HV Victoria - Nieuwsbrief
Beste Victorianen,
Terug van weg geweest: de HV “Victoria” nieuwsbrief, vroeger ook wel “het hockeykrantje” genoemd. Nu willen we
het vooral gaan inzetten om alle leden nog meer bij onze mooie hockeyclub betrokken te krijgen. Mede door Corona
lijkt de afstand wat vergroot, tijd dus om de banden weer aan te halen!
Dat is ook één van de speerpunten uit het nieuwe Beleidsplan 2022 – 2027, wat op de laatste ALV is aangenomen.
Met input van verschillende betrokken leden heeft de beleidsplancommissie een heel mooi stuk gemaakt, wat als
leidraad en inspiratie zal dienen voor de komende jaren. Meer betrokkenheid, meer club-gevoel en meer onderlinge
verbondenheid. Victoria, een club waar je bij wilt horen en waar je trots op bent. En betrokkenheid begint met betere
communicatie over wat er allemaal speelt en gebeurt. Dat gaan we onder andere met meer nieuwsbrieven doen.
En wie zijn “we” dan in dit geval? Het nieuwe bestuur wat per 6 juli 2022 in functie is. Op een enorm druk bezochte
ALV is niet alleen Boudewijn van Eijck benoemd tot erelid – jullie zagen het al op de Vic app. Ook vanaf deze plek
nogmaals heel veel dank aan met name afzwaaiend voorzitter Olaf Reimers. Gelukkig nog steeds actief als coach en
als lid van de sponsorcommissie.
Maar “we” kunnen het besturen van de club natuurlijk nooit alleen. Daarom zal in de nieuwsbrieven ook steeds een
vrijwilliger in het zonnetje gezet worden. En zullen de vacatures voor de verschillende vrijwilligers functies worden
mee genomen. Meld je vooral aan. We kunnen de club alleen op dit niveau draaiend houden als iedereen een steentje
bijdraagt. HV Victoria, van de leden, voor de leden, door de leden.
Tot snel op het veld of langs de lijn of aan de bar,
namens het hele bestuur van HV “Victoria”,
Stephan Sluijters
Voorzitter
Boven van links naar rechts: Anouk van
Rooijen (vice-voorzitter), Peter Dom
(penningmeester), Stephan Sluijters
(voorzitter), Olaf Reimers (oud-voorzitter),
John Roskott (top-jeugd) en Hannah
Siersema (senioren).
Beneden van links naar rechts: Rogier
Kerkhof (voorzitter SV), Henriëtte Dekker
(jeugd) Desirée Leemreis (secretaris) en Erik
van Swaay (jongste jeugd).

Even voorstellen:
Toine Dekker, onze nieuwe TD Topjeugd! Toine is 37 jaar, getrouwd en vader
van 3 kinderen. Hij heeft ruime ervaring als coach van zowel senioren- als
jeugdteams bij verschillende hockeyclubs in de regio Rotterdam.
‘Als coach heb eigenlijk altijd hetzelfde doel gehad, van een grote FG ep een
team maken en hierbij het individu laten groeien’ zegt Toine. 'Ik zal als
technische directeur van de Victoria Topjeugd verder bouwen aan de sterke
basis die Eelko van Roon bij de club heeft neergezet. We willen de spelers en
speelsters van de Topjeugd een opleiding bieden die toonaangevend is in de
regio en verder een omgeving creëren voor onze trainers en coaches die
uitdagend en inspirerend is.
Naast hockey heeft Toine een job bij DEKRA waar hij verantwoordelijk is voor
de interim tak van schadebehandelaars.
We zien uit naar een succesvolle samenwerking!

