat ik pas
tikkies betaal als ze een jaar hun bitje niet
kwijt zijn geraakt en al hun hockeyspullen
iedere week in de wasmand belanden in
plaats van in de gevonden voorwerpenmand. Ik mag de directheid van het
bord van Fred wel, ik vraag me alleen af
of het de cortex-loze wezens voor wie
het bestemd is überhaupt wel opvalt.
Ik vraag me ook af of het gebrek aan

cortexontwikkeling is, of een overmatige
aanwezigheid van laksheid, die de
jongerengeneratie typeert.
En laks is volgens mij aangeleerd en niet
iets dat nog onderontwikkeld is. Laksheid
creëren we zelf, door alles achter ze
aan te dragen. Dus sorry coach, als mijn
kinderen te laat zijn, het verkeerde shirt
bij zich hebben, op de bank zitten zonder
bitje. Maar zo werk ik vanaf nu aan de
cortex en de toekomst van mijn kinderen
en indirect dus aan een legere gevondenvoorwerpen-mand en opgeruimdere
velden. Of is dat een beetje laks?
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CartouChe en
tC Voor b u rg :
e e n st ra l e n d
team!

Op 1 oktober 2018 opende Tandheelkundig Centrum Voorburg haar deuren. Een praktijk in een monumentale villa met een warme, huiselijke sfeer. Een sfeer die wij ook vonden bij Cartouche. Reden genoeg om de
club en de jongens en meiden van JC6, JD2 en ME8 te sponsoren. Om deze samenwerking te vieren, biedt
cosmetisch tandarts Valerie Vanmaele alle clubleden (en hun familie) een gratis oriënterend consult aan.
Heeft u zich altijd al gestoord aan die verkleurde of scheve tand? Wilt u grijze vullingen laten vervangen door
witte? Of het nu gaat om een kleine verandering of een complete makeover, Valerie adviseert u graag hoe
u uw gebit kunt verfraaien. Zodat u weer stralend op het veld of langs de lijn staat. Neem daarom snel
contact op via (070) 399 90 37!

tandheelkundig centrum voorburg • westeinde 43 • 2275 ab voorburg • 070 399 90 37 •.tcvoorburg.nl

Cartouche
heeft een
vlogger! Hier de
link naar de eerste
vlog van Guusje de
Booy met Jaïr Levie.
https://youtu.be/Z7ZBFbe3mN4

Tekst: Jacqueline Vreeburg
Fotografie: Hein Athmer

Sponsor van Cartouche:
Ruitenburg Adviseurs en Accountants
Marco Taag over financiële en maatschappelijke betrokkenheid
Over Ruitenburg
Ruitenburg is ontstaan uit diverse
kleine accountants & advieskantoren
en inmiddels uitgegroeid tot een grote
accountant en adviesorganisatie.
Ruitenburg doet alles op financieel
gebied, zoals jaarrekening opstellen,
fiscale aangifte, advies bij erfbelasting, fiscaal advies, estateplanning,
accountantscontrole, etc. De klanten
van Ruitenburg zijn vooral MKB-bedrijven (5-50 medewerkers), stichtingen
en verenigingen en grote bedrijven in
allerlei sectoren. De MKB-bedrijven
zijn vaak gevestigd in de buurt van
het kantoor, de stichtingen en verenigingen en grote bedrijven opereren
landelijk.
Ruitenburg doet ook veel financiële
controles voor sportclubs. En het

bedrijf draagt ook uit dat het gezondheid belangrijk vindt. Door niet alleen
de medewerkers een gezonde lunch,
sta-en zitplekken aan te bieden, maar
ook sportclubs te sponsoren.
Het bedrijf vindt het belangrijk om met
sport bezig te zijn. Vandaar dat Marco
Taag Cartouche heeft aangedragen
om gesponsord te worden. Ruitenburg
is zelf ook sportief bezig: het heeft zijn
eigen hardloopclub, de Ruitenburg
runners.
Over Marco Taag
Marco heeft jaren in Voorburg gewoond. Nu woont hij met zijn vrouw,
zoon en dochter in Leidschendam.
Zijn hele werkende leven zit hij al in de
financiële hoek: eerst als controller en
na een accountancy-opleiding geeft hij
ondernemings- & belastingadvies aan

