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2 voorzitters, 1 club   
MHC Ede groeit en bloeit. Het aantal hockeyers neemt toe en het aantal voorzitters  

ook. Sinds kort hebben we er twee, die deze taak in onderlinge harmonie regelen.  

Een kennismaking.

Wie zijn jullie en wat doen jullie?

Koert Kamphuisen: ‘Samen met mijn vrouw Marian ontwerp en lever ik complete 

riviercruiseschepen. We zijn dus botenbouwers.’ 

Casper van Leusden: ‘Ik ben actief in handel, distributie en productie voor de automotive 

markt. Onze achtergrond verschilt dus zeer, maar we hebben elkaar helemaal gevonden 

in het doel om van MHC Ede een financieel gezonde club te maken met hulp van leden, 

ouders en vrijwilligers.’

Het duovoorzitterschap, hoe regelen jullie dit praktisch?

Koert: ‘We hebben de taken verdeeld; Casper houdt zich bezig met de technische commis-

sie en communicatie, ik regel inkomsten, horeca, inkoop, facilitair en organisatie.’

Casper: ‘We ondersteunen elkaar: als de één op reis is, is de ander er meestal voor een 

vergadering of besluit. We communiceren veel via e-mail en telefoon. Dat gaat tot op 

heden uitstekend.’

Waar zijn jullie nu mee bezig?

‘Het vorige bestuur heeft een ambitieus plan uitgevoerd. Dat heeft de club veel gebracht. 

Wij zijn nu druk met een nieuw beleidsplan. Omdat we de input van leden belangrijk 

vinden, hebben we inloopavonden en een enquête georganiseerd. De resultaten zijn we 

aan het verwerken. Die komen terug in het beleidsplan, dat we binnenkort presenteren.’

 50 jaar MHC Ede, welke sfeer krijgt het lustrumfeest?

‘Veel vrijwilligers zijn al maanden bezig met de voorbereidingen en het belooft een 

groots, gezellig, sportief en muzikaal feest te worden voor álle leden, oud-leden en 

vrijwilligers.’ 

  

MHC Ede is een bloeiende hockeyvereniging met ruim 800 leden. Veel leden zijn actief als trainer, coach, spelleider of scheidsrechter. Daarnaast zorgen 

vele actieve ouders en andere vrijwilligers voor een sportieve sfeer op en rond de hockeyvelden. Sinds 2008 beschikt de club over een waterveld en twee 

semi-watervelden van professionele kwaliteit. De clubkleuren zijn grijs, zwart en blauw. Zie voor meer informatie en aanmeldingen www.mhc-ede.nl of kom 

kijken! MHC Ede, Bosrand 17, 6718 ZN Ede, 0318-617121.
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Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

www.rabobank.nl/vr

Sponsoring is een voorbeeld van dat je samen meer bereikt. Ons hoofdsponsorschap

bij MHC Ede is daar een bewijs van. Niet alleen door de naam op het shirt, maar ook

door zelf actief aanwezig te zijn. Zo maken we samen de club sterker.

Rabobank Vallei en Rijn hoofdsponsor MHC Ede

met het
50-jarig
bestaan!

Wij feliciteren
MHC Ede



Feestagenda

Top-kamp voor C en D Het is weer 

zover, het mooiste hockeykamp van 

de afgelopen 50 jaar staat voor de 

deur! Op 5, 6 en 7 juli op de Bosrand. 

Zorg dat je er op tijd bij bent, want 

wie te laat is vist echt & onherroepe-

lijk achter het net. Enne… het kamp is 

exclusief voor C en D! 

Scheidsrechters online Dat was 50 

jaar geleden ondenkbaar…  scheids-

rechter worden achter je eigen 

computer. Anno 2013 kan het met de 

e-learning methode van de KNHB. 

