
Als je de nieuwsberichten in de Vic-app en andere communicatiekanalen
van de afgelopen maanden terugkijkt, valt het op hoeveel er eigenlijk
positief wordt bijgedragen op en aan ons Victoria. En dan heb ik het dit
keer niet over positieve resultaten die door alle verschillende teams
gehaald worden op het veld. Natuurlijk, dat is ook fantastisch, maar er
gebeurt ook veel positiefs daarnaast. In willekeurige volgorde, denk ik
dan aan 99 nieuwe C-kaart houders. Die overigens allemaal nog een
mooi knalgeel (en hard!) Vic fluitje krijgen. Ik denk aan de Omarm
Rotterdam campagne en de daarop volgende thema-avond Sportiviteit
& Respect samen met Rotterdam SportSupport. Super goed bezocht en
wordt vervolgd. Ook enorm positief is de (her?)invoering van de
Commissaris van de Dag (gastvrijheid) en de enthousiaste ouders
achter de bar. Ontzettende leuk om op die manier meer anderen op de
club te leren kennen. In oktober was er verder een enorm geslaagd TD
voor de senioren – al viel helaas het laatste TD letterlijk in het water.
Leren we ook weer van. De Halloween avonden voor de jongste jeugd
waren onvergetelijk en heel indrukwekkend voor de kleintjes. Wat een
werk was daarin gestopt. Ook zijn er nog mascottes versierd. En
natuurlijk hebben we met Salarisjobs en Charlie's Koffie- en Wijnbar een
mooie nieuwe hoofdsponsor voor Dames 1 gevonden. Ook heel positief
en goed nieuws, met veel dank aan de sponsorcommissie. En last but
zeker not least, wordt er achter de schermen heel hard gewerkt aan de
verduurzaming van ons complex. Minder energie verbruiken en
duurzamer opwekken. Daar horen jullie binnenkort ook meer over.

Natuurlijk kunnen en moeten dingen hier en daar nog beter en
ontkomen we af en toe niet aan wat strengere berichten over niet
roken, fietsen in de stalling, ruim je troep op en gebruik alleen
hockeykleedkamers. Maar dat alles valt in het niet bij wat wij als leden
van Victoria allemaal ook naast het veld aan positiefs bijdragen. Laten
we dat vasthouden – een plezierig en positief Victoria maken we
samen!

Stephan Sluijters
Voorzitter
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20/11: Super Sunday & Sponsor Event
23/11: Stampotten diner O12 t/m O18
07/12: Informatieavond zaalhockey
20/01: Veilingdiner Dames 1
28/01: Het grote 18+ hockeyfeest

Agenda

Positieve bijdragen
Lekker zaalhockeyen! 
Na twee rommelige jaren door het
coronavirus, gaan we weer lekker de zaal
in. Snel spel, goed voor de techniek en
super leuk. De zaal infoavond is op 7
december. Ben jij er ook bij?  



De Victoria Topjeugd opleiding wordt gedragen door een groep van ongeveer
25 gepassioneerde en kundige coaches en trainers. We willen jullie kennis
laten maken met een nieuw gezicht dit seizoen: Anouk de Vos. 

”In het dagelijks leven verveel ik me geen moment. Ik zit in het laatste jaar van
de PABO aan de Hogeschool Rotterdam waar ik dit jaar hoop af te studeren.
Daarnaast sta ik al parttime voor de klas op een school in het speciaal
onderwijs. Verder hockey ik met veel plezier bij OMHC waar ik ook vele jaren
training aan de jeugd gegeven heb. Dat doe ik nu bij Victoria!

Wat doe je voor de Victoria Topjeugd?
Dit seizoen ben ik trainer/coach geworden van MO14-2 waaraan ik twee keer
in de week training geef en de wedstijd op zaterdag coach. Een ontzettend
leuk team, dat veel plezier met elkaar heeft en tot uitstekende prestaties
komt. We werden ongeslagen eerste in de voorcompetitie en wonnen ook
onze wedstrijd in de nieuwe poule. We streven ernaar om de subtop te
bereiken.