bedrijven. Sinds 2011 werkt Marco bij
een voorloper van Ruitenburg. Hij is
verantwoordelijk voor de samenstelafdeling, de afdeling die de jaarrekeningen voor bedrijven opstelt en hij geeft
daarbij leiding aan 7 medewerkers.
Vooral het contact met klanten vindt
hij leuk.
Wat is de link met Cartouche?
De dochter van Marco, Femke, zit in
ME5 op Cartouche. Marco staat iedere
week trouw langs de lijn. Hij zit ook in
de kascommissie van Cartouche, de
commissie die het financiële verslag
en de rapportage van het bestuur controleert. En daarnaast is hij ook nog lid
van de businessclub van Cartouche.
Of hij zelf ook sport? ‘Ik ben wel sportief, maar nu even niet’, lacht Marco.
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LG-team speelt landelijk
Al vier seizoenen hockey met een lichamelijke beperking op Cartouche
Sinds 2014 heeft Cartouche LG-hockey. De spelers hebben een lichamelijke beperking en het motto is: ‘Normaal wat
normaal kan, en speciaal wat speciaal moet’. Het LG-hockey ontwikkelt zich snel op onze club; er is een miniveld,
er zijn 13 spelers en een coach, ze spelen competitie en ze hebben al een kampioenschap achter de rug!
LG-hockey is voor hockeyers van 6 tot
18 jaar met een lichamelijke beperking die daardoor minder goed in een
regulier team kunnen meekomen. In
Voorburg kwam de aanzet hiertoe
tijdens het WK hockey van 2014 in
Den Haag. Er werd op onze club toen
de Landelijke Dirk Kuyt Foundation
LG-hockeydag georganiseerd.
LG-coördinator Margreet Bergeren vertelt: ‘Volgend jaar november
bestaat het LG al weer 5 jaar op
Cartouche. Maar in deze vorm is het
uiteraard al eerder gestart, namelijk
ruim 25 jaar geleden bij Push.
Margreet vindt het wel opvallend dat er
nog steeds maar 14 tot 15 LG-teams
in Nederland zijn. ‘Terwijl het G-hockey
– voor spelers met een verstandelijke
beperking – wel op 90 clubs plaatsvindt…’
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‘Beschermde
spelers’ krijgen in
het veld 10 tellen
tijd om hun bal te
spelen
Plezier of winnen?
Cartouche doet ook mee aan de
LG-competitie en dat betekent wel
dat het team ver moet reizen. Dit jaar
gaan ze naar Drunen, IJsselstein,
Breda en Den Bosch. ‘Een wedstrijd
kost dan wel bijna een hele dag,’ zegt
Margreet. ‘Maar gelukkig zit Maastricht
niet meer in onze poule.’ De dag voor
dit interview heeft het team zijn eerste
competitiewedstrijd gespeeld. ‘Ze heb-

ben gewonnen,’ zegt de coach. ‘Leuk
natuurlijk, maar het gaat mij vooral
om het plezier bij deze kinderen. Het
mooiste is als ze allemaal met een
glimlach het veld afkomen, en winnen
helpt daarbij wel natuurlijk.’ Uiteraard
gaat ook bij sommige LG-kinderen
plezier wel alleen samen met winnen.
‘Voor mijn kind is het zeker een voorwaarde,’ lacht een van de ouders.
‘Beschermde spelers’
De coach, de ouders en Margreet zijn
trots op het team. Met name omdat
ze rekening met elkaar houden. ‘De
leeftijd van de huidige groep LG’ers
loopt van 8 tot 18 jaar en dat gaat – op
het veld en daarbuiten – heel goed. De
groten houden echt rekening met de
kleintjes.’
In een LG-team kunnen ‘beschermde
spelers’ zitten. Die krijgen in het veld
10 tellen tijd om hun bal te spelen en

iedereen moet op 3 meter afstand
blijven. Zo komen ook de zwakkere
spelers aan bod. ‘En iedereen, dus
ook de fanatieke spelers, vinden dat
inmiddels vanzelfsprekend.’

OPROEP

Het LG-team is voortdurend op zoek naar nieuwe leden. Er zijn
zelfs plannen om bij voldoende belangstelling ook een senioren
LG-team te starten!

Spelen en trainen
Op zondagochtend om 10.15 uur traint
het team op het nieuwe miniveld. Dat
vinden de ouders fijn. ‘Het is een rustig
hoekje, prettig dus voor onze spelers.
En met de dug-out is het helemaal af.’
Margreet: ‘Bij de training zijn eigenlijk altijd alle kinderen aanwezig. Met
13 spelers hebben we wel 4 trainers
nodig, en op dit moment zijn er zowel
volwassen als jeugdige trainers. ‘De
jeugdtrainers doen het heel goed;
daar zouden we er nog wel meer van
willen,’ zegt Margreet enthousiast.
Meer integratie
Een aantal spelers is al vijf jaar lid van
Cartouche. ‘Je ziet dat deze kinderen
zich ontwikkeld hebben; ze zijn sterker
en beter geworden,’ zegt Margreet. Ze
zou wel graag zien dat er ook meer
binnen Cartouche geïntegreerd wordt.
‘Voor diverse spelers is dat makkelijker, omdat die in de buurt wonen en
kinderen van school of straat kennen.
Er komt echter ook een aantal van buiten Den Haag. Een belangrijke factor
bij de keuze voor hockey is dat het
een teamsport is. Ouders vinden dat –
naast het sporten zelf – belangrijk voor
hun kind. De spelers vormen een team
in het veld en langs de lijn hebben de
ouders elkaar ook gevonden.’