Die geeft je met een code toegang 

tot de online cursus, bestaande uit 

filmpjes, vragen en uitleg. Je krijgt 30 

dagen om de cursus van 3 à 4 uur te 

volgen. Dan volgt na een uitlegavond 

het examen, heel ouderwets in een 

zaaltje. In januari zijn de eerste leden 

via e-learning voorbereid op het 

examen én geslaagd. Volgens Carel 

Wreesmann, coördinator spelregel-

opleidingen, is het nieuwe leren goed 

bevallen.  Zie ook www.mhc-ede.nl 

Een nieuw gezicht voor 

veel leden: Rob de Wit, 

sinds enige tijd bestuurslid 

breedtehockey. Want: hij 

wil een positieve bijdrage 

leveren aan de breedte-

sport. Voor alle teams 

dezelfde aandacht en  

faciliteiten, zodat op ieder 

niveau met dezelfde mate van plezier  

ge-hockeyd kan worden. Omdat 

breedtesport en eerste lijn net zo 

belangrijk zijn en elkaar aanvul-

len. Spelers uit de topteams zijn 

een rolmodel voor de anderen en 

worden opgeleid in het geven van 

trainingen aan de breedteteams. Zo 

wordt hun kennis en kunde effectief 

doorgegeven. Spelers uit de breedte 

die zich sneller ontwikkelen dan 

teamgenoten, zouden een paar keer 

mee kunnen trainen met een hoger 

team. Dan is er gedurende het hele 

seizoen meer kans op doorstroming 

en ontstaat volgens Rob een meer 

natuurlijke selectie. Zeker als zowel 

de top- als de breedteteams dezelfde 

aandacht en training krijgen. 

We volgen hem op de voet!
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Het volkswagenbusje en MHC Ede 
hebben allebei hun wortels liggen 
in de sixties.
1963: de tijd van hippies, flower power, 

de Beatles, Boudewijn de Groot en 

muziekfestival Woodstock. Daarom 

mocht-ie mee op de cover van onze 

jubileum Stickstof Magazine. Het was 

een heel spektakel toen het busje voor 

de shoot veld 1 op draaide. Harry 

Hesseling, dj’s en alle jeugdleden die 

wilden figureren, dank voor jullie 

medewerking!   

vrienden heeft MHC 
Ede op Facebook,  

en dat aantal groeit nog steeds. 
Een groot succes mede dankzij  
de regelmatige en leuke posts  
van Saskya, Petri en Marike! 
Kijk ook eens op: 
www.facebook.com/mhcede

MHC Ede heeft DJ Datcho (op de cover 

rechts) kunnen strikken als top-act 

tijdens het lustrumfeest. DJ Datcho, in 

real life Jeroen van Heukelom, deed van 

oorsprong voornamelijk house party’s. 

Tegenwoordig brengt hij als freelancer 

elke strandtent in hoger sferen. Dus dat 

gaat in ons clubhuis zeker lukken!

Zijn band met de club? Lid van team 

YoYoYellow, bekend van het Familietoer-

nooi. De liefde voor de club is gebleven, 

want zijn twee zoontjes spelen in de 

Jongste Jeugd.  

Wat ga je brengen? ‘Dat is simpel. Feest!’

Diepte-interviews, foto’s, wist-u-dat-jes van kleurrijke Ede-leden. 

Alles wat er te weten valt over MHC Ede staat er in. Over de histo-

rische feitelijkheden hoeven we ons geen zorgen te maken.  

Als Anneke en Bert de gebeurtenissen niet zelf hebben meegemaakt 

of in gang gezet, dan was er wel een familielid van hen bij. Want de 

rode lijn door de geschiedenis van de MHC Ede zijn Anneke en Bert 

vooral zélf geweest. k
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DJ Datcho op lustrumfeest

Vrijdag 17 mei

13.00 uur  Reünie  50+ en andere belangstellenden

19.00 uur   Diner  voor leden, oud-leden, vrienden en 

familie

Zaterdag 18 mei 

9.00 uur Spelfeest Jongste Jeugd en G-hockey 

11.00 uur Speurvival C en D

11.30 uur Mix-toernooi A en B 

15.00 uur  Oud Dames 1-Dames 1/Oud Heren 1-Heren 1 

16.00 uur Reünie, borrel, DJ Datcho Jeroen van  

 Heukelom, Open Podium 

18.00 uur Samen aan de nasi goreng

20.00 uur Feest 

Feestagenda

Een must have voor 
iedereen met 
blauw-grijs bloed!
Onder enthousiaste leiding  
van onze ereleden Anneke  
Bakker en Bert Hamann is er een 
prachtig boek gemaakt over de 
historie van vijftig jaar MHC Ede. 
Bijgestaan door Margriet Hoekstra 
en Wil van der Veur.