Nieuwe aanwinsten Dames 1 & Heren 1
Dames 1 heeft maar liefst 8 nieuwe aanwinsten dit seizoen.
We hebben ze al in actie kunnen zien bij een oefenwedstrijd
tegen HDM D1.
Van links naar rechts: Jaylee Kasius, Bechtje Hamerslag vanuit
de Vicjeugd. Josha Leemans komt over van HDM MA1. Fie
Oosterwolde en Donna Dupuis maakten de overstap van
Rotterdam MA1. Eva Nunnink speelde voorheen voor Duke
University in de VS. En Claire Moerman en Loïs Boerman (niet
op de foto) komen van Rotterdam D1.
Donna verzilverde haar debuut met een mooi goaltje!
Eindstand 3-1 verlies.

Agenda

03/09: Start landelijke competitie A/B-jeugd
03 + 04/09: Bitjes happen op Victoria
11/09: Start competitie senioren
11/09: Super Sunday waarbij D1 en H1
beiden thuis spelen.
25/09: Openings-TD: Back to Vic
12/10: Scheidsrechtersexamen
30/11: Informatieavond zaalhockey

Ook Heren 1 heeft zich versterkt met 8 nieuwe namen. Onno
Binsbergen komt als keeper over van SCHC. Tijn Holdrinet
komt van Cartouche, Luc van Riesen komt van Kampong en
Hidde Wunderink van Bloemendaal. Laurens Nievelstein en
Hidde Linssen zijn doorgestoomd vanuit Heren 2 en David Vles
en Pim Overgaag komen uit JA1.
We wensen jullie heel veel succes komend seizoen!

Victoria Jeugd

Ook de Jeugd is gestart met het seizoen: vorige week zijn de trainingen begonnen. In de
O12-lijn hebben wij extra aandacht voor de eerstejaars, die voor het eerst elftal hockey
gaan spelen. Voor alle spelers zetten wij in dat er met het grootste plezier op de velden
getraind kan worden met gemotiveerde trainers. Thema voor alle trainingen is tot de
herfstvakantie “Alles in Beweging”, met nadruk op dynamische oefeningen en veel
balcontacten. Het is belangrijk dat teams met hun eigen materiaaltas naar de trainingen
komen zodat er (o.a.) met genoeg ballen gespeeld kan worden. Nieuw dit seizoen is dat er
voor alle spelers in het kader van “breed motorisch opleiden” aan alle O12- en O14-spelers
op woensdagen en donderdag tijdens de (reguliere) training gedurende het hele
(veld)seizoen een speciaal programma wordt aangeboden. In de loop van het seizoen
zullen wij ook alle O18- en O16-spelers hierin meenemen.
Naast de trainingen zijn er als voorbereiding op de competitie met Leonidas en HCR op
zaterdag 3 september vriendschappelijke wedstrijden ingepland om lekker te oefenen.
Vanaf 10 september gaat de competitie van start.
In totaal zijn er dit seizoen ’22-‘23 in totaal maar liefst 28 jeugdteams. Hierin is er ruimte
voor nieuwe spelers in een aantal lijnen, met name in MO14 (MC), JO14 (JC) en JO12 (JD).
Spelers die graag willen leren hockeyen kunnen zich aanmelden voor de hockeyschool die
op vrijdag 2 september a.s. begint. Er er kan kostenloos 5 keer meegedaan. Bevalt hockey?
Dan kunnen spelers instromen in een team als trainingslid om uiteindelijk spelend lid te
worden. Via deze weg heeft Victoria al veel nieuwe jeugdleden gewonnen.