‘Ook de
jeugdtrainers doen
het super! Daar
willen we er meer
van!’
Uniek Sporten
Tijdens een feestelijke bijeenkomst
op Cartouche op 10 juni jl. is de
gemeente Leidschendam-Voorburg
aangesloten bij het landelijke platform
Uniek Sporten van Fonds Gehandicaptensport. Op dit platform is vraag
en aanbod van gehandicaptensport
in kaart gebracht. Met Uniek Sporten
(www.unieksporten.nl) wil het Fonds
Gehandicaptensport ervoor zorgen dat
nog meer mensen met een lichamelijke of geestelijke handicap kunnen genieten van sport en bewegen. Via de
site krijgt het LG-hockey bij Cartouche
nu ook meer bekendheid.
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Bedankt en welkom
Bij Cartouche hebben we een vrijwilligersbeleid dat zegt dat iedere ouder met een jeugdspeler (tot de met A-leeftijd) een
vrijwilligerstaak moet vervullen. We hebben dan ook meer dan 1000 vrijwilligers. Uiteraard stopt iemand wel eens met een
taak of begint met een nieuwe. Op deze pagina geven we een overzicht van vrijwilligers die hun commissietaken hebben
beëindigd (overzicht onder ‘Bedankt’), vrijwilligers die gestart zijn (overzicht onder ‘Welkom’) en vrijwilligers die hun
commissie ingeruild hebben voor een andere (overzicht onder ‘Bedankt en Welkom’).

Bedan kt

Bedankt en Welkom
DEZELFDE TEKST ALS VORIGE KEER ALS INTRO OPNEMEN

Bedankt

Naam
Anita de Boer
Annemarie Paasschens
Astrid van Eekelen
Belinda Yeung
Bernadette Verhagen
Bryan de Munck
Caroline Pfaff
Casper Daniels
Chantal Groenewegen
Coen Baljon
Dannis van den Berg
Daphne Pappot
Daphne van Velzen
Emmeke Steenmetser
Erica Reddingius
Eva Loopik
Ewoud Halewijn
Florette Tiemersma
Frank Osten
Frans Geers
Geertje de Wit
Geertje Spanjaard
Guido Loopik
Hanny Pieterse
Harma Aris
Harriet van Rijs
Heidi Duijvestijn
Hugo Cramer
Irene Zuliani
Jacqueline Wansink
Janneke Spannenburg
Justine van Breda Vriesman
Karen van den Heuvel
Kirstie Antonisse
Kristel van Grinsven
Laurien Twaalfhoven
Lieke de Wit
Liesbeth Pluilaart
Machteld Weijers
Marc Olie
Marcel Houtzager
Marguerite Schroder
Marieke de Mos
Marion Wouda
Martijn Plaum
Michiel Ceha
Nicole de Groot
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Bedankt
Commissielid Slagroomtoernooi
Secretaris Technische Zaken Jeugd
Barcommissaris
Commissielid A&B-C&D-Mini-feesten
Commissielid LG-Hockey en trainer
E&O coordinator JA & JB
Coördinator Trimhockey
Lid Tophockeycommissie
Lijncoordinator JC
Lid Materiaalcommissie
Lid Medische Commissie
Barcommissaris
Commissielid A&B-C&D-Mini-feesten
Coördinator Trimhockey
Barcommissaris
Commissielid A&B-C&D-Mini-feesten
Voorzitter Ontvangsttafel
Commissielid Youth4Youth
Barcommissaris
Lijncoordinator JA
Barcommissaris
Barcommissaris
Commissielid A&B-C&D-Mini-feesten
Barcommissaris
Lid Zaalhockeycommissie
Lijncoordinator ME 1e jaars
Lid Schoolhockeytoernooicommissie
Commissielid A&B-C&D-Mini-feesten
Lid Smurfencommissie
Begeleider Ballenmeisjes
Barcommissaris
Commissielid LG-hockey en LG-trainer
Lid Smurfencommissie
Voorzitter Events A&B-C&D-Mini-feesten
Lid Vrijwilligerscommissie
Secretaris Businessclub
Commissielid A&B-C&D-Mini-feesten
Barcommissaris
E&O Coordinator MA/MB
Lijncoordinator Senioren - Veteranen
heren
Barcommissaris
Barcommissaris
Barcommissaris
Voorzitter Vrijwilligerscommissie
Commissielid Youth4Youth
Lid Barcommissie Hygiene
E&O Coordinator MD/MC