Donaties zijn welkom op rekening 
37.70.83.844, t.n.v. MHC Ede o.v.v. ALS

MHC Ede 
steunt ALS

452
Cartoon: Erich Herkendaal

Het boek kost € 25,00 tijdens het lustrumweekend en bij voorinschrij-

ving € 19,95: maak voor 17 mei dit bedrag over op 377083836 o.v.v. 

lustrumboek MHC Ede en mail naar lustrumboekmhcede@outlook.com 

Tijdens de reünie ligt het boek ter inzage in het clubhuis.
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1963, Hoge Valksedijk. Maneges, 
maïsvelden en open grasland. 
Omkleden in een keet, vlak voor de 
wedstrijd nog even het veel te hoge 
gras bijwerken en de lijnen kalken. 
Zo werden de eerste wedstrijden  
van MHC Ede gespeeld. Ze waren dan 
ook gek van hockey, de oprichters 
Jan Verschoof en Huib van Laar. 
Vastbesloten om Ede kennis te  
laten maken met een unieke sport. 
Ga mee door de historie van MHC 
Ede, met bestuurders uit vijf  
periodes van tien jaar.

Opstarten
Formeel was er een vereniging, maar verder 

niets. Geen veld, geen clubhuis, geen kleed- 

kamer. Getraind werd er op het halfverharde 

veld van de Simon Stevinkazerne. Heren en 

Dames 1 speelden het eerste seizoen alleen 

uitwedstrijden. De allereerste was een vriend-

schappelijke wedstrijd tegen Wageningen. Waarschijn-

lijk komen daar de derby-emoties vandaan, want erg 

gezellig schijnt het niet te zijn geweest. Het tweede 

seizoen werd er gespeeld aan de Hoge Valksedijk, 

daarna op de Bosrand. Op het hoge veld, waar nu  

de tennisbanen liggen. 

‘s Zondags werd er pas na twaalf uur gestart. Met 

sticks met enorme haken en kurken ballen, waar  

na drie keer slaan de verf vanaf was. Vandaar dat  

op zolder bij de familie Bakker een enorme plank  

met spijkers lag, w aar de ballen wekelijks met  

speciale wegenverf werden bijgewerkt. 

1963 - 1973

Ontzorgen in ICT

www.bss.nl

voor een 
betrouwbare  
ICt omgevIng

www.bss.nl

voor een 
betrouwbare  
ICt omgevIng

Dijkgraaf 36
6921 RL Duiven

Postadres:                          
Postbus145
6920 AC Duiven

T: 088 3111199                                           
E: info@bss.nl
I: www.bss.nl

Gefeliciteerd 
50 jaar!

BSS ICT Groep wenst MHC Ede 
een sportief jubileumjaar toe.

Dijkgraaf 36
6921 RL Duiven

Postadres:                          

Gefeliciteerd 
50 jaar!

BSS ICT Groep wenst MHC Ede 
een sportief jubileumjaar toe.

Adv BSS.indd   1 05-04-13   13:08

1983 Heren 1 is kampioen en promoveert naar de Overgangsklasse

Dit is mijn club
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Anneke Bakker, speelster van het eerste uur: ‘Voor mij 

een hele overstap, van het mondaine Voordaan naar 

het boerencluppie van Ede. In het begin was het schra-

pen, maar op den duur hadden we een mooi dames-

team bij elkaar. Bij een toernooi in Mainz noemden ze 

ons die fanatische Mann-Weiber aus Holland.’

