
Aan het einde van het seizoen, vlak voordat de zomervakantie-gekte begint, wil ik graag van de 

gelegenheid gebruik maken om even kort terug te kijken op afgelopen seizoen en vooruit te kijken 

op de jaren die voor ons liggen. 

Afgelopen zaterdag was de IJsseldag waar we honderden 

mensen op de club hebben mogen verwelkomen. 

Ondanks dat het weer ons dit jaar niet heel goed gezind 

was, was het een super gezellige dag met een record van 

35 teams! Gedurende de hele dag hebben jong en oud 

zich vermaakt op het hockeyveld, op het luchtbed, aan de 

bar en met andere creatieve spellen zoals hockey-curling. 

Een groot compliment voor de organisatoren: Ronald, 

Kees, Auke en Pascal! 

Onze club kan alleen maar draaien op de inzet van vrijwilligers. Gelukkig hebben we tientallen 

vrijwilligers die zich wekelijks of dagelijks inzetten door te coachen, trainen, gastvrouwen te regelen, 

de bar te organiseren, de accommodatie mooi te houden, materialen te verzorgen, fluiten, 

wedstrijden regelen, sponsoren te trekken, evenementen te organiseren en ga zo maar door. Een 

dikke vette pluim voor iedereen die zich in zet voor de vereniging. Zonder jullie hulp, betrokkenheid 

en enthousiasme, kunnen wij niet bestaan! 

Twee vrijwilligers die we extra in het zonnetje hebben gezet zijn Robin Bassie en Claire de Hoog. 

Claire heeft 7 jaar het wedstrijdsecretariaat gedaan en is begonnen in de tijd dat het nog niet of 

nauwelijks digitaal was. Robin is de afgelopen 5 jaar verantwoordelijk geweest voor de Breedtesport 

waarbij hij gezorgd heeft dat top- en breedtesport nog nauwer met elkaar samen werken. Beide 

super veel dank voor jullie inzet en ik weet zeker dat we elkaar in nieuwe rollen, langs de lijn of aan 

de bar weer tegen komen! 

We hebben de IJsseldag ook gebruikt om onze 

kampioenen van de veldcompetitie te huldigen. De teams 

van meisjes F2 en F3, jongens F1 en E1, meisjes C1, 

jongens A1 en heren 5 mochten op het podium om 

medailles en een daverend applaus in ontvangst nemen. 

Goed gedaan, allemaal!  

Sinds dit jaar hebben we een nieuwe prijs in het leven geroepen: de IJsselleeuwen. De IJsselleeuwen 

titel gaat naar het team dat om welke reden dan ook een lastig seizoen heeft gehad en een steuntje 

in de rug verdiend. Dit jaar is die titel naar jongens D1 gegaan die door een te hoge indeling heel veel 

goals en verliespunten hebben moeten incasseren. Het feit dat ze er voor zijn blijven gaan en dat op 

een hele positieve manier was de aanleiding om hen dit jaar de titel IJsselleeuwen te gunnen. 

Verder hebben we een aantal eervolle vermeldingen gedaan van de teams die 2e of 3e zijn 

geworden in hun poule. Ook die teams zijn afgelopen zaterdag genoemd en ook daarvoor heeft het 

publiek hard geklapt. Goed gedaan: meisjes D2, D3, C2, A2, A3, jongens C1 en dames 4! 

Een week of twee geleden was er een Bijzondere Algemene Ledenvergadering waarin er een 

bestuurswissel heeft plaats gevonden. We hebben afscheid genomen van voorzitter Henk de Snoo, 

penningmeester Jolanda Vink en secretaris Jolande Verweij. Zij hebben de afgelopen jaren zich 

ingezet om de club weer stappen verder te krijgen. En met succes! De velden liggen er prachtig bij, 

de nieuwe bar is een plaatje en de goede sfeer heeft iedereen afgelopen zaterdag tijdens de 

IJsseldag zelf kunnen ervaren. Dank voor al jullie inzet! 

 

 



Het nieuwe bestuur is nu twee weken ‘in functie’ en bestaat uit: René Tobe als penningmeester, 

Louise Verzijden – de Snoo als secretaris, Sjors Metz voor hockeyzaken, Willem Schut voor 

accommodatie en ondergetekende. Tijdens de ledenvergadering hebben we onze visie voor de 

komende jaren kenbaar gemaakt. We hebben het IJsselhockeyhuis (zie op de plaatjes hieronder) 

ontwikkeld waarin we speerpunten, kaders en doelstellingen hebben benoemd. Het aankomende 

seizoen gaan we gebruiken om met de diverse commissies in wisselende samenstellingen invulling te 

geven aan deze visie. We willen meteen van het moment gebruik maken om iedereen die nog niet in 

een commissie zit, maar wel graag betrokken wordt en mee wil doen en denken, uit te nodigen om 

je aan te melden bij onze nieuwe secretaris Louise (secretaris@hcdeijssel.nl)!  

 

 

Als laatste wil ik vanaf deze plek iedereen een heerlijke zomer toe te wensen en tot in augustus als 

het nieuwe seizoen weer van start gaat! 

Met een hockeygroet, namens het hele bestuur, 

Carolien Gadella – van Wersch 
Voorzitter 
 

 

 