Welkom
Welkom
Naam

Welkom

Aart Bootsma
Alinda de Beus
Annette Berendsen

Bestuurslid Stichting Duivesteyn
Lid Smurfencommissie
Commissielid Youth4Youth
Voorzitter Vrijwilligerscommissie
Lid Sponsorcommissie
Lid Vrijwilligerscommissie
E&O coordinator JA & JB
Wedstrijdsecretaris Senioren
Lid Communicatiecommissie
Lid Communicatiecommissie- narrowcasting
Barcommissaris
Lijncoordinator Senioren - Veteranen heren
E&O Coordinator MD/MC
E&O Coordinator MA/MB
Lid Commissie Muziek & TV
Lid Communicatiecommissie
Lid Vrijwilligerscommissie
Lid VOG-commissie
Barcommissaris
Lid VOG-commissie
Voorzitter Stichting Duivesteyn
Lid Keeperscommissie
Lid Privacycommissie
Lijncoordinator JE 1e jaars
Barcommissaris
Lid Vertrouwenscommissie
Lijncoordinator JC
Lid Privacycommissie
Lid Materiaalcommissie-Groenvoorziening
Lid Privacycommissie
Lid Barcommissie Gezonde sportkantine
Coördinator Trimhockey
Barcommissaris
Voorzitter Events Jeugdfeesten
Secretaris Businessclub
Voorzitter Commissie Muziek & TV
Coördinator Trimhockey
Administratieve ondersteuning Arbitrage commissie
Lid Smurfencommissie en trainer
Lid Kascommissie
Wasverzorger
Voorzitter Ontvangsttafel
Lid Events
Lid Events

Corien Visser-Boelstra
Danielle Geboers
Duco Dalenoord
Edward Sleijffers
Esther Oostrom
Evelien Feijen
Gerard 't Hart
Guido Dommisse
Heleen Kernkamp
Irene Verheijen-Duwaer
Jan Versteegh
Kevin Schuyffel
Leen van der Toorn
Liesbeth Geelen
Lin Briden
Lucas Kneppelhout
Maarten Koningsveld
Manuel van Strien
Marco Nieuwenhuize
Marieke Bedaux
Marieke Suurenbroek
Marie-Louise de Smit
Marie-Therese van Driel
Mark Krul
Marleen Stijnman
Marloes Koppelaars
Martine Uiterwijk Winkel
Marty de Groot
Montesse Krijnen
Nienke Bakker
Pauline Stastra
Perry Adema
Sophie Goes
Sylvia Sebel
Vera Balledux
Victor Cramer
Wilma Nijdam
Yvonne de Groot
Judith Verweij
Guy van der Harst

Naam

Aernoud van den Bend
Albertine van der Wal
Anouk Schonau
Casper Fischer
Jan Hein Wagemans
Monique van Velzen
Noortje van Bruggen
Rogier Brinkhuijsen
Sascha Veltrop

Stapt over van
Bestuurslid Stichting Duivesteyn
Lijncoordinator MD
Lijncoordinator MB
Barcommissaris
Lid Kascommissie
Kascommissie
Lijncoordinator MC
Bestuurslid Stichting Duivesteyn
A&B-C&D-Mini-feesten

Bedan kt en
Welkom

naar
Commissaris Stichting Duivesteyn
Lijncoordinator MC
Lijncoordinator JA
Bar Events
Bestuurslid Stichting Duivesteyn
Financiele ondersteuning
Secretaris TZ Jeugd
Commissaris Stichting Duivesteyn
Lid Communicatiecommissie
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Electric has gone Audi
Gaan en staan waar u wilt en een nieuwe vorm van mobiliteit. Met

Dynamisch rijden en een elektrische
aandrijving

de 100% elektrisch Audi e-tron is dat heel vanzelfsprekend. Of u nu

De Audi e-tron wordt aangedreven door twee elektromotoren. Daarmee

door de stad rijdt of met vrienden onderweg bent naar de zeilboot,

versnelt de e-SUV vlot vanuit stilstand. Voluit wegrijden doet denken

de Audi e-tron is er geschikt voor. De eerste fully electric Audi is

aan een sportauto. De elektrische vierwielaandrijving, een nieuwe

niet alleen sportief, maar ook net zo veelzijdig inzetbaar als een

generatie van quattro, zorgt daarbij voor optimale tractie en dynamiek.

auto met brandstofmotor. De twee elektromotoren en elektrische

De Audi e-tron voelt zich niet alleen thuis in het drukke Nederlandse

vierwielaandrijving van de Audi e-tron zorgen voor opmerkelijke

verkeer, maar is ook een genot om te rijden op lege, kronkelende

prestaties en goede rijeigenschappen.

wegen. De quattro-aandrijving is actief als de situatie daarom vraagt.

De Audi e-tron wordt geproduceerd in de CO2-neutrale Audi-fabriek in

Het aandrijfkoppel wordt variabel over de assen en wielen verdeeld.

Brussel. De consumentenadviesprijs voor de Audi e-tron in Nederland
bedraagt € 84.100. De grote en sportieve SUV heeft een actieradius van
meer dan 400 km

Meer informatie: www.wittebrug.nl

Den Haag, Forepark (Sales & Service) Donau 120 | 2491 BC | (070) 342 93 33
Voorschoten (Sales & Service) Hofweg 39 | 2251 LP | (071) 579 47 94
Noordwijk (Service) De Hooge Krocht 109 | 2201 TS | (071) 40 63 600
De Lier (Service) Leehove 49 | 2678 MA | (0174) 525 650