In 1971 werd begonnen aan de bouw van het eerste 

clubhuis; een blokhut aan de Bosrand, geheel in jaren 

’70-stijl, met bielzen, een zitkuil en oranje kussentjes. 

Maar ook met een prima barretje. De keuken werd 

zo’n beetje permanent bezet door Riet van Elten. Een 

uitsmijter kostte fl 1,20,  een kop thee fl 0,10. Kom daar 

nog eens om.

Betaalde trainers

Jan Gast, voorzitter van ’75 tot ’78: ‘Dat trainers 

en coaches betaald gingen worden, hebben 

we goed moeten verkopen.’ Maar het legde de 

basis voor succes. Heren 1 en Dames 1 stootten 

snel door van de derde naar de eerste klasse 

en wisten vrijwel gelijktijdig te promoveren naar de 

overgangsklasse. Een ongekende prestatie voor een 

middelgrote club buiten de Randstad. Onder de top-

teams barstte het van het hockeytalent. Regelmatig 

vertegenwoordigden jeugdteams de Ede-kleuren op 

nationale kampioenschappen, zowel op het veld als  

in de zaal. 

Maar het was ook gezellig en de meerdaagse interna-

tionale toernooien op ons terrein waren legendarisch. 

Tentenkampen van Duitse, Ierse en Italiaanse teams  

op het hoge veld en bij Jan Gast thuis. ‘Ja, 40 man in  

de tuin is misschien wat veel en zal ik niet snel nog 

een keer doen.’ Het Familietoernooi ontstond in deze 

periode, een hockeyfeest dat we in ere houden.

Eén van de belangrijkste initiatieven was de oprichting 

van de hockeyschool in 1983 door Anneke Bakker.  

Hockey voor 6- en 7-jarigen, de KNHB bekeek het aan-

vankelijk kritisch. Met dit unieke initiatief liep  

MHC Ede voorop in Nederland.

Prestaties en plezier

Wat komt eerst? Plezier vanwege successen, of 

andersom? Hoe dan ook: in deze periode gingen 

ze samen. Veel successen, met deelname aan 

Nationale Jeugdkampioenschappen, Heren 1 en 

Dames 1 in de top van de overgangsklasse en 

dromen over promotie naar de hoofdklasse. Maar ook 

veel gezellige bedrijvigheid. Er gebeurde veel. Clubs 

kregen kunstgras en dat wilde MHC Ede ook. Er moest 

dus geld komen. En dat kwam er, met sponsorlopen, 

rommelmarkten bij Volvo Middendorp, wijnproef-

avonden, noem maar op. De saamhorigheid was groot 

en met succes, want het eerste kunstgrasveld kwam er 

in 1985.

Het gestencilde clubkrantje was een bron van ver-

maak, vooral de ‘wist-u-datjes’. De mysterieuze 

columniste Miss Push deed haar intrede, die na jaren 

van speculatie Harry Busser sr bleek te zijn. Iedereen 

deed zijn best om in de magistrale tekeningen van Jan 

van de Pijpekamp te figureren. Bert Hamann, ex-voor-

zitter, bedenker en uitvoerder van vele evenementen: 

‘Hoogtepunt voor mij was het 25-jarig lustrum in 1988, 

waarbij we de Reehorst hadden afgehuurd. Met zang, 

dans en cabaret hebben we veel prominente Ede-leden 

op de hak genomen tijdens een onvergetelijke avond.’

Rommelig 

Maar zoals dat gaat: ook MHC Ede kent mindere 

tijden. Tijden waarin het ledental afneemt, pres-

taties afnemen (in 1997 waren zowel de Heren 

als de Dames uit de Overgangsklasse verdwenen) 

en de betrokkenheid bij de club net even wat 

minder is. De jaren ’90 zijn wat rommelig.  

Een bestuur dat met negen mensen begon, werd na 

twee jaar alleen nog door Wouter Kwant en Marlies 

Bressers bemenst. Er was minder commitment. 

