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Voorwoord Voorzitter HIC

gezellige teamgenoten, een prachtig complex (met een nieuw 2de waterveld in de nabije

toekomst), uitstekende begeleiding, en het vooruitzicht op mooie sportieve prestaties. Ik

weet uit ervaring dat wij voor topspelers een aantrekkelijke keuze zijn, want in 2003 maakte

ik zelf een overstap van Alliance naar HIC Heren 1. Een keuze waar ik nog altijd blij mee ben.

Ook dit jaar is het ons gelukt om twee prachtige teams samen te stellen. Met veel trots

presenteer ik daarom de selecties van Dames en Heren 1.

Als voorzitter ben ik verheugd dat HIC wederom twee evenwichtige en kwalitatief goede

selecties heeft. Maar wij mogen ons ook gelukkig prijzen met een zeer professioneel en

ambitieus begeleidingsteam. Zij hebben de afgelopen zomer samen met de tophockeyafdeling

keihard gewerkt om klaar te zijn voor het seizoen 20162017. En ook de rest van het seizoen

staat het begeleidingsteam klaar om de optimale condities te creëren voor onze dames en

heren.

Dit is een seizoen dat in meerdere opzichten bijzonder is. Dit jaar viert HIC haar 70jarige

bestaan. Ontstaan in 1946 als sportclub van het Ignatius College in Amsterdam, verhuisde

HIC van Buitenveldert (waar nu ongeveer Uilenstede ligt) naar de Oranjebaan. Ondertussen

groeide het ledenaantal gestaag en inmiddels zijn wij één van de grotere hockeyclubs van

Nederland. Ook onze hockeyprestaties zijn met ons meegegroeid, want al enkele jaren laten

wij serieus gewicht zien in de overgangsklasse. Door een flinke aanwas van jeugdleden wordt

voor onze topteams ook steeds meer uit de jeugd geselecteerd. Een mooie ontwikkeling,

waarbij ook veel ouders, als vrijwilliger of supporter, een grote betrokkenheid bij de club

laten zien.

Mede namens het bestuur wensen wij de beide teams natuurlijk heel veel succes en we hopen

u als toeschouwer natuurlijk veel langs de lijn te zien.

Veel leesplezier!

Wouter Stevens

Beste hockeyliefhebber,

Terwijl de meeste hockeyers aan het genieten zijn van een vakantie in

verre oorden, vindt er elk jaar in de zomer op HIC een razend spannend

proces plaats. Want het vinden, selecteren en enthousiasmeren van

toptalent voor onze eerste teams is elk jaar opnieuw een mooie maar ook

uitdagende klus. Gelukkig blijken wij altijd veel te bieden te hebben:









LS,

Als u dit welkomswoord leest dan bent u op een hele leuke manier in aanraking

gekomen met HIC Heren 1. Een team dat zich op deze manier graag aan u voorstelt

en in samenwerking met onze zeer gewaardeerde sponsoren elk jaar wil groeien

richting een steeds hoger niveau. Een team dat dit seizoen, in een hele zware poule,

geweldige wedstrijden zal gaan spelen met veel spanning en strijd. U zult van onze

kant in ieder geval spektakel voorgeschoteld krijgen en een enorme dosis plezier. Kijk

gerust eens op Facebook op onze pagina HIC Heren 1 waar u dagelijks op de hoogte

wordt gebracht van alles wat er rond het team speelt. Bent u lid van HIC, fan van de

tegenstander, sponsor of gewoon liefhebber; dank voor uw interesse en hopelijk

houden we contact!

Groet,

Dirk Verhagen

Tr./Coach HIC Heren 1

STUKJE VAN DE COACH

Helen LeJeunevan der Ben

Assistent trainer

Marc de Moor

Assistent trainer/coach

Eric Verkuil

Looptrainer

Monique WeehuizenMelis

Manager

Sebastiaan Pol

Fysio





Rugnummer: 1 (keeper)

Vorige clubs: Bloemendaal

Leeftijd: 23 jaar

Quote: Success is not final,

failure is not fatal: it is the

courage to continue that counts.

Rugnummer: 6 (keeper)

Vorige clubs: HIC

Leeftijd: 21 jaar

Quote: Dance like a butterfly

and sting like a bee

Rugnummer: 25 (keeper)

Vorige clubs: Almere

Leeftijd: 31 jaar

Quote: Winnen!

Rugnummer: 20 (verdediger)

Vorige clubs: HGC, Laren,

Melbourne Waverley Panthers

Leeftijd: 23 jaar

Quote: Some people want it to

happen, some wish it would

happen, others make it happen.

 Michael Jordan

Nummer: 3 (verdediger)

Vorige club: Groningen, Laren,

Den Bosch, Hurley

Leeftijd: 30 jaar

Quote: He who dares…wins!

Renz van der Wal

Leonard Lammers

Andrew Eversden

Philippe Gimbrere

Luc LeJeune

PieterBas Bentink

Rugnummer: 12 (verdediger)

Vorige clubs: Amsterdam

Leeftijd: 22 jaar

Quote: Kom je erlangs, dan

kom je me nog 2 keer tegen

Calvin Venema Niels Brouwer

Daan Lemmens Floris van Son

Rugnummer: 5 (verdediger)

Vorige clubs: HGC

Leeftijd: 21 jaar

Quote: HIC naar de hoofdklasse!