Tekst: Jaïr Levie, Technisch Directeur Cartouche
Fotografie: Hein Athmer

Trainers van breedteteams zijn de motor
van Cartouche
Technisch directeur Jaïr Levie over investering in de breedte
De grootste groep trainers zijn diegene die een breedteteam training geven. Cartouche heeft maar liefst 54 van die
teams en dat is nog exclusief Jongste Jeugd en Senioren. Waarom is deze groep trainers zo belangrijk en hoe wil
Cartouche hiermee omgaan? Wij delen graag onze visie.
Het uitgangspunt is: training geven is een vak. Het vergt behoorlijk
veel kennis en kunde om dit op een
goede manier te doen. Ga maar na,
het begint bij het bedenken van een
goede oefening (met een doel). Dan
moet je die oefening goed uitleggen
en adequaat laten verlopen. Zodra
dat goed gaat, moeten de kinderen er
uiteraard ook nog wat van leren. Naast
methodische en didactische vaardigheden, vraagt het nogal wat kennis
van het hockeyspelletje en de daarbij
behorende technieken. Hockey is een
hoog-technische sport, die meer dan
70 technieken kent. Heel anders dan
bijvoorbeeld tennis en voetbal.
Investeren in de breedte
Cartouche investeert op dit moment
flink in de breedteteams. Naast de essentiële groep vrijwilligers zijn er veel
betaalde enthousiaste jeugdtrainers.
Dit jaar is het voor het eerst gelukt om
vanaf het begin van het seizoen iedereen van trainers te voorzien. Cartouche wil graag blijvend investeren in de
jeugd en zeker ook in de grote groep
breedteteams. Maar we beseffen ook
dat er wel de juiste kwaliteit tegenover

moet staan. Daarom willen we als
Technische Staf echt aandacht blijven
geven aan deze groep trainers.
Hoe kan Cartouche de breedtetrainer helpen?
Omdat de groep van de breedtetrainers zo groot is (± 116 trainers), gaat
de Technische Staf een nieuw initiatief
starten, waarbij zoveel mogelijk trainers de aandacht krijgen die ze verdienen (en misschien ook nodig hebben).
Dit initiatief heet de TrainersCoach en
heeft als doel:
•

Trainers zich comfortabeler te
laten voelen in hun functie

•

Ondersteuning te bieden in
moeilijke situaties (mentorschap)

•

Talentvolle trainers te signaleren
en te begeleiden

•

Het sportplezier onder kinderen te
vergroten en (jeugd)leden langer
te laten sporten

•

Trainers met (nog meer) plezier
training te laten geven

Een TrainersCoach is de mentor van
een trainer. Dit werkt twee kanten op:

1) de trainer stapt proactief naar de
mentor voor vragen en oplossingen
en, 2) de mentor kijkt bij trainingen
hoe het gaat en ziet waarin de trainer
ondersteund kan worden.
De TrainersCoach is iemand met een
pedagogische achtergrond en dus
goed weet hoe je kinderen moet benaderen in een leeromgeving. Kennis
van hockey is hierin alleen maar een
pre. We zijn op dit moment nog op
zoek naar meer TrainersCoaches,
zodat we echt alle trainers kunnen bereiken. Mocht je interesse hebben om
hierin mee te helpen, stuur dan een
mail naar jair@hc-cartouche.nl.
Wat kan de breedtetrainer op
Cartouche nog meer verwachten?
Uiteraard is persoonlijke begeleiding
ons belangrijkste speerpunt, maar niet
het enige. We organiseren trainersbijeenkomsten, er komt een ‘Week van
de Breedtetrainer’ en we zijn bezig
met het plannen van een ‘inloopspreekuur’ elke laatste vrijdag van de
maand, zodat we altijd vragen kunnen
bespreken.
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Beste Cartouche leden, het seizoen 2018-2019 is weer gestart en ook Anthropos
Fysiotherapie is weer volop op het veld aanwezig. Karin van Baaren, Suzanne van
de Molen en Simon Zuijderwijk zijn naast de wedstrijden ook op dinsdag,
woensdag, donderdag en vrijdag avond aanwezig om de heren en dames 1
fysiotherapeutisch te begeleiden.
Tijdens deze avonden is het mogelijk om op afspraak langs te komen voor een
vrijblijvende screening van mogelijke blessures/ klachten aan het
bewegingsapparaat.
Tevens is het mogelijk om onder begeleiding looptraining te volgen op het veld. Zie
hieronder de mogelijkheden;
Looptraining voor de jeugd en seniorleden in groepsverband!
De looptraining bestaat uit basis loopoefeningen welke in groepsverband van
minimaal 4, maximaal 6 leden gezamenlijk worden doorlopen en een opbouwend
karakter hebben. We starten met eenvoudige loopvormen om uiteindelijk te komen
tot sport specifieke trainingsvormen. De looptraining duurt 30 minuten, één keer
per week. We raden aan minimaal vier weken te volgen. Aan het einde van deze
reeks is een vervolgtraining mogelijk. Prijs: € 10,- per training
Tijden; Maandagavond 19.30 – 20.00, donderdagavond 19.00 – 19.30 en
vrijdagavond 20.00-20.30
Looptraining liever op individuele basis?
Deze vorm van specifieke looptraining is een persoonlijke benadering waardoor de
analyse sneller zal verlopen en er specifieke loopoefeningen worden gegeven. Indien
er sprake is van heup, knie of voetprobleem dan worden er extra oefeningen
gegeven ter aanvulling. Het doel van de individuele looptraining is om de
looptechniek te optimaliseren waardoor blessures kunnen worden voorkomen, het
loopvermogen efficiënter wordt toegepast en de loopsnelheid kan worden verhoogd.
Deze loopscholing op maat duurt 30 minuten. Prijs per training: € 40,Voor verder informatie kunt u contact opnemen met Suzanne van de Molen en
Karin van Baaren
via vdmolen@anthroposvoorburg.nl of vanbaaren@anthroposvoorburg.nl
Ook zijn wij mobiel bereikbaar.
Suzanne van de Molen;
Karin van Baaren;