Wapenfeiten uit deze periode: een Dames 2 dat over-

eind werd gehouden nadat veel senioren de club had-

den verlaten en het mobiliseren van ouders. Nu bijna 

vanzelfsprekend – ouders die coachen, fluiten  

en begeleiden –, toen nog veel minder. Ook werd  

een start gemaakt met een selectiebeleid en kwam 

er in 1993 een tweede kunstgrasveld. In 2005 ging het 

stokje over naar een nieuwe generatie bestuurders. 

Energie te over 

En dat stokje ging naar een hele frisse ploeg 

MHC’ers, onder wie Edwin Verhoef, Ewald Draaij-

er, Els Daniëls en Maarten Bakker. Zij waren 

onderdeel van een bestuur met grote ambities. 

Voorzitter Edwin: ‘We kregen veel voor elkaar: 

een opknapbeurt van het clubhuis en een derde 

kunstgrasveld, waarvoor we dankzij veel gelobby een 

zeer mooi bedrag kregen van de gemeente.’ Op basis 

van een technisch plan van Maarten Bakker kwam 

Lenie Pierik in dienst en werd de hockeyopleiding 

geprofessionaliseerd.

Het state of the art waterveld (2008) had grote aan-

trekkingskracht; zo trainden de Nederlandse hockey-

dames én het nationale team van Ghana in Ede, met 

als hoogtepunt de interland Nederland – Schotland in 

2009. Ook het technisch beleid wierp vruchten af. De 

prestaties van de jeugd schoten omhoog, met jongens 

A en B in de landelijke competitie en tal van 1e-lijns 

teams in de topklasse. G-hockey startte en er kwam 

een website en een Stickstof Magazine. 

‘Zonder de hulp van een groot aantal enthousiaste 

leden hadden we dit nooit voor elkaar gekregen’, zegt 

Edwin. ‘Zeg maar “stille krachten”, die niet vooraan wil-

len staan maar wel hun steentje bijdragen. Die mensen 

zijn onbetaalbaar. We kregen ze enthousiast met een 

goed plan, een idee aan de horizon. Die tip wil ik het 

nieuwe bestuur meegeven: omschrijf een toekomst-

beeld en maak de stappen daar naartoe zo helder en 

logisch mogelijk.’

En dan nu: 2013. Sinds een jaar staat de club onder  

de bezielende leiding van het duo Casper en Koert  

(zie pag. 3). Zij houden inloopavonden en organi- 

seerden een enquête om te horen wat de leden nu  

eigenlijk vinden van hun vereniging. Onder hun  

voorzitterschap wordt aan het volgende hoofdstuk 

MHC Ede geschreven. 

1973 - 1983

1983 - 1993

1993 - 2003
2003 - 2013

1983 Dames 1 met coach Jos Nonnekes

1980 Heren 1 tegen Leusden. Richard 

Kleinsman in actie, Maarten Bakker 

erachter 

1966 Dames 1. In het midden van 

de onderste rij Anneke Bakker

1982 Opening nieuwe clubhuis. V.l.n.r. Hans van der Horst, 

Jan Boermeester, Hans Slothouber, Bert Hamann

1989 Dames 1 speelt tegen PW. Aan de bal Karen Verhoef, 

links Inge van Velsen 
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Hoe is het met…

Elk D’tje droomt er van: meedoen met het 
illustere C/D-kamp Hockey Stars. Een fantastisch 
lang weekend met veel hockey, clinics van 
internationals, feesten en (weinig) slapen in 
legertenten. In 2005 was er het eerste kamp, op 
initiatief van Petri Bakker en Julia Pijpers. Evelijn 
(rechts op de foto) en Hester maakten vanaf het 
eerste uur deel uit van de begeleiding. De zussen 
komen uit een echte hockeyfamilie; omdat ze 
mee moesten naar de senioren-wedstrijden van 
vader Wouter, kwamen ze al vroeg in aanraking 
met hockey. Via de hockeyschool stroomden ze 
door naar de jeugd en uiteindelijk naar Dames 1 
(Evelijn) en Dames 2 (Hester). Hester werkt als 
projectapotheker in het Sint Franciscus Gasthuis 
in Rotterdam, ze woont in Utrecht en hockeyt 
met studiegenoten bij Phoenix in Zeist. Evelijn 
volgt een opleiding tot huisarts aan het VUmc in 
Amsterdam. Zij woont daar ook en loopt hard 
langs de Amstel en door het Vondelpark. Hun 
wens voor MHC Ede: ‘Hockey is meer dan winnen. 
Samen een doel nastreven en maximaal gebruik 
maken van elkaars kwaliteiten.’ Mooi!