Even voorstellen: 

Waar ben je het meest trots op bij je team?
Het is een ontzettend leuke groep meiden en we hebben in een korte tijd een mooie saamhorigheid gesmeed. De
teamband is heel hecht en iedereen gaat er voor. Dat zie je terug in de trainingen en uiteraard ook op zaterdag
tijdens de wedstrijd. We doen het met elkaar en knokken tot de laatste seconde. Daar sta ik voor als coach, dat we
met elkaar een team vormen. 

Wat is je opgevallen bij de Victoria Topjeugd?
Ik merk bij Victoria enorm veel betrokkenheid, niet alleen bij de trainers die Topjeugd doen maar ook bij de
begeleiding van jeugdteams die hockey op een iets minder fanatieke manier beleven. Zowel de trainers als de spelers
willen het beste uit zichzelf halen en het is erg leuk om daar onderdeel van uit te maken. Ook is er is veel contact
tussen trainers van verschillende teams waarbij we elkaar beter proberen te maken in het trainen en coachen van
Tophockey jeugdteams. Die communicatie en contact tussen de trainers bij Victoria zie ik echt als een meerwaarde.“

Wat een start van het seizoen bij de senioren tophockey! Zowel Heren 2 -onder leiding van Fred Coppelmans - als
Dames 2 - olv Sylvia Kirschenmann - draaien volop mee in de bovenste regionen van reserve overgangsklasse
respectievelijk  reserve hoofdklasse. Heel knap. Dames 1 bouwt na de degradatie van afgelopen seizoen vol vuur aan
een nieuw team. Lennard, Sjoerd, Meike en Robbert Jan zorgen dat alle speelsters steeds weer beter worden. Heren 1
is aan een sterk seizoen bezig en staan gedeeld derde. Wil je de wedstrijden graag volgen? Abonneer je dan op de
team WhatsApp groepen  voor een live verslag door Frederique van Oss bij Heren 1 en door Meike Kiestra bij 
Dames 1. 

En kom vooral aanmoedigen! De promotieklasse waarin zowel Heren 1 als Dames 1 nu uitkomen, is een heel
aantrekkelijke klasse met mooie wedstrijden. Komt dus allen kijken en de teams toejuichen op de zondagen dat ze
beiden, op dezelfde dag, thuis spelen. Ook om ons aanstormend talent uit de jeugd te zien schitteren. Eerstvolgende
gelegenheid 20 november aanstaande!

Tophockey - senioren



Victoria werkt hard aan zijn duurzame toekomst. Nadat in het verleden al werd
geïnvesteerd in ledverlichting buiten, een waterput, isolatie en zonnepanelen op de
hockey- en squashhal, is het nu tijd voor de volgende stap: de vernieuwbouw en
verdere verduurzaming van ons complex. Dat betekent dat we het terrein
verkeersveiliger maken en het complex uitbreiden met extra padelbanen en een 6e
hockeyveld. Ook krijgt de buitenruimte een flinke opknapbeurt. Tegelijkertijd wordt
er ook met man en macht gewerkt aan een enorm verduurzamingsproject. Doel: Een
verlaging van het gasverbruik van zo’n 35.000 m3. Dit realiseren we door isolatie,
warmtepomp en bespaarmaatregelen, in combinatie met het plaatsen van 480 (!)
zonnepanelen op de tennishal. Het project levert een CO2 reductie van 100.000 kg
op. Het project wordt uitgevoerd door een groot aantal vrijwilligers. Binnenkort
praten we jullie hierover bij tijdens een informatie avond. Houd dus de app en de
socials in de gaten.

Update Verduurzaming SV Victoria

Jongste Jeugd
De Jongste Jeugd én de Jeugd is dit het seizoen feestelijk begonnen. De allerjongste leden van de club (de Fun)
kregen in september een overheerlijke ‘prinsessen en superhelden’ high Tea voorgeschoteld. Zelfgebakken muffins,
croissantjes, warme wafels en een hoop lekkers op de tafels. Met extra ‘hulptroepen’ uit de O12-lijn, konden de
kinderen zich laten schminken tot ware superhelden en prinsesjes. Dit alles in combinatie met een hoge dosis
gezelligheid zorgde voor 50 blije kinderen! 