06 167 36 198
06 184 55 534

Heeft u een acute blessure en zijn we niet aanwezig op de club? Schroom niet en
bel ons gerust! We zijn beide 's avonds en in het weekend telefonisch bereikbaar.

vind ik leuk
Lysia Lagraauw MD7, 10 jaar

Fotografie: Hein Athmer

			LIKE				DISLIKE
School			

Rekenen en Frans		

Leren van studievaardigheden

Sportman/vrouw		

Anne Veenendaal			

Weet ik niet

Televisieprogramma

Once Upon a Time		

Teletubbies

Vakantiebestemming

Thailand				

Koude landen

Wordt wakker voor

Sushi				

School

Muziek			

Arianne Grande			

Klassieke muziek

Minifeest		

Gezellig met teamgenoten		

Te kort

Toekomstdroom		

Dierenarts			

Werken in een kantoor

Trainingsoefening		

Strafcorners nemen		

Overpassen

Willemijn van de Loo MD7, 10 jaar
			LIKE				DISLIKE
School			

Handvaardigheid/Tekenen		

Nieuwsbegrip

Sportman/vrouw		

Willemijn Bos			

Weet ik niet

Televisieprogramma

Klokhuis				

Brugklas

Vakantiebestemming

Italië				

China

Wordt wakker voor

Pretparken			

School

Muziek			

‘Roar’ van Katy Perry		

Het babylied

Minifeest		

Ben ik nog niet geweest		

-			

Toekomstdroom		Eigen dierenwinkel		Dokter
Trainingsoefening		

Wedstrijdje spelen		

Inlopen

Cartouche Magazine - november 2018

43

Eenheid
in schoonheid

Afspraak maken?
topkeukenslisse.nl
f

Heereweg 380,
380, Lisse
Lisse 0252 - 22 12 17 info@topkeukenslisse.nl topkeukenslisse.nl
Heereweg
Ma: 13.00
13.00 -- 18.00
18.00 uur
uur •• Di
Di t/m
t/m Vrij:
Vrij: 09.30
09.30 -- 18.00
18.00 uur
uur •• Do
Do koopavond:
koopavond: 19.00 - 21.00 uur • Za: 09.30 - 17.00 uur • Zo: 12.00 - 17.00 uur
Ma:

Eenheid
in schoonheid

Afspraak maken?
topkeukenslisse.nl
Heereweg 380, Lisse 0252 - 22 12 17 info@topkeukenslisse.nl topkeukenslisse.nl

Ma: 13.00 - 18.00 uur • Di t/m Vrij: 09.30 - 18.00 uur • Do koopavond: 19.00 - 21.00 uur • Za: 09.30 - 17.00 uur • Zo: 12.00 - 17.00 uur

f

Zaalhockey: andere spelregels

Tekst: Arbitragecommissie
Fotografie: Hein Athmer

We gaan weer zaalhockeyen! Veel spelregels in de zaal zijn hetzelfde als op het veld,
maar toch zijn er ook regels die echt anders zijn. Een overzicht van de belangrijkste verschillen.
Techniek
Spelers mogen de bal alleen pushen,
niet slaan of flatsen. Wel is het toegestaan dat de speler vóór het pushen
de stick een stukje (minder dan 50
cm) over de vloer schuift. Een pass
mag tot 10 cm van de grond, zolang
dit tegenspelers niet hindert. Bij het
stoppen mag de bal een klein beetje
opstuiten (maximaal 30 cm) mits er
geen tegenstander in de buurt staat.
Hoog spel
Een bal binnen de cirkel mag je wél
hoog op doel pushen, ook bij strafcorners, mits niet gevaarlijk voor (mede)
spelers. De bal die na een schot op
doel hoog van de keeper terugkomt
(rebound), moet worden beoordeeld
op gevaarlijk spel voor (mede)spelers.
Zo ja, dan strafcorner. Anders gaat
het spel gewoon door. Let op: een
stuiterende bal mag je pas spelen als
die weer op de vloer ligt of rolt. Dat
geldt ook in de cirkel. Als de bal over
de balk gaat, mag de andere partij een
vrije push nemen op maximaal 1 meter
van de balk.
In het blok spelen
Omdat de bal in de zaal over de grond
gespeeld wordt, houden verdedigers
hun stick vaak plat op de grond. Daardoor ‘blokken’ ze met hun stick de afspeelmogelijkheden van de aanvaller.
Als de aanvaller toch hard in dit blok
pusht, zou de verdediger – ondanks
zijn handschoen – zijn vingers kunnen

breken. Daarom is het niet toegestaan
om van dichtbij (binnen 3 meter), hard
en opzettelijk in het blok te pushen op
straffe van een gele kaart en een vrije

