
De dagen worden langer, krokussen steken hun kopjes boven de aarde en de eerste veldtrainingen en
oefenwedstrijden zijn alweer gespeeld. Iedereen staat te trappelen om de tweede helft van het seizoen in te gaan.
Toch wil ik nog even stilstaan en achterom kijken naar de afgelopen maanden. Want stil gezeten is er bepaald niet.

Wat was het fijn om weer een “normaal” zaalseizoen te kunnen spelen. En hoe! We waren het zaalhockey gelukkig
nog niet verleerd. We tellen dit jaar maar liefst 11 teams die kampioen geworden zijn. D21, D5, DO25-13, JO14-4,
MO12-3, MO12-4, MO14-1, MO14-3, MO16-5, MO16-7 en MO18-21 van harte gefeliciteerd! Op zondag 26 maart,
voorafgaand aan het volgende TD, zullen we jullie huldigen. Ook de zaal-op-zondag, onder leiding van H1 was een
groot succes, de kinderen hebben genoten en veel geleerd. Kortom een succesvol zaalseizoen met dank aan
iedereen die daaraan heeft bijgedragen. En waar die 100 zaalballen uit de Vic hal nou zijn gebleven. Het kan dan
winter zijn geweest, saai was het allerminst op Victoria. Zo organiseerde de jeugdcommissie een gezellig
stamppoten diner, en gingen de voeten van de vloer voor de Hermes House Band tijdens een geweldig senioren-
feest. Een uitverkocht huis en een dampende dansvloer. Met de SV Victoria hebben we meegedongen naar de
“Meer dan sport award”, van Sportsupport Rotterdam. Helaas niet gewonnen, maar de nominatie, vanwege de
opvang van het Oekraïense dameshockeyteam, was al bijzonder. 

Om de energiekosten te drukken zijn we gestart met een grootscheepse verduurzaming. Leden van de hockey,
tennis en squash hebben geholpen met het isoleren van grote delen van het clubhuis. Verderop in deze Nieuwsbrief
lees je hier meer over. Dames 1 organiseerde een spectaculair veilingdiner met een mooie opbrengst als resultaat.
En met de beleidscommissie hebben we geconstateerd dat we lekker op stoom zijn met de uitvoering van het
beleidsplan 2022-2027. Veel loopt goed zoals de grip op de financiën, de verduurzaming en het aanhalen van het
‘clubgevoel’. Maar er is ook nog genoeg te doen. Zo gaan we de Vrienden van Victoria nieuw leven in blazen en ook
zullen wij, samen met de andere leden van de SV Victoria, blijven werken aan de vernieuwing van het complex,
inclusief het zesde veld..

Het stopt niet echt in de winter. Gelukkig niet! O ja, we zoeken nog voor allerlei functies enthousiaste mensen die
willen helpen, betaald en onbetaald. Wil je een bijdrage leveren aan Victoria – in welke vorm dan ook, neem dan
vooral contact met ons op. Tot snel op het veld of langs de lijn of aan de bar, namens het hele bestuur van HV
“Victoria”,

Stephan Sluijters
Voorzitter
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We gaan weer de wei in



Graag stel ik mij aan jullie voor. Mijn naam is Karien Soeteman en ben nu
enkele maanden de nieuwe vertrouwenspersoon van Victoria. Ik neem het
stokje over van Jacqueline Smeets die zich een groot aantal jaren heeft
ingezet in deze functie. Waarvoor dank. 

De kinderen uit de A en B kennen mij misschien nog wel. Zij waren de lichting
mini’s die ik heb mogen begeleiden en trainen met de minicommissie, toen zij
startten met het hockeyspelletje. Ook speel ik nu nog zelf bij de Veterinnen B.
Ik hou mij nu dan bezig met andere zaken dan trainen of coachen. Ik wil graag
samen met iedereen zorgdragen voor een veilig sport- en leerklimaat. Dat als
vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon is iemand die men kan
raadplegen bij elk vraagstuk over ongewenst gedrag tijdens het sporten,
training of wedstrijden. Zo’n vraagstuk kan gaan over grensoverschrijdend
gedrag of pestgedrag van medespelers, coaches en/of medespelers. Samen ga
je met de vertrouwenspersoon op zoek naar de oplossingen en mogelijkheden
om het gedrag of de situatie te veranderen. Je kan mij mailen en bellen met al
je vragen. Email: vertrouwenspersoon@hvvictoria.nl