Sinds begin oktober winnen de O7- én O8 teams al hun wedstrijden dankzij hun zelfgemaakte mascottes. Tijdens een
super gezellige middag, georganiseerd door de Jongste Jeugdcommissie hebben de kinderen de mooiste creaties
gemaakt. Grote teddyberen, een Walvis, Leeuwen… Vanaf heden heeft HV Victoria er een heleboel mooie
‘knuffelbare’ leden bij. Na het versieren van wafels, gingen de teams met elkaar aan de slag en knutselden ze de
mooiste creaties. De glitters vonden we weken later nog in ons clubhuis terug, maar dat mag de pret van deze
geslaagde middag niet drukken! 

Een paar weken later was het griezelen op Victoria voor 150 kids uit de O9 en O10-lijn en 140 kinderen uit de O12-
lijn. Op de velden was het pikdonker, muisstil en er was niemand te bekennen. Opeens gegil, het geluid van een
kettingzaag en een vampier bij het clubhuis… De kids durfden het aan en gingen op verkenning uit. Een Halloween-
wandeling waarbij ze de stuipen op het lijf werden gejaagd. Een hoop gegil, gelach en enorm veel lol. Bij aankomst in
het clubhuis konden de kinderen de spanning van zich af dansen in de Halloween-disco en naar hartenlust limonade
drinken, popcorn, bitterballen en chips eten. En mocht je je afvragen of kinderen uit de O12-lijn een beetje kunnen
feesten, check dan het instafilmpje maar eens… 



Sportiviteit & Respect
Op de eerste Super Sunday van dit seizoen namen Hugo Mann, aanvoerder van Heren 1, en Daphne Voormolen-
Muller, captain van Dames 1, de “Omarm Rotterdam” aanvoerdersband in ontvangst. De “Omarm Rotterdam”
campagne is een initiatief van Rotterdam SportSupport en staat voor elkaar steunen, leiderschap, samenwerking en
betrokkenheid. De door Arno Coenen ontworpen Rotterdamse groen-witte band met het stadswapen “Sterker door
Strijd” is onderdeel van deze campagne en staat voor diversiteit en inclusie in de sport. Ter ere van deze kick-off
werd een levensgrote aanvoerdersband uitgerold over het veld na afloop van de thuiswedstrijden van beide teams.
De afgelopen weken kregen alle teams op Victoria, van Jongste Jeugd tot Veteranen deze aanvoerdersband
uitgereikt. We hopen dat dit een mooie aanleiding is om Sportiviteit & Respect bespreekbaar te maken in de teams.
Om handen en voeten te geven aan deze campagne hebben we begin november een waardevolle bijeenkomst
gehad over de visie van HV Victoria op Sportiviteit & Respect. We kijken terug op een geslaagde avond met een
mooie opkomst waarbij HV Victoria goed vertegenwoordigd was. 

Jeugd
Het is een feest om met onze jeugdspelers en trainers op te velden te staan. In de vorige nieuwsbrief gaven wij mee
dat het thema “Alles in Beweging” is, hier hebben we het thema “Weten waar je mee bezig bent” aan toegevoegd.
Hiermee leggen we de link tussen een oefening tijdens de training en de wedstrijd op zaterdag. Daarnaast blijft het
met plezier hockeyen het aller belangrijkst. De grote glimlach als iets nieuws lukt, het plezier op de velden, en samen
zijn als team. Veel dank aan onze vrijwillige ouders die de trainingen geven of ondersteunen. Jullie springen bij waar
jullie het hardst nodig zijn en dat waarderen we zeer. Kom vooral naar het grote stamppotdiner voor alle trainers
coaches en managers op 23 november!

