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Voorwoord
Dames 1 en Heren 1 van HIC zijn na een intensieve voorbereiding gestart met de competitie.

Dit seizoen is extra belangrijk omdat beide teams zich tenminste willen kwalificeren voor de nieuw in te

voeren promotieklasse in het seizoen 2018/2019. ’Tenminste’ betekent dat de ambities van beide teams

hoger reiken en dat zijn de play off’s naar de hoofdklasse.

De promotie klasse is een nieuw in te voeren poule van 12 teams, welke tussen de hoofdklasse en de

twee overgangsklassen komt, met de bedoeling om een sterkere competitie te krijgen en zodoende de

afstand qua niveau tussen de hoofdklasseteams en de teams die daar onder spelen te verkleinen. Het is

dus zaak om tenminste bij de eerste 6 in de huidige competitie te eindigen.

Gezien de resultaten van zowel de dames als de heren de afgelopen jaren moet dat beslist mogelijk zijn.

Bij Dames 1 is de belangrijke kern van het team gebleven en daar waar nodig zijn versterking

aangetrokken van buiten de club. Mooi is om te zien dat de talenten van de vereniging steeds beter

aansluiting weten te vinden bij de top. De begeleiding van het team is nagenoeg in dezelfde vertrouwde

handen gebleven. Vincent van Hall is de coach, Eline Vermeulen de assistent coach. Zij werken samen met

een aantal enthousiaste (jonge) specialisten trainers die de individuele speelsters sterker, gezonder en

beter moeten maken. Annemarie de Vries is de nieuwe energieke teammanager van Dames 1.

In tegenstelling tot voorgaande jaren is de selectie van Heren 1 ook grotendeels intact gebleven en zijn

voor alle linies gerichte versterkingen aangetrokken. Dit seizoen moeten de puzzelstukjes op hun plaats

gaan vallen, Met een goed lopende korte corner, een stevig defensief blok en snelle dynamische spelers

moet een top 3 notering mogelijk zijn. Helen LeJeune is de nieuwe coach, de eerste vrouw als coach bij de

HIC heren!!, Dirk Verhagen heeft gezien zijn drukke werkzaamheden nu de rol van assistent op zich

genomen. Specialistentrainers, waaronder oud speler Stefan Faay, en last but not least Monique

Weehuizen als de zeer ervaren en betrokken manager complementeren het begeleidingsteam.

HIC is een club vol op in beweging, waar breedte sport, tophockey en gezelligheid hand in hand gaan

en de omvangrijke jeugd een belangrijke onderscheidende waarde is in de regio. Met de realisatie van het

2e waterveld, de aanleg van het prachtige pupillen (oefen) veld wordt een volgende stap gezet bij het

invullen van de kwalitatieve ambities van de club. De eerste teams zullen er in het komend seizoen alles

aan doen om ook op sportief gebied HIC een bijzondere impuls te geven!

Mede namens het bestuur van HIC wensen wij de beide teams veel succes en hopen u als toeschouwer

natuurlijk veel langs de lijn en in het clubhuis te zien!

Commissie TopHockey HIC





Leeftijd: 38
Vorige clubs: Amersfoort (speler/coach), Voordaan en Pinoke (speler).
Verder als trainer en/of coach: Pinoke, Kampong, Gooische, AMVJ,
Xenios, Amsterdam, Hurley en Kroatië.
Positie: bank
Quote: Wees sterker dan je excuses!

STAFF

Vincent van Hall  Coach

Leeftijd: Moet dat nou? 60 !!
Vorige clubs: vele voetstappen in allerlei regelneeffuncties bij HCKZ
Positie: daar waar een pleister of tape, een powerbar, vaseline,
bananen, tape, appels of wat aandacht nodig is...
Quote: "Je bent nooit te oud om te regelen."

Annemarie de Vries  Manager

Pieter Sorgdrager  Trainer/coach

Peter van Baak  Keeperstrainer

Jasper Kokx  Analist

Tessa Schwarz  Mentale begeleider

Lotte Koop  Fysiotherapeut

Jordi Janssen  Fysiotherapeut

Dirk Griffioen  Video operator





Leeftijd: 26

Hockeyer: Kampong en Hurley

Coach: Hurley, Amsterdam

Quote: Press is de beste verdediging

Eline Vermeulen

Assistent coach

Welke positie had je vroeger?