Even voorstellen

Victoria staat voor een veilig sportklimaat. Het werk van onze Tuchtcommissie is erop gericht om goed en
sportief gedrag op en rond de velden te bevorderen. Daarbij houdt de Tuchtcommissie zich voornamelijk bezig
met uitgedeelde rode kaarten en (het daaraan ten grondslag liggende) onwenselijk gedrag. De Tuchtcommissie
vormt de schakel tussen de club, haar leden en de KNHB. 
 
Hoe gaat het in de praktijk in zijn werk? Indien een speler of coach een rode kaart heeft gekregen, wordt door
de scheidsrechter van het incident aantekening gemaakt op het wedstrijdformulier met vermelding van het
ongewenste gedrag en de naam van de betrokken speler of coach. Nadat de Tuchtcommissie heeft
kennisgenomen van het formulier wordt de speler of coach door de Tuchtcommissie gevraagd het voorval per
mail toe te lichten Daarnaast wordt hij/zij uitgenodigd voor een gesprek, zodat het voorval met hem/haar kan
worden besproken. In geval de betrokken speler minderjarig is, zal ook een ouder/verzorger aanwezig zijn bij
het gesprek met de Tuchtcommissie. Vervolgens informeert de Tuchtcommissie de KNHB over de inhoud van
het gesprek van de Tuchtcommissie met de betrokken speler of coach. De KNHB bepaalt uiteindelijk de straf, of
seponeert de kaart wanneer deze ten onterechte is gegeven. Op de site van de KNHB kun je hierover bij ‘tucht
en wangedrag’ meer terugvinden.
 
 

Tuchtcommissie

Tuchtcommissie HV Victoria:

Pieter Huijs
Ellen Nieuwenhuis
Eric van Niekerk
Ilva van Riemsdijk
Robbert van Haneghem 
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Jeugd
Wat een feest was het om al onze teams bezig te zien in de zaal. 

Na twee Corona jaren was het voor veel spelers weer wennen aan het kleinere veld, de bal die veel sneller rolt, de
balken en de andere regels. Gelukkig zagen wij dat iedereen het zaalspel vlot oppakte en zagen wij over alle teams
een stijgende lijn. De meesten hebben het hartstikke goed gedaan en een aantal werd zelfs Zaalkampioen! Laten wij
met z’n allen onze kampioenen komen huldigen op 26 maart. Hopelijk kunnen alle spelers hun nieuwe inzichten en
versnelde handelingssnelheid meenemen naar het veld, waar wij vanaf 6 maart weer lekker trainen. 

Teams trainen dan weer twee keer per week, op hun eigen tijd en veld. Alles wordt voor het gemak weer zichtbaar in
de Victoria app, waar spelers hun áán- of afwezigheid kunnen aanvinken. Controleren jullie allemaal even voor de
zekerheid jullie materiaaltas? We verwachten dat alle teams deze tas bij zich hebben voor iedere training (met als
enige uitzondering de gezamenlijke trainingen voor de JMO16/18 op donderdag). Mocht er iets zijn met jullie tas
meld dat dan direct bij de eigen lijncoördinator. In het kader van de trainingen vragen wij jullie hulp voor het
volgende: voor een aantal teams zoeken wij nog dringend trainers (!) Ken jij iemand (18+) in jouw omgeving die het
leuk vindt om training te geven stuur dan svp een berichtje naar ikwiltraininggeven@hvvictoria.nl of neem contact op
met Sylvia Kirschenmann. Zijn er verder kinderen in jouw omgeving die graag willen leren hockeyen? Vanaf vrijdag 17
maart kunnen beginners 5x gratis meedoen met de Vic Hockeyschool (17-18u) om in te stromen als trainingslid. Wij
hebben met name plek voor jongens O10 / O11 die voor seizoen ’23-’24 willen instromen als spelers in onze JO12
lijn. Jullie weten natuurlijk allemaal hoe leuk het is om te hockeyen bij Victoria (!), dus geef het door en wie weet kun
je nog veel meer kinderen enthousiast maken om lid te worden. 