Seizoen ‘76/’77, Heren 1 speelde onderaan in de 
3e klasse. Uitzichtloos? Zeker niet, vond Anneke 
Bakker, er stond immers een sterke lichting met 
talentvolle spelers op het punt van doorbreken. 
Waar het aan ontbrak was een goede begelei-
ding/training van iemand met een schat aan 
hockey-ervaring. Via de KNHB kwam Anneke  
in contact met Arjen Peters, gewezen sterspits 
van het bekende Kameleon in Hilversum (nu 
Spandersbosch). Na een aantal gesprekken  
liet Arjen zich overtuigen. Eerste activiteit: een 
onderlinge wedstrijd met Heren 1, Heren 2 en JA1. 
Geen scheidsrechters, een handjevol spelers en 
een teleurgestelde Arjen Peters. ‘Ik heb toen op 
het punt gestaan weer in mijn auto te stappen 
en Ede voor gezien te houden. Maar ik heb toch 
doorgezet en tot ‘82/’83 een zeer bijzondere 
periode doorgemaakt.’ Wat heet. Binnen zeven 
jaar gepromoveerd naar de overgangsklasse.  
In totaal 14 (!) kampioenschappen, veld en  
zaal van Heren 1 en JA1 bij elkaar opgeteld. 
Na zijn pensionering vertrok Arjen naar Thailand.  
Arjen: ‘Het leven is goed hier. Ik woon in een  
mooi appartement aan zee. Ik lees veel,  
studeer Thais en golf drie keer per week.’
Zijn herinnering aan MHC Ede? ‘Ik heb de tijd  
van mijn leven gehad. Het was geweldig om  
met deze jonge, tot op het bot gemotiveerde 
jongens samen te werken. Zowel op het veld  
als daarnaast. De avonden in The Jug, een door 
keeper Guido gemaakte strafbal op 9-0 voor-
sprong. Onvergetelijk! En tegelijkertijd ook de 
reden om na Ede geen enkele andere club  
meer te begeleiden. Dat zou alleen maar op  
een teleurstelling zijn uitgelopen.’

Arjen Peters

Ronald van Hees
Welk jeugdteam kreeg tien jaar geleden geen 
training van hem? Ronald combineerde prestatie 
met gezelligheid, want: ‘Van jongens van een jaar 
of tien kun je niet eisen dat ze anderhalf uur 
geconcentreerd op het veld staan’. Met resultaat, 
want zijn jongens van destijds, het huidige JA1, 
speelde vorig jaar in het Wagener Stadion tegen 
Amsterdam. Natuurlijk ging Ronald kijken; hij 
woont in hartje Amsterdam, waar hij werkt als 
inkoper bij Flinders.nl.  
Mooiste herinnering aan MHC Ede? ‘Vele! 
Avondjes met Heren 2, de finales van het 
Familietoernooi en een paar kampioenschappen. 
Eén zal ik nooit vergeten, met JB1 onder leiding 
van Stefan Boere en coach Erwin Bruinier.  
Wij speelden een kampioenswedstrijd op de dag 

na het vrijgezellenfeest van 
Erwin.  
Het zag er naar uit dat we 
zonder coach zouden gaan 
beginnen. Maar op het laatste 
moment kwam Erwin opdagen, 
inclusief vrienden en konijnen-
pak.  En wonnen met 4-1.’

Hij voetbalde, was sportinstructeur in militaire 
dienst en vond hockey een ‘kaksport’. Toch