Opsluiten bij de balk
Het is niet toegestaan dat twee of
meer verdedigers een aanvaller opsluiten bij de balk door in een kringetje

push of strafcorner tegen!

rond de aanvaller te gaan staan met
de sticks plat op de grond. De regel is
dat er voor de aanvaller altijd een opening moet blijven om de bal uit deze
omsingeling weg te kunnen spelen.

Liggend spelen
Spelers mogen de bal niet spelen
als ze liggen, of met een knie, arm of
hand de grond aanraken. De hand(en)
die de stick vasthoudt/vasthouden
tellen daarbij niet mee. De keeper mag
wel liggend spelen wanneer hij zich
geheel binnen de cirkel bevindt en ook
de bal erbinnen is.

De KNHB heeft op zijn site een
handig overzicht staan van alle verschillen tussen veld- en zaalhockey:
http://www.knhb.nl/kenniscentrum/
scheidsrechters/alles-over-de-spelregels
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WONEN OP BINCK EILAND

NU IN VERKOOP
46 GROTE HERENHUIZEN MET BINNENTUIN
MET 4 WOONLAGEN IN 2 VARIANTEN
VANAF € 644.850,- V.O.N.

HAAGS HIP WONEN IN DE BINCKHORST
Binck Eiland wordt omringd door water en groen. Op steenworp afstand van het centrum van
Den Haag en aan de rand van Rijswijk en Voorburg wordt dit nieuwe wooneiland gerealiseerd.
De voormalige drukkerijloods zal plaatsmaken voor Binck Plaats: 46 ruime herenhuizen met
overdekte parkeergarage en daarboven daktuinen.

Frisia Makelaars
070 342 01 01
info@frisiamakelaars.nl
WVK Makelaars
070 386 12 10
info@wvk.nl

KIJK VOOR DE BESCHIKBAARHEID OP BINCKPLAATS.NL OF BEL DE MAKELAAR

Bijna ongemerkt kregen we nieuwe velden!
Tekst: Mariken Brink, Albert Meijer
Fotografie: Albert Meijer

Ook het publiek wordt beregend…

Sinds dit seizoen heeft Cartouche weer een waterveld erbij. En het oude korfbalveld is een miniveld geworden.
Er is hard gewerkt, zelfs ’s nachts. Bestuurslid Albert Meijer geeft een toelichting.
Na een jaar lang intensief
voorbereiden, lobbyen en overleggen
met de gemeente ging de gemeenteraad in mei unaniem akkoord met de
ombouw van veld 2 naar een waterveld, en de aanleg van een LG-miniveld (met dug-outs!). Inmiddels wordt
hier al volop op gespeeld en daar zijn
wij heel erg blij mee!
Van zandbak naar waterveld
Het 10 jaar oude veld 2 was volledig
versleten en vaak onbespeelbaar.
Met de ombouw naar een waterveld
heeft Cartouche nu 3 watervelden,
waardoor veel meer breedteteams op
water kunnen trainen en spelen. En
met een LG-veld 7 hebben we nu een
2e miniveld. Tijdens de zomervakantie
is er, ondanks de verzengende hitte,
heel hard gewerkt om de velden op
tijd voor het nieuwe seizoen gereed
te krijgen. Sportpark Duivesteyn was
na het einde van de competitie twee
maanden een bouwplaats. Zelfs
het Slagroomtoernooi moest dit jaar
daarom noodgedwongen inschikken,
omdat de aannemer op veld 1 en 2 al
begonnen was.
Nieuwe velden, wat betekent dat
allemaal?
Hieronder een aantal interessante
feitjes over het project:
• De beregeningsinstallatie van 		
veld 1 is ook vervangen. Hij 		
is nu veel minder storingsgevoelig

en heeft veel meer capaciteit (ook
het publiek wordt nu beregend…).
• Er is een extra pomp

geplaatst met meer capaciteit,
zodat nu veld 1, 2 én 4 tegelijkertijd
beregend kunnen worden.
• Alle hekwerken rondom veld 		
1 en 2 zijn vernieuwd, inclusief
nieuwe en hogere ballenvangers.
• Om kosten te besparen hebben 		
clubleden veel zelf gedaan, zoals
het demonteren van oude

hekwerken en de videotoren en
ingraven van de mantelbuizen.
•

Mantelbuizen ingraven?
Rondom veld 1 en 2 heeft de
Materiaal Commissie zo’n 500
meter buis ingegraven voor een
toekomstige video-installatie en 		
voor geluids- en elektraaansluitingen.