Spits

Wat is jouw doel dit jaar?

Snelste hockey van onze poule spelen.

Benoem het grootste verschil tussen jeugdhockey en
senioren hockey. Gebruik je een andere
benaderingsmethode?

Het speelse is er soms helaas van af.

Uitgelicht





Rugnummer: 2

Leeftijd: 19 jaar

Vorige clubs: HC Alphen,

AH&BC, Hurley

Positie: Verdediging

Quote: Forget the mistake,

remember the lesson!

Rugnummer: 22

Leeftijd: 20 jaar

Vorige clubs: HC Alphen, HV

Victoria

Positie: keeper

Quote: 0 is nothing, but for a

goalkeeper 0 is everything!

Rugnummer: 23

Leeftijd: 25

Vorige clubs: pinoke &

amsterdam

Positie: goalie

Quote: I'm like a boomerang, I

always come back.

Rugnummer: 81

Leeftijd: 26 jaar

Vorige clubs: Roodwit, HC

Bloemendaal, Pinoke

Positie: Spits

Quote: Liever lui dan moe.

Rugnummer: 6

Leeftijd: 22 jaar

Vorige clubs: Pinoké

Positie: Middenveld

Quote: Een dag niet gelachen is

een dag niet geleefd!

Pien Molenaar

Eefje Kimmel

Joy Meester

Hellen Bottema

Eline Florie

Sterre Loots

Rugnummer: 19

Leeftijd: 21 jaar

Vorige clubs: Bloemendaal

Positie: verdediger

Quote: goed gedaan is beter

dan goed gezegd.

Belle Veenstra Vivian Affourtit

Rugnummer: 11

Leeftijd: 21 jaar

Vorige clubs: Pinoke

Positie: Spits

Quote: meloen meloen meloen,

we worden kampioen!

Rugnummer: 10

Leeftijd: 22 jaar

Vorige clubs: Amsterdam

Quote: banaan, banaan,

banaan, we gaan er tegen aan!





Rugnummer: 8

Leeftijd: 17 jaar

Vorige clubs: HIC

Positie: Middenveld

Quote: "Het leven is als een

neus, je moet eruit halen wat

erin zit"  Miled

Rugnummer: 13

Leeftijd: 21 jaar

Vorige clubs: HCKZ

Positie: middenveld

Quote: '"Is het al bijna de

24e?"

Rugnummer: 12

Leeftijd: 19

Vorige clubs: Alliance,

Amsterdam, RoodWit.

Positie: spits

Quote: "Run, Forrest! Run!"

Rugnummer: 9

Leeftijd: 27

Vorige clubs: Pinoké

Positie: Spits + Aanvoerder

Quote: Zolang alles gaat zoals

ik het wil, ben ik ontzettend

flexibel.

Rugnummer: 7

Leeftijd: 24

Vorige clubs: HC Rotterdam

Positie: spittaaaa

Quote: Mooi oranje is niet

lelijk.

Femke Tjebbes

Giulietta Rota Rago

Mathilde Aarnink
(Mattie)

Suzanne de Vries

Judith Stuij

Nicky Hoeboer (Loet)

Rugnummer: 18

Leeftijd: 26

Vorige clubs: Huizen, Laren, KZ

Positie: spits

Quote: Ook stomme dagen

gaan voorbij!

Bente Scholten Ankelein Baardemans

Britte ten Haaft

Rugnummer: 4

Leeftijd: 24

Vorige clubs: Hilversum &

Gooische

Positie: achter / midden

Quote: I don’t sweat, I sparkle!

Rugnummer: 17

Leeftijd: 19

Vorige clubs: BHV Push

Positie: middenveld

Quote: Robberto's angels

Rugnummer: 14

Leeftijd: 21 jaar

Vorige clubs: ZSV Schaerweijde

Quote: I don't know how I got

that bruise, but it was worth it.

Sophie Umans

Rugnummer: 15

Leeftijd: 24 jaar

Vorige clubs: Alkmaar

Positie: middenveld

Quote: You don't get what you wish

for. You get what you work for.





Rugnummer: 5

Leeftijd: 27 jaar

Positie: Centrale verdediger

Vorige clubs: Den Bosch, Kampong

Quote: Never change a winning

team.