FarmCamps, ben jij er al eens geweest?
Al die mooie Vic shirts met FarmCamps erop, maar ben je
er eigenlijk al eens geweest? Nog niet? Bij FarmCamps
kunnen jullie genieten van alle rust en logeren in luxe
tenten met eigen badkamer (uitermate geschikt voor
luxepaarden!). FarmCamps als sponsor op Victoria heeft
natuurlijk ook z’n voordelen.
Nieuwsgierig welke dit zijn? Ga loeisnel naarde website 
 Hockeyschoenen uit, laarzen aan en op naar de boerderij!
Hooi Hooi! 
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Wat maakt team M012-6 ofwel D6 bijzonder?
MO12-6 bestaat uit allemaal gemotiveerde 1e jaars meiden die graag hockeyen, veel plezier samen hebben en
lekker fanatiek zijn. Dat laatste vooral tijdens de wedstrijden, ze blijven rennen, doorzetten en willen winnen.
Ondertussen hebben ze veel lol en winnen doen ze ook nog! Ongeslagen gingen ze de herfstvakantie in. Ze zijn
een klasse omhoog gegaan, naar de 3e klasse en hier is het uitdagender; soms winnen ze, dan spelen ze weer
gelijk. Ze maken er spannende wedstrijden van en tegelijk spelen ze hun eigen spel en dat doen ze heel goed! Ze
spelen met regelmaat tegen teams met 2e jaars D meisjes. En daar doen ze niet voor onder. Ze zijn fysiek kleiner
dan 2e jaars, maar hun motivatie, snelheid en het willen winnen, compenseert alles.

MO12-6 is een hecht team, hoe komt dat?  
Doordat de meiden allemaal 1e jaars zijn, is er enorm goede verbinding en aansluiting op sociaal emotioneel vlak.
En natuurlijk hebben we leuke uitjes, enorm betrokken coaches, motiverende en enthousiaste trainers en veel
hulpvaardige ouders. Het seizoen zijn we goed gestart met een uitje naar het zwembad en een borrel bij Victoria.
Daarnaast eten de meiden één keer per maand samen na de training. Op het veld trainen ze 2 keer per week bij
Anouk, Aafke en Bo. Het team is altijd compleet, bij iedere training en bij ieder uitje. Tijdens het zaalseizoen,
hebben ze extra zaaltraining gehad en zijn ze in weer en wind gaan bootcampen, uiteraard met warme choco en
slagroom toe. Sinterklaas en een middagje op de schaatsbaan pakken we ook mee. Sanne en Jelle, de coaches,
maken er ook een echt team van. Ze geven persoonlijke tips en hulp, bespreken tactiek en geven veel
complimenten. Bovendien is er iedere wedstrijd de (wisselbeker) kanjercup voor de kanjer van de wedstrijd. 
 

MO12-6: eerstejaars top team
Iedere nieuwsbrief zetten we een team in het zonnetje. 

Dit keer MO12-6, een team met een bijzondere samenstelling.
 

Toen in juni de nieuwe teamindeling bekend werd, waren de meiden blij. Wat een fantastisch top team! Om
vervolgens quasi verontwaardigd te reageren: “Wat!? Nummer 6??” “Waarom zijn we team 6?” “Nee, wij hoor, we
zijn de D3 van de 1e jaars.”

Wat is jullie doel
komende
seizoenshelft?
Lekker hockeyen, nog veel meer
leren en bovenaan in de pool
eindigen. En hopelijk volgend
jaar weer samen verder als D3,
een top 2e jaars D team. 

Veel succes meiden!