Verduurzaming SV Victoria

Victoria wil graag haar bijdrage leveren aan een beter klimaat en de verduurzaming
van de samenleving. Daarom gaan we het complex nu verder verduurzamen. Sinds
enkele maanden is een kleine club enthousiastelingen bezig om te onderzoeken op
welke wijze ons sportcomplex verduurzaamd kan worden. Op jaar basis gebruiken
we nu evenveel elektriciteit als 200 huizen en evenveel gas als 75 huizen. Enkele
jaren geleden zijn de eerste stappen gezet in de verduurzaming met het plaatsen
van zonnepanelen op het dak van de hockeyhal en de squashhal. Ook is nagenoeg
overal LED-verlichting geinstalleerd en worden de velden en banen gesproeid met
grondwater. Hiermee produceren we 1/3 van onze elektriciteit zelf. Met aanvullende
maatregelen is het de ambitie om 100% van onze elektriciteit zelf duurzaam op te
wekken en het gasverbruik met 50% te reduceren. Door veel minder te hoeven
inkopen, voorkomen we ook een enorm kostenstijging als gevolg van de gestegen
energieprijzen. Er wordt onder meer onderzocht om zonnepanelen op de tennishal
te plaatsen. Ook wordt gekeken naar verdere isolatie en een centraal gestuurd
energiesysteem zodat we efficiënter omgaan met energie. Maar ook bewuster
omgaan met energie door leden zal een belangrijke bijdrage leveren aan het verlagen
van het verbruik en hiervoor gaan we jullie nodig hebben. Alle maatregelen bij elkaar
zijn een omvangrijk project dat per eind 2023 afgerond zal zijn.
Wil je meer weten hierover, of zelfs een actieve bijdrage leveren, neem dan contact
op met Pieter Tavenier - pieter.tavenier@gmail.com. Later dit jaar zal er ook nog een
voorlichtingsavond georganiseerd worden. De datum daarvan volgt via onder meer
de Vic app.

Vijf Vragen aan een Vic Vrijwilliger
Paul Driessen
1. Wat doe jij als vrijwilliger?
Wat doe ik eigenlijk niet? Na jaren met kinderen bij tennis en
hockey te hebben rondgelopen en bestuurlijk meegedraaid in wel
en wee van de club, heb ik 2 jaar geleden besloten om als
vrijwilliger aan te blijven en het personeel te blijven ondersteunen
op vlakken die onderhoud van velden en het complex aan gaan. Zo
is er het sportbedrijf die de hockeyvelden onderhoudt en aanlegt,
en dit geldt sinds kort ook voor de tennishal. Samen met de
mensen van het Sportbedrijf en ons personeel zorgen wij dat alles
dat moet gebeuren voor behoud van de speelvelden en -banen
wekelijks, maandelijks en per kwartaal wordt uitgevoerd. Naast de
dagelijkse rondes op het complex om al het afval weg te werken
en mogelijke schades te herstellen.
2. Waar heb je het meeste plezier in?
Zorg dragen voor het veilig speelklaar houden van Victoria
sportfaciliteiten. Veel kunnen wij voorkomen door communicatie
in de lijnen en het aanspreken van elkaar om de velden schoon
achter te laten voor het volgende team (training en wedstrijd). Op
dit moment veel plezier met het inwerken van nieuwe groundsman
Jimme met ons vaste moment in de week op vrijdagmiddag onder
de tribune!
Met vooraan links Paul Driessen en rechts de nieuwe
groundsman Jimme Mulller. Verder wat helpende

studenten, in introductietijd.
3. Wat zou je graag veranderd willen zien?
Meer respect voor ons personeel en de uren die zij draaien om veel troep op te ruimen en schades te herstellen. Het
complex is erg groot en een veld nalopen en opruimen is aardig wat werk en dan moet het eigenlijke onderhoud nog
beginnen!

4. Deel met ons een mooie herinnering.
Sicar, onze vorige groundsman, die helaas na Corona niet meer dit zware werk kan doen, heb ik ooit niet blijer kunnen
maken dan na de zoveelste stormschade door omgewaaide bomen dat wij eindelijk toestemming hadden om diverse
bomen te rooien die te gevaarlijk overhelden. Het liefst had hij alle bomen die ruim over datum zijn gerooid.
5. Heb je een suggestie voor een volgende Vic Vrijwilliger die je graag zou zien op deze plaats ?
Ik geef graag de vragen door aan Marnix die het keepersmateriaal en trainingsmateriaal verzorgt voor onze teams

Rookbeleid

Onze sportvereniging is nu geheel rookvrij. In samenwerking met de Gemeente Rotterdam is er
tot dit besluit gekomen en veel sportclubs doen hier aan mee. Dit houdt in dat er binnen én
buiten op het terrein niet meer gerookt mag worden. Dit is vanaf de entree en alle ruimte binnen
de hekken of andere begrenzing van de sportvereniging zoals de velden, langs de lijn, het terras
en de tribune. Hieronder valt ook een verbod op het gebruik van E-sigaretten en nieuwe
tabaksproducten (zoals verhitte tabak). Dit structurele rookvrij-beleid geldt natuurlijk voor
iedereen geldt: leden, vrijwilligers, medewerkers én bezoekers. Dank voor jullie medewerking!