Rugnummer: 13 (verdediger)

Leeftijd: 23 jaar

Quote: Nobody’s perfect, but

a team can be

Rugnummer: 10 (middenvelder)

Vorige clubs: Were Di

Leeftijd: 27 jaar

Quote: ik ben er niet zeker van

of ik al volwassen ben

Rugnummer: 1 (middenvelder)

Vorige clubs: La Gantoise

(België)

Leeftijd: 24 jaar

Quote: Creativity is about

connecting things





Rugnummer: 15 (middenvelder)

Clubs: Groningen Studs,

Amersfoort

Leeftijd: 24 jaar

Quote: If you have everything

under control, you’re not moving

fast enough

Rugnummer: 11 (middenvelder)

Clubs: Amsterdam

Leeftijd: 21 jaar

Quote: Set your goals high, and

don't stop till you get there

Rugnummer: 9 (aanvaller)

Clubs: Reigers, Hurley,

Bloemendaal

Leeftijd: 23 jaar

Quote: Groot zijn door klein te

blijven

Rugnummer: 21 (aanvaller)

Clubs: Amersfoort, Hurley

Leeftijd: 24 jaar

Quote: Je praat veel maar zegt

weinig.

Rugnummer: 14 (aanvaller)

Clubs: Amsterdam, Myra

Leeftijd: 23 jaar

Quote: We drinken niet alleen

Coen Donders

Rogier Schaeffers

Sam Prins

Mats Prins

Casper Engelkens

Ruben Ridderbos

Rugnummer: 22 (aanvaller)

Clubs: Groningen Studs,

Victoria

Leeftijd: 25 jaar

Quote: Don’t play the game,

beat it!

Sjoerd Middema Vincent Spitaels

Maurits van Rees Niels Nijdam

Rugnummer: 24 (aanvaller)

Clubs: Reigers

Leeftijd: 24 jaar

Quote: Succes is een keuze

Rugnummer: 23 (aanvaller)

Clubs: HGC

Leeftijd: 27 jaar

Quote: Oplossingen zijn het

probleem niet

Rugnummer: 17 (aanvaller)

Clubs: Bloemendaal

Leeftijd: 17 jaar

Quote: The more we do, the

more we can do.

Rugnummer: 18 (aanvaller)

Clubs: Wageningen, Kampong,

Ede

Leeftijd: 21 jaar

Quote: Ik zoek nog een

slaapplek voor vanavond…





Rugnummer: 8 (verdediger)

Vorige clubs:

Leeftijd: 26 jaar

Quote: In zekere zin ben ik waarschijnlijk onsterfelijk

Olivier Helle

Eduke van Weeren

Rugnummer: 19 (middenvelder)

Vorige clubs: Hurley

Leeftijd: 20 jaar

Quote: Kennen jullie mijn zusje al..?

Jaren in H1:

6

Wat verwacht je van komend seizoen?

Ik verwacht een spannende competitie in een lastige poule, waarin wij 1 van de titelkandidaten zijn.

Wat is de kracht van jullie team?

We zijn een snel en gretig team met veel technische spelers. Bovendien hebben we met Luc Lejeune een

gevaarlijke strafcorner in huis.

Wat maakt HIC anders dan andere clubs?

Ander tenue

Heb je nog een interessant weetje over het team?

Wist je dat Floris van Son voor het Canadese elftal speelt? Bovendien is hij een echte publieksspeler dus

heeft hij zoveel mogelijk mensen langs het veld nodig op zondag.

Jaren in H1:

Dit is mijn eerste jaar bij HIC Heren 1! Ik heb hiervoor altijd bij Hurley gespeeld sinds mijn 7e jaar.

Wat verwacht je van komend seizoen?

Komend seizoen wordt echt een heerlijk jaar. We gaan natuurlijk gewoon playoffs halen!

Wat is de kracht van jullie team?

Onze kracht is onze gretigheid!

Wat maakt HIC anders dan andere clubs?

Ik ben pas sinds kort bij HIC maar ik zie nu al dat je hier altijd gezellig een biertje kan drinken!

Heb je nog een interessant/grappige/geheime weetjes over het team:

Wat is Callie een baas!!!

Spelers uitgelicht









Programma HIC Heren 1 2016  2017

11 september 2016 HIC H1 – HDM H1

17 september 2016 Leiden H1 – HIC H1

25 september 2016 HIC H1 – Venlo H1

02 oktober 2016 Cartouche H1 – HIC H1

09 oktober 2016 HIC H1 – Voordaan H1

16 oktober 2016 Zwart Wit H1 – HIC H1

23 oktober 2016 HIC H1 – Were Di

30 oktober 2016 Scaerweijde H1 – HIC

06 november 2016 HIC H1 – Laren H1

13 november 2016 Union H1 – HIC H1

20 november 2016 HIC H1 – Phoenix H1

05 maart 2017 HDM H1 – HIC H1

12 maart 2017 HIC H1 – Leiden H1

19 maart 2017 Venlo H1 – HIC H1

26 maart 2017 HIC H1 – Cartouche H1

02 april 2017 Voordaan H1 – HIC H1

09 april 2017 HIC H1 – Zwart Wit H1

23 april 2017 Were Di H1 – HIC H1

30 april 2017 HIC H1 – Schaerweijde H1

07 mei 2017 Laren H1 – HIC H1

14 mei 2017 HIC H1 – Union H1

21 mei 2017 Phoenix H1 – HIC H1