Charlotte Bech

Sophie van Melis

Rugnummer: 1

Leeftijd: 21

Vorige clubs: Pinoke Hurley

Positie: Keeper

Quote: Nothing can stop you from

making your goals. False: goalies

can!

woorden) heb ik nu een leidende rol in het team,in tegenstelling tot toen ik net bij HIC kwam. Maar

hockey technisch is er niet veel veranderd en ook het DNA van HIC Dames 1 is nog min of meer hetzelfde.

We zijn een hecht team dat plezier en gezelligheid hoog in het vaandel heeft staan, naast dat we

natuurlijk ook gewoon hard werken op het veld. Wel merk je echt vooruitgang in de professionalisering

van heren 1 en dames 1 en dat de randvoorwaarden om goed te kunnen presteren steeds beter worden.

Hierbij speelt commissie tophockey een grote rol. In dat opzicht is HIC als club wel echt gegroeid.

Wat is jouw doel dit jaar?

Mijn doel is om het beste in ons team naar boven te halen. We hebben een hoop nieuwe meiden en we

zullen dus ook weer moeten bouwen aan de toekomst. Maar ik denk dat dit team hartstikke veel potentie

heeft en we gaan dan ook sowieso voor de promotieklasse, en het halen van playoffs zou natuurlijk

helemaal mooi zijn.

om: daar worden de punten gepakt. Afgelopen jaar als eerste keeper was erg spannend, het is anders dan

tweede keeper zijn van een Hoofdklasse club. Het is weer een nieuwe ervaring en de aanloop naar de

wedstrijd anders. Het team heeft me afgelopen seizoen veel vertrouwen gegeven en heb ik veel geleerd.

Ik hoop dat ik mijn ontwikkeling kan doorzetten voor een goed resultaat richting de Promotieklasse.

Wat is er zo leuk aan keepen?

Het leukste vind ik het duiken naar een bal in de hoek of de bal op mijn stick pakken. Het is een heerlijk

gevoel als je het geluid hoort dat je de bal goed raakt. Het maakt niet uit hoe je de bal pakt; hard, zacht

op techniek of reflex. Veel hockeyers zullen niet begrijpen waarom je iemand vrijwillig hockeyballen naar

je laat slaan. Het helpt dat ik niet bang ben voor de bal, eerder bang dat de bal in het net eindigt.

Wat is jou doel dit jaar?

Een persoonlijk doel is om de minste doelpunten door te laten in de poule. Of tijdens de trainingen mijn

record hooghouden met mijn klompen de verbeteren (nu 48). Ik ben tijdens het seizoen altijd bezig met

mezelf verbeteren. Met het team zou ik graag zien dat we een stap dichter naar Hoofdklasse kunnen

zetten en aan het eind van het seizoen de Promotieklasse bereiken.

Speelsters uitgelicht

Ben je altijd verdediger geweest?

Ja, ik ben van jongs af aan al verdediger.

Wat is het verschil tussen je eerste jaar op

hic en nu je 7e jaar. Zowel hockeyend als de

club HIC zelf?

Als één van de oma's van het team (niet mijn

Hoe heb je je eerste jaar als eerste keeper

van een overgangsklasse team ervaren?

Als eerste keeper train je veel en word je ook

beloond door de wedstrijd te keepen. Ik ben

blij dat ik de kans krijg om te laten zien wat ik

kan. In de wedstrijden heb je een andere

spanning als in trainingen en gaat het er echt





17sep17 HIC D1  Almere D1

24sep17 MOP D1  HIC D1

1okt17 HIC D1  RoodWit D1

8okt17 HBS D1  HIC D1

15okt17 HIC D1  Voordaan D1

22okt17 Union D1  HIC D1

29okt17 HIC D1  Leonidas D1

5nov17 Ring Pass Delft D1  HIC D1

12nov17 Cartouche D1  HIC D1

19nov17 HIC D1  Victoria D1

26nov17 HIC D1  Rotterdam D1

4mrt18 Almere D1  HIC D1

11mrt18 HIC D1  MOP D1

18mrt18 RoodWit D1  HIC D1

25mrt18 HIC D1  HBS D1

8apr18 Voordaan D1  HIC D1

15apr18 HIC D1  Union D1

22apr18 Leonidas D1  HIC D1

29apr18 HIC D1  Ring Pass Delft D1

6mei18 HIC D1  Cartouche D1

13mei18 Victoria D1  HIC D1

Programma HIC Dames 1 2017  2018