Victoria voorkomt hoge
energiekosten door verduurzaming

Overal in Nederland staan sportverenigingen op omvallen nu de energierekening hoog oploopt. Ook Victoria kijkt
tegen een gigantische stijging van de energiekosten aan als het contract volgend jaar vernieuwd wordt. Daarom
vindt op dit moment een grootscheepse verduurzaming plaats. “Als we dit niet doen hebben we volgend jaar een
gat in de begroting van een of twee ton.”Sinds de oorlog in Oekraïne zijn de energieprijzen enorm gestegen.
Huishoudens maar ook sportverenigingen worden getroffen door torenhoge energierekeningen. Victoria heeft het
geluk dat het nu nog een voordelig energiecontract heeft. Maar dat loopt eind dit jaar af. “We moeten dus alles nu
doen. Voor het einde van het jaar moet het klaar zijn.” Aan het woord is Pieter Tavenier die sinds vorig jaar de
verduurzaming van de club onder zijn hoede neemt. “Stephan [Sluijters red.] vroeg mij vorig jaar of ik mee wilde
denken over de mogelijkheden. Toen ben ik er vol in gedoken. Ik vind het leuk om te doen en heb nu even tijd. Dat
kwam dus mooi uit.”

Met zijn jarenlange ervaring in de energiesector –
onder andere als directeur windenergie bij Eneco -
en zijn passie voor verduurzamen is dit een kolfje
naar zijn hand. “Ik heb veel ervaring met
projectontwikkeling en ken de energiemarkt goed.
Dat helpt enorm.” Om te beginnen dook hij in het
energieverbruik van Victoria. “We hebben gekeken
waar de energie aan op ging, wanneer we stookten
en welke ruimtes.” Daar bleek veel winst te
behalen. “Alleen al door bewuster met energie om
te gaan, alleen te stoken als dat echt nodig was en
de cv een graadje lager te zetten hebben we de
tweede helft van 2022 maar liefst 55 procent
minder gas gebruikt dan dezelfde periode in
2021.” 

Hockey tennis squash

55 procent minder gas

Hij werd daarbij bijgestaan door leden van de squash, tennis en hockey. Samen met Loek Bles, Gus Gevaerts, Atze
Boerstra, Marinus Elenbaas, Gerben Meijer en Stephan Sluijters vormde Tavenier een energieteam. “Het is heel leuk
om het met de hele breedte van de sportvereniging te doen.” Bijkomend voordeel is dat Loek en Gus ervaren zijn,
want zij hebben eerder zonnepanelen op de squash en tennis geplaatst. En Atze is professor klimaatbeheersing in
de gebouwde omgeving. En Gerben Meijer is als onderhoudsman van de vereniging ook onmisbaar” Marinus
Elenbaas fungeert als de dagdagelijkse chef energie. “Hij zet de verwarming aan. En nu dus vooral uit.” En dat
helpt. Waar iedereen zijn energierekening zag verdubbelen kreeg Victoria maar liefst 20.000 euro terug van Eneco.
“Dat kon alleen omdat we nog een oud contract hebben”, zegt Tavenier. Voordat dit eind 2023 afloopt wil
Tavenier de verduurzaming van Victoria voor elkaar hebben. En dat is een behoorlijke klus. Want het pand van
Victoria is ingewikkeld en documentatie ontbreekt. 



Die extra stroom wil Tavenier zoveel mogelijk zelf benutten. Bijvoorbeeld voor de infrarood panelen die boven de
tafels in het clubhuis komen. “Dat is hele comfortabele warmte. En dan hoef je niet de hele ruimte warm te stoken.”
Ook komt er een hybride warmtepomp met een boiler die met zonnestroom verwarmd wordt. 
Om zo min mogelijk te hoeven stoken moet het pand geïsoleerd worden. De eerste week van januari is daar hard
aan gewerkt, maar er moet nog veel gebeuren. In het weekend van 18 en 19 februari volgt een tweede ronde.
Daarbij kan Tavenier flink wat hulp van leden gebruiken. “Als we met veel zijn is het sneller klaar.” 

