
EVEN VOORSTELLEN...ON TOP

NIEUWSBRIEF AHC MAART 2023

TOT VOLGEND JAAR!

EVEN VOORSTELLEN...VOORPUI VERTRAGING

UNDER CONSTRUCTION

Zoals jullie weten zijn wij druk bezig om het clubhuis toekomst bestendig te maken. 
Momenteel zijn wij bezig om de voorpui te vernieuwen. Hier komt een vouwwand die 
over de hele voorkant geopend kan worden. Door problemen bij de leverancier gaat 
het tot week 12/13 duren voordat de nieuwe voorpui geplaatst gaat worden. 

Daarnaast zijn we bezig om de kleedkamers van de dames en heren te splitsen zodat 
we twee dames- en herenkleedkamers krijgen. Dit werk is in volle gang en hopen we 
in week 13/14 volledig te kunnen realiseren.
Het is even behelpen maar we krijgen er wat moois voor terug.

Het bestuur

TC NIEUWS

FAMILIETOERNOOI
Summer Vibes meets  

Tropical Chaos!
27 MEI VAN 9:00 TOT 17:00

HET TOERNOOI IS VOOR IEDEREEN AHC LID OF GEEN LID, 
MET VEEL OF HEEL WEINIG HOCKEY-ERVARING

OF JUIST HELEMAAL GEEN ERVARING.

PAK ALLE HOCKEYSTICKS UIT DE KAST, VRAAG IEDEREEN UIT 
JOUW FAMILIE EN VORM EEN (FAMILIE)TEAM. 

ER IS EEN COMPETITIEVE EN EEN RECREATIEVE POULE. 

Bedenk ook alvast een te gekke teamnaam!
AANMELDEN KAN PER 13 MAART 
VIA DE AHC HOCKEY APP

ZIJN ER NOG VRAGEN, STUUR DAN EEN
 MAILTJE AAN FAMILIETOERNOOI@AHCVELP.NL

PS. VRIJDAG 26 MEI STARTEN WE 
MET EEN BBQ & EEN FEESTJE OM ALVAST 

IN DE STEMMING TE KOMEN!

H30-1 ZOEKT HET HOGER OP
Als je in de hoofdklasse uitkomt ontkom je er niet aan dat je een buitenlandse trip 
maakt ter voorbereiding op de 2e helft van de competitie. Jullie Veteranen A team 
(dat heet nu H30-1) heeft haar keuze dit jaar laten vallen op St. Anton am Arlberg. 

Een ware hoogtestage om de hoeveelheid rode bloedcellen op orde te krijgen om 
vol te kunnen starten op 12 maart 2023. Met een ruime selectie van 18 man werd de 
hoogte opgezocht. Captain Vlugt en reisleiter Witsenburg hadden een gevarieerd en 
stevig programma in petto;

*  Zo werd er druk geëxperimenteerd met een volledig nieuwe dieet geheel geba-
seerd op koolhydraten. 

* Om elkaar blindelings te kunnen vertrouwen in het veld werd er meerdere malen in 
het donker afgedaald vanuit de Mooserwirt.

* Om de communicatie in de wedstrijden te verbeteren werd er extra geoefend op 
luid praten tijdens de uitgebreide diners. Zeker in de 2e helft van de competitie, waar 
het echt om de knikkers gaat, zal ons dit geen windeieren gaan leggen. Met al dat 
publiek langs de lijn is het soms lastig om je verstaanbaar te maken.

Het programma was dermate goed opgebouwd dat we er blessurevrij doorheen zijn 
gekomen. De materiaalschade bleef beperkt tot een scheur in een helm.

Het afgelopen jaar hebben de spelers uit H30-1 tevens deelgenomen aan een uitge-
breid onderzoek met de titel: “Leidt specialisatie tot betere sporters?”. Inmiddels 
hebben ook de grootste Amerikaanse sportinstanties zich over het onderwerp uitge-
sproken: te vroege specialisatie in één sport doet sporters meer kwaad dan goed.

Het tennissen, padellen en nu ook skiën heeft uw Heren Veteranen A goed gedaan. 
We zijn klaar voor de 2e helft.

EVEN VOORSTELLEN...TOPT ‘M AF

HET WAS WEER TOP!
Met een huis aan de piste, op rolafstand van de apresskihut ‘Bei Möppi’
hebben we met 17 vrouw sterk van Dames A (D31-1) Winterberg 
weer onveilig gemaakt. Geskied, gezongen, gedronken, gegeten en gelachen!  
Wij zijn klaar voor de 2e helft van het hockeyseizoen!

HOE MEER ZIELEN...

HET IS WEER VRIENDJESDAG!
Neem je vriendjes en vriendinnetjes mee naar de hockeytraining!

Zit je nog niet op hockey en wil je het graag een keer proberen? Kom dan ook 
gezellig meedoen!  Wij zorgen voor leuke oefeningen en gezelligheid. 