•

Overdag was de hitte zo groot,
dat de e-layer (de rubberen
onderlaag) van veld 2 ’s nachts
is gelegd.

•

De witte belijning die klaar lag voor
LG-veld 7 was opeens verdwenen,
zodat het veld nog even geen 		
10-meter lijnen heeft.

•

Waterveld 2 is nu kwalitatief het
beste veld van Cartouche,
zelfs beter dan veld 1.

•

De oude hekken en slagplanken
van veld 1 en 2 worden
hergebruikt: er wordt extra
terrasmeubilair van gemaakt.

•

Dankzij het extra miniveld kon er
dit seizoen 1 extra jongens E-team
aangenomen worden, waardoor de
wachtlijst weer een stukje kleiner
is geworden.
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So many Socks and only two feet

funkousen

Onze nieuwe kanjers van JE5!

Tekst: Corinne Vischer
Fotografie: Hein Athmer

Nieuw veld, nieuw team!

Wanneer ik op een maandag langs onze velden loop, rent er een groep kinderen met rode koontjes
op de wangen achter de hockeyballen aan. Daar wordt flink getraind! Het zijn onze nieuwste leden: de jongetjes uit JE5.
Fanatiek passen ze de ballen heen en
weer onder het toeziend oog van
trainers Joris en Lucas. Naast het
veld zie ik bijna evenveel ouders als
kinderen. Enthousiast volgen ze de
nieuwste verrichtingen van hun talentjes. Ook zij mogen nu elke zaterdag
hun zonen in de groen-witte tenues
naar de overwinning juichen. Net zoals
veel andere kinderen, hebben deze
jongens een aantal jaren geduld
moeten hebben, voordat ze op
Cartouche terecht konden. Omdat er
dit jaar een nieuw miniveld is
bijgekomen, hebben we weer meer
kinderen gelukkig kunnen maken met
een plekje op de club.
Ik wacht de jongens na hun training
op in het clubhuis. Nu ze een aantal
weken aan het hockeyen zijn, ben ik
wel benieuwd wat ze ervan vinden.
Hebben jullie hiervoor ook al
gehockeyd?
Pepijn en Stijn roepen in koor: ‘Bij
HGC!’ Olle noemt Rijswijk als zijn
vorige club en Abel B. heeft bij MHCZ
gespeeld.

‘Ik heb wel een keer hockeykamp
gedaan,’ zegt Ewout.
Is er een andere sport die jullie
hebben gedaan of misschien ook
nog steeds doen?
‘Jahaaaa,’ klinkt het uit bijna alle monden. ‘Ik zit op jiujitsu, dat is een combinatie van judo en karate en ik doe dat
elke vrijdag,’ zegt Ewout. Philip deed
aan cricket, Berend aan voetbal, Abel
K. aan atletiek en Hein en een paar
anderen hebben gejudood en sommigen doen dat nu nog. Hein speelt ook
nog gitaar en Tom tennist er nog bij.
Kenden jullie elkaar al voordat jullie
bij Cartouche kwamen spelen?
De jongens beginnen opgewonden
door elkaar te praten. ‘Wij kennen
elkaar al heel lang, want we wonen bij
elkaar in de straat.’ ‘Wij kennen elkaar
van school.’ ‘Ja, wij ook!,’ klinkt het.
Voor drie jongens is iedereen uit het
team nieuw. Wel kennen ze allemaal
andere kinderen van Cartouche:
buurkinderen, klasgenootjes, broers
en zussen.

Hoe gaat het tot nu toe met het
team?
Iedereen is blij met het team. En dat is
niet zo gek, want op één wedstrijd na,
hebben ze alles gewonnen! Dat is een
hele prestatie voor een team dat voor
een groot deel bestaat uit jongens die
voor het eerst hockeyen. Ze zijn dan
ook heel blij met de goede trainingen
die ze krijgen, want ‘daar leren ze
echt veel’. Op maandag krijgen ze
training van Joris en Lucas en op de
woensdag worden ze onder handen
genomen door de trainers van Movella
hockeyschool.
Op welk veld spelen jullie het liefst?
Vrijwel alle jongens roepen tegelijk:
‘Veld 5!’. Stijn zegt dat hij eigenlijk
het liefst op het hoofdveld zou willen
spelen en eigenlijk is dat de droom
van al deze kanjers uit JE5. Gezien
hun enorme enthousiasme, denk ik dat
het met spelen op dat hoofdveld wel
goed komt!
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Wie herken je ?
We hebben foto’s van

Dames 1 en Heren 1
gemengd. Herken jij de
spelers? Lever je
antwoorden in bij
magazine@
hc-cartouche.nl .
Uit alle goede inzendingen
trekken we een winnaar en
die wint een paar Hingly
Hockeysokken. De spelers
van Dames 1 en Heren 1
mogen niet meedoen!
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Lever je oplossing in vóór
15 december 2018
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