Isoleren

Het gehele project vergt een investering van bijna 500.000 euro. Het grootste deel daarvan wordt gefinancierd met
subsidies van het Rijk, gemeente Rotterdam en provincie Zuid Holland. Ook schreef Tavenier een aantal fondsen aan.
De resterende 30 procent leent Victoria van de gemeente. “Die betalen we binnen enkele jaren terug dankzij de
besparingen op de energierekening. Het is het meest rendabele project dat ik ooit gedaan heb.”
Begin 2024 moet verduurzaming afgerond zijn. Het uiteindelijke doel is de CO2 voetafdruk van Victoria halveren en
de energiekosten gelijk houden. Daar is ook een belangrijke rol voor de leden weggelegd benadrukt Tavenier. “Hele
kleine dingen zoals veldverlichting en lampen uitdoen en deuren sluiten schelen een hoop energie. Het gebeurt nog
heel vaak dat de velden leeg zijn en de lichtmasten nog aan staan. Het is een kleine moeite om ze uit te doen en
bespaart een hoop energie. Loop naar de bar en vraag of ze de lichten uitdoen” 

Oproep

Rendabel

Ben jij enthousiast geworden door dit verhaal en wil
je bijdragen aan dit belangrijke project? 

Meld je dan bij Pieter: pieter.tavenier@gmail.com. 

Kennis van energie is niet nodig want dat leren we
je wel. Een flinke dosis enthousiasme wel. 

Rare patronen
“Het heeft een paar maanden geduurd voordat we door hadden hoe alles in elkaar zit. Hoe de CV wordt
aangestuurd, hoe het leidingenwerk loopt en hoe dat slimmer kan. We zagen rare patronen.” Zo
ontdekte hij samen met ingenieursbureau DWA dat de verwarming niet aan te sturen is. “Dat is een groot
systeem dat wordt gestuurd op de buitentemperatuur. En als het aan gaat is het meteen overal aan. Als
het om drie uur ‘s nachts koud is gaat alles aan. Ook de hockeyhal, de squash.” 
Om het overzichtelijk te maken heeft hij het project opgeknipt in een paar blokken: eerst isoleren en
zonnepanelen plaatsen, daarna de verwarming. Op de tennishal komen meer dan 500 zonnepanelen.
Daarmee kan Victoria 80 procent van de stroom opwekken die het zelf gebruikt. “Eind maart verwacht ik
dat we groen licht krijgen voor de subsidie. Dan moeten we nog een rondje stoeien met de aannemer en
als dat goed gaat liggen ze dus voor de zomer op het dak.” 



Stijgende kosten zorgen voor
financiele uitdagingen

Net als iedereen in Nederland hebben we als Hockeyvereniging te maken met kostenstijgingen. Zaalhuur, kosten
voor software licenties en materialen zijn omhoog gegaan en de kans is er dat nog meer kostenstijgingen zullen
volgen. Gelukkig hebben we door een vast energiecontract dit jaar de energiekostenstijging nog kunnen
voorkomen. Maar door het aflopende energiecontract zal dit voor volgend seizoen niet meer zo zijn. Daarom kijken
we nu al naar de begroting voor het seizoen 2023-2024 en zijn we dankbaar dat de kascommissie met ons
meedenkt. We kijken naar manieren om kosten te besparen.  Het verduurzamingsproject is een goed voorbeeld,
maar ook het anders inzetten van budgetten. Aan de inkomstenkant kijken we naar extra sponsorinkomsten. We
proberen het zoveel mogelijk te beperken, maar naar verwachting zullen we er niet omheen kunnen om de
contributie meer te verhogen dan voorheen. Het bestuur doet er alles aan om dit zoveel als mogelijk beperkt te
houden. Uiteraard staan we open voor alle creatieve ideeën om kosten te besparen en/of extra inkomsten te
creëren; laat het ons weten.

Vacatures bij Victoria
We hebben bij Victoria meerdere vacatures

Voorzitter Eventco
Speel jij bij Vic en ben jij een organisatorisch talent? En een
sterspeler in de derde helft? Wil jij graag helpen met het organiseren
van leuke feesten & TD’s? Dan zoeken wij jou. Je kunt je kenbaar
maken door: Een appje te sturen naar:  Anouk van Rooyen 06-
57655385, of per mail naar vicevoorzitter@hvvictoria.nl