Bericht van de Scheidsrechtercommissie:
Het nieuwe seizoen gaat beginnen

Afgelopen weken zijn de teams in hun nieuwe samenstelling gestart
met de voorbereiding – veel oefenpotjes - voor het seizoen 20222023
en
komend
weekend
zijn
alweer
de
eerste
competitiewedstrijden voor enkele TC-teams. De start voor het
nieuwe seizoen betekent voor scheidsrechterscommissie werk aan de
winkel. Niet alleen op het veld met een fluitje maar ook in de
organisatie, planning & opleiding van nieuwe fluiters.
Clubscheidsrechter
Voor onze O18 & O16 jeugd is “de kaart” een verplicht nummer in de
opleiding tot allround hockeyer. Via het KNHB-college op het internet
kunnen oefenstof en oefenexamens eindeloos worden geoefend en
op 12 oktober is de eerste examenmogelijkheid. Gewoon via je eigen
pc & thuis. Via de lijnmanagers ontvangen jullie binnenkort een linkje
om in te loggen.

Ook voor betrokken ouders en andere vrijwilligers is er de mogelijk “de kaart” te halen. Dit jaar zijn Wies en Diana
aanspreekpunt voor de vrijwilligers. Er komt een voorlichtingsavond en ook op 12 oktober a.s. is er al mogelijkheid om
examen te doen.
CS+
Voor de meer ervaren clubscheidsrechters die hun kaart al hebben gehaald is er de mogelijk om de CS+ opleiding te
volgen. Een verdieping van de regels, looplijnen en handling. Deze cursus is niet on-line, maar bestaat uit 3 workshops
in ons clubhuis en wordt gegeven door ervaren club- en bondsscheidsrechters. Cursisten worden ook tijdens een
aantal wedstrijden gecoached en er volgt een zogenaamde PVB (proeve van bekwaamheid) als examen.
Voor een aantal cursisten die de workshops al hebben gevolgd maar (door corona) nog geen PVB hebben gedaan
bestaat de mogelijkheid om dit kalenderjaar nog examen te doen. Bericht volgt asap.
TC-poule
Fluit je al regelmatig wedstrijden van je kinderen en wil je meer uitdaging? Dan biedt Victoria je ook de mogelijkheid
om opgenomen te worden in onze TC-poule. Deze poule bestaat uit ervaren fluiters die onze Top-jeugdteams op
zaterdag fluiten en ook Dames 2 (reserve hoofdklasse) en Heren
2 (reserve overgangsklasse) op zondag.

Vacatures / Gezocht

Wij zijn opzoek naar vrijwilligers in de
volgende functies:
- Commissielid voor de seniorencommissie
- Vrijwilligerscoordinator
- Twee commissieleden voor de
scheidsrechterscommissie
- Video-analist voor Dames 1
- Extra hulp voor bij de Victoria Instagram
Daarnaast hebben we nog genoeg plek
voor hockeyers boven de 18 jaar, dus ben
of ken jij iemand die weer wil hockeyen,
mail dan naar: senioren@hvvictoria.nl

Voor alle bovenstaande onderwerpen kan je contact opnemen
met arbitrage@hvvictoria.nl
Binnenkort komt de scheidsrechterscommissie met concrete
acties en uitnodigingen voor bovenstaande onderwerpen. Ook
zullen we workshops organiseren die voor iedereen, met en
zonder kaart, vrij toegankelijk zijn. Houd de website dus goed in
de gaten