Voor iedereen is er een stick te leen

We hopen dat je komt! Tot Dan! 
De Jongste Jeugd Commissie

VOOR WIE?
Smurfen/benjamins/jongste jeugd (O8, O9, O10)  en hun vriendjes en vriendinnetjes

En verder iedereen die mee wil doen  in de leeftijd  van 5 t/m 12 jaar

WANNEER?
Vrijdag 17 maart
15.45 - 16.45 uur: smurfen/benjamins en O8 (tot 8 jaar)
17.00 - 18.00 uur: O9 en O10 (8 tot 10 jaar)

WAAR?
AHC, Beekhuizenseweg 95, Velp

IT’S ALL IN THE FAMILY 

TC 
Op de site heeft al een oproep gestaan voor mensen die zich willen inzetten om de 
Technische Commissie van AHC te komen versterken. Goed nieuws dat er hiervoor 2 
aanmeldingen zijn gekomen!  Annerieke Verhoeks zal de TC komen versterken als co-
ordinator voor de MO12-lijn. Tevens heeft Ilja Jansen zich aangemeld als coördinator 
voor de MO14-lijn. Als TC en als AHC zijn we natuurlijk heel erg blij met deze inzet, 
veel succes binnen de TC.

ILJA JANSEN
Voor diegene die mij nog niet kennen, hierbij een kleine introductie.
Wij wonen in Velp en mijn dochters (Fiene en Bieke) spelen in de MO14-2 en MO12-
4. Mijn zoontje Maas is na een half jaar hockey op voetbal gegaan bij VVO.  Zelf heb 
ik vanaf mijn 9e tot een paar jaar geleden gehockeyd. Op mijn 9e in Zwolle en sinds 
1997 bij AHC. De afgelopen 6 jaar heb ik, op het veld als in de zaal, gecoacht bij de 
teams van mijn dochters. Momenteel ben ik een van de coaches van MO14-2. Door 
mijn inzet binnen de TC hoop ik dat er met veel plezier gehockeyd kan blijven worden.

ANNERIEKE VERHOEKS
Annerieke Verhoeks is geen onbekende op de Arnhemsche velden. 
Zij is al enkele jaren actief bij de Jongste Jeugd commissie en speelt nu in 
dames 30-1. Volgende keer zal haar intro hier te lezen zijn. 

EVEN VOORSTELLEN...VRIJWILLIGERS ZIJN THE BOMB

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Hierbij doen we ook nog een oproep, want hoewel deze versterking heel fijn is, 
zoeken we nog steeds enthousiaste vrijwilligers voor de functie van bestuurslid jeugd 
en een coördinator voor de MO18-lijn.

* BESTUURSLID JEUGD / VOORZITTER TC-JEUGD 
* COÖRDINATOR VOOR DE MO18-LIJN

BESTUURSLID JEUGD/VOORZITTER TC-JEUGD
Wij zijn op zoek naar een opvolger om zitting te nemen in het bestuur als bestuurslid 
Jeugd en voorzitter van de TC-Jeugd van AHC.

WAT HOUDT DEZE FUNCTIE IN

De voorzitter van de TC is de eindverantwoordelijke voor het tot uitvoering bren-
gen van het jeugdplan en draagt verantwoording af binnen het bestuur van AHC als 
bestuurslid Jeugd. Samen met de lijn-coördinatoren zorgt de voorzitter voor de da-
gelijkse gang van zaken met betrekking tot het jeugdhockey.  De voorzitter is ook 
eindverantwoordelijke voor het samenstellen van het technisch kader.

Praktisch gezien dient de voorzitter van de TC over goede communicatieve eigen-
schappen te beschikken. Het is geen must om ook over hockey-technische vaardig-
heden te beschikken. Hockeykennis is voldoende geborgd binnen de TC met de 
lijn-coördinatoren. Het uiteindelijke doel van de TC-Jeugd is het zo goed mogelijk 
faciliteren van de hockeysport voor de leden van AHC.

TAKEN
 * Aanspreekpunt voor lijn-coördinatoren TC
 * Inbreng en eindverantwoordelijkheid teamindelingen
 * Toezicht houden op de uitvoering in overeenstemming met jeugdplan AHC
 * Samenstellen technisch kader
 * Opstellen budget jeugdhockey 
 * Verbinding met TC-senioren
 * Bewaken homogeniteit binnen TC

TIJDSBESTEDING
1 x per maand vergaderen met medecommissieleden en hoofdtrainer;
Informeel enkele uren per week;
Mei/Juni start teamindeling maken volgend seizoen;
Begin september start teamindeling maken zaal (tevens bijgestaan door de zaalcom-
missie). 
Wil jij AHC komen versterken? Neem dan contact op met BESTUUR@AHCVELP.NL

LIJN-COÖRDINATOR TC

Wij zijn nog steeds op zoek naar  lijn-coördinatoren voor de TC-Jeugd van AHC.
Als lijn-coördinator onderhoud je het contact met de spelers/speelsters, coaches en 
teammanagers uit jouw lijn. Je stelt samen met de technisch manager de teams sa-
men. Daarnaast ben je aanspreekpunt en ondersteun je de teams onder jouw verant-
woording zo goed mogelijk.
Tijdsbesteding
1 x per maand vergaderen met medecommissieleden en hoofdtrainer;
Informeel enkele uren per maand;
Mei/Juni start teamindeling maken volgend seizoen;
Begin september start teamindeling maken zaal.

Wil jij AHC komen versterken? Neem dan contact op met TCJEUGD@AHCVELP.NL