De voorcompetitie is afgerond, alle teams zijn opnieuw ingedeeld. JM-O18 zit in de definitieve poule. JM-O16, JM-
O14 en JM-O12 worden na de winterstop nog een keer opnieuw ingedeeld zodat ieder team dan uitkomt in een
poule die het beste past. De laatste veldwedstrijden voor de winterstop zijn op zaterdag 3 december. Daarna gaan
we lekker de zaal in. Alle spelers zijn opgeroepen om zich af te melden als zij niet mee willen doen. Wij hopen
natuurlijk dat iedereen erbij is! Door in de zaal te hockeyen, waar het tempo hoog ligt en het aantal balcontacten
veelvuldig, word je sneller, handiger en tactisch slimmer. Ik kan het iedere speler in elk geval van harte aanbevelen
en kijk alweer uit naar alle leuke zaalwedstrijden. De zaalcompetitie loopt van 10 dec tot 19 februari. Op 7
december is er een zaalinfoavond. 
In februari van het nieuwe jaar organiseren we weer de traditionele nieuwjaarsdiners voor alle teams. Wij houden
jullie uiteraard op de hoogte. Ik zie jullie allemaal graag weer op de velden en langs de lijn. 
Heb je vragen of feedback? Spreek mij of jouw eigen lijncoördinator aan of mail naar trainen@hvvictoria.nl.
 
Namens de jeugdcommissie, 
Sylvia Kirschenmann - TD Jeugd HV Victoria 



Vijf Vragen aan een Vic Vrijwilliger 
Marnix Rijper

1. Wat doe jij als vrijwilliger?
Samen met Karien en Rachel runnen wij de materiaalcommissie.
Alle teams worden door ons voorzien van trainingsmateriaal, ballen
en keepersspullen. Karien regelt de trainingsmaterialen, Rachel
doet de communicatie en lockeradministratie. Ikzelf ben
verantwoordelijk voor de keepers. Iedere woensdagmiddag en
zaterdagochtend ben ik op de club te vinden om waar nodig
keepers te helpen met hun uitrusting. Een hele klus, want wij
hebben ongeveer 130 uitrustingen in bruikleen en uiteraard gaat
er iedere week wel wat stuk.

2. Waar heb je het meeste plezier in?
Het geeft mij veel plezier om te zien dat de onze keepers met
goede spullen op het veld staan en daar een goede prestatie mee
kunnen neerzetten. Ik zie vaak de bezoekende teams en keepers
met soms hele oude rommel het veld op komen. Wij zijn, en
realiseer dat goed, in een zéér bevoorrechte positie op deze club
waar kwaliteit hoog in het vaandel staat. Iedereen goede spullen..
als dat lukt en iedereen kan lekker keepen ben ik tevreden.

3. Wat zou je graag veranderd willen zien?
Dat men zich goed realisereert dat zij een tas van ruim 1000
euro meekrijgen en daar heel zuinig op moeten zijn. Maar al te
vaak tref ik open achtergelaten lockers aan, twijfelachtige
berichten van keepers die weer iets kwijt zijn geraakt. Keepers
die achteloos roltassen van de trappen naar beneden trekken
alsof het een zak aardappelen is. Dat moet anders denk ik en
dus hiermee een appél aan ieders verantwoordelijkheidsgevoel. 

4. Deel met ons een mooie herinnering.
Ach ja, dat zijn er wel wat; blije keepers die iets nieuws kregen,
zoals Pulad die laatst oprecht superblij was met een gemaakte
helm - of dan die vriendelijke jongen die altijd op de club is, bij
iedereen mee keept en mij bij tijd en wijlen een beetje omkoopt 

Update clubkleding bij Daka
Zoals jullie wellicht niet ontgaan is, zijn er al langere tijd problemen met de voorraad van onze
clubkleding bij Daka. Graag nemen wij jullie mee door het globale proces. Er is eind vorig seizoen
kleding besteld, echter door wereldwijde problemen in supply chian heeft het productieproces maar
ook het transport vanuit India naar Nederland veel langer geduurd dan de termijn die hier gebruikelijk
voor staat. Inmiddels zijn de shirts eindelijk binnen, en we hopen dat ze ook snel in de winkel liggen.
De sokken zijn helaas nog steeds een probleem. De sokkenfabriek is afgebrand en de gele garens
komen uit Oekraïne, die nu niet geleverd kunnen worden. We zijn bezig met een alternatieve
leverancier dus hopelijk zijn de sokken binnen enkele weken beschikbaar. 

met een glas bier om zijn uitrusting weer
wat te kunnen updaten.  Maar ook het
gejuich in de gangen van de jongste jeugd,
de verlegen vragen van hun door de open
deur; ‘Meneer wat bent u hier aan het
doen’…..