Trainers voor diverse jeugdteams
Vind je het leuk om hockeytraining te geven? Voor het 2e deel van
het veldseizoen zoeken wij nog trainers. De trainingen starten na de
krokusvakantie (vanaf 6 maart) en worden gegeven tot en met juni.
Uiteraard tegen een leuke vergoeding. Wij zoeken:

Eén trainer op dinsdag van 17.30 - 19.00 uur voorMO16
Eén trainer op dinsdag van 17.30 - 19.00 uur voor JO16.
Eén trainer op donderdag van 17.30 - 19.00 voor JO18-2
Twee trainers op donderdag van 19u - 20.30 voor hele JMO16 en
JMO18 lijn. Lijkt het je wat? Heb je vragen? Je leest er alles over op
de website

Barpersoneel
Voor bar en keuken zijn we op zoek naar collega’s die het team komen versterken. We hebben een jong,
enthousiast team wat we graag aanvullen met studenten of veterinnen/veteranen. Gezien de
samenstelling van het huidige groep zijn we op zoek naar nieuwe collega’s met een leeftijd vanaf 21 jaar
en ben je wekelijks of tweewekelijks beschikbaar. Daar staat een goede betaling tegenover in een leuke
werkomgeving op je eigen vereniging. Het zou fijn zijn als je enige horeca-ervaring hebt, maar wanneer
gastvrijheid en nieuwsgierigheid bij je passen, nodigen we graag uit voor een gesprek.
Lijkt je dit wat? Mail je motivatie en relevante ervaring, naam, telefoonnummer dan naar horeca@sv-
victoria.nl. 
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Vijf Vragen aan een Vic Vrijwilliger 
Lex van Vleuten

1. Wat doe jij als vrijwilliger?
Ik geef elke vrijdag van 17:00 tot 20:00 keeperstraining aan de
jeugdkeepers van Victoria. Natuurlijk ben ik niet de enige die dat
doen en zijn er 7 andere super goeie en leuke trainers namelijk:
Marein, Roos, Sofie, Lotte, Marthe, Jette en Pulad. 

2. Waar heb je het meeste plezier in?
Waar ik het meeste plezier in heb is als de keepers en de ouders
zien hoe leuk de keepersschool en keepen is. Heel vaak zien
spelers en een klein beetje ook de ouders op tegen in het goal
staan, maar zodra de kinderen eenmaal bezig zijn en ze er lol in
hebben is er bijna geen houden aan kan je zeggen. En als extraatje
vind ik het al helemaal mooi als er ouders aan de kant blijven kijken
en zeggen dat je een leuke training geeft. Dat is bijna altijd wat
mijn vrijdag compleet maakt. 

3. Wat zou je graag veranderd willen zien?
Een groot punt wat ik graag zou willen veranderen bij de meeste
mensen is vooral hoe er naar een keeper zelf wordt gekeken.
Meestal word je een beetje als een bijzaak gezien terwijl een
keeper van de minst belangrijke naar de meest belangrijke in het
veld kan gaan en heel vaak zelfs een wedstrijd beslist. 
. 

4. Deel met ons een mooie herinnering.
Iets te veel om uit te kiezen. Een paar die daaronder horen zijn
van 18:00 tot 19:00 training geven aan Boris, Luit en Pico. Af en
toe overleeft m’n keel het niet maar vind ik het altijd heel erg
leuk om ze te trainen en ze nieuwe dingen te leren. 

Lex (rechts) en Marein (links)
 

5. Wat betekent Victoria voor jou? 
Ik loop hier al ongeveer 10 jaar lang rond dus ken
de club natuurlijk heel goed. Daarnaast ben ik
ook zes tot zeven keer per week op Vic dus voelt
het als een tweede huis. 



Agenda komende 2 maanden
Maart

11/3: Movie Night met Dames 1
17/3: Victoria Hockeyschool
24/3: Victoria Hockeyschool
25/3: Bitjes happen SPTL
26/3: Huldiging zaalkampioenen
26/3: TD
31/3: Victoria Hockeyschool
31/3: Jongste Jeugd O8 Plackback Je Gek

April
7/4 : Victoria Hockeyschool
8/4: Clinic mini's H1 
14/4: Victoria Hockeyschool

En meld je vast aan voor het familie hockeytoernooi!