5. Heb je een suggestie voor een
volgende vrijwilliger die je graag zou zien
op deze plaats?
Ik draag het stokje graag over aan Lex van
Vleuten, de drijvende kracht bij de
keeperstrainingen.



HV Victoria is de oudste Rotterdamse hockeyclub
Opgericht in 1899
Bestaat nu uit 1900 leden
135 teams
Het jongste lid is 4 en het oudste lid 75 jaar
100 bestuurs- en commissieleden
300 vrijwilligers
1300 scheidsrechters
1500 hockeyballen per jaar
480 zonnepanelen op de tennishal

 
 
 

Vol trots presenteren wij de twee nieuwe Hoofdsponsors van Victoria Dames 1. 
Salarisjobs en Charlie’s koffie- & wijnbar! 
 
Zonder onze trouwe sponsors bestaat Victoria niet. Zodoende vinden wij het
belangrijk om onze sponsors in het zonnetje te zetten. Wij beginnen met een
nieuwe sponsor die per seizoen 2022/2023 zich voor minimaal drie jaar aan onze
mooi club heeft verbonden! Dank voor dit vertrouwen Hans Deltrap (eigenaar
Salarisjobs & Charlie’s koffie- & wijnbar). 
 
Benieuwd naar Salarisjobs en Charlie’s koffie- & wijnbar? 
Lees hier wat ze doen en hoe je met ze in contact kan komen. 
 
Salarisjobs: “De beste in salarissen!”
Wij hebben één missie; de beste partner zijn en blijven op het gebied van
salarisadministratie, voor kleine en grote bedrijven. Onze specialisatie is onze
kracht. Dankzij onze jarenlange ervaring en team van professionals zijn wij de
beste partner voor het uitbesteden, adviseren of inregelen van de
salarisadministratie. Met onze vestigingen in het mooie Scheepvaartkwartier te
Rotterdam en in het OIympisch stadion Amsterdam bedient www.salarisjobs.nl heel
Nederland.
 
Charlie’s koffie- & wijnbar (Westplein 107, Rotterdam)
Ondernemer Hans Deltrap vond dat er te weinig leuke gezellige bars zijn in het
Scheepvaartkwartier te Rotterdam, dus besloot hij er eind vorig jaar zelf een te
openen. Dat werd Charlie's, vernoemd naar zijn vijftienjarige dochter. Charlie's is
een heerlijke plek voor een goed glas wijn en een lekker hapje, met een zonnig
terras op de koop toe, tevens een ideale plek voor bedrijfsborrels en presentaties!
Charlie's is geopend van dinsdag t/m zondag van 10.00 uur tot 23.00 uur.
 
Speciaal voor onze sponsors organiseren wij een sponsorevent op 20 november
tijdens de Super Sunday, met drankjes en hapjes van de Green Egg BBQ. RSVP via
sponsorcommissie@hvvictoria.nl

Ook interesse om te sponsoren? 
Neem contact op met de sponsorcommissie via sponsorcommissie@hvvictoria.nl. 

Bericht van de sponsorcommissie:

Vic Feitjes

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.salarisjobs.nl%2F&data=05%7C01%7Cpatrickluijkx%40yer.nl%7C0af33fa0ba294c35cbd208dabe5526e1%7C5e48c2c182174f2fae85cc15218a10a2%7C0%7C0%7C638031570316374525%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=%2BNHBNst6%2FEpLDr12QKtgU2f78wlr2pfwMccSY6yRhwI%3D&reserved=0
https://www.google.com/maps/search/Westplein+107?entry=gmail&source=g
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.charlieswijnbar.nl%2F&data=05%7C01%7Cpatrickluijkx%40yer.nl%7C0af33fa0ba294c35cbd208dabe5526e1%7C5e48c2c182174f2fae85cc15218a10a2%7C0%7C0%7C638031570316374525%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=Ociw2Hj%2FkCTGMXJH5VEHope01bXuFtxlmOfc9KyXtBc%3D&reserved=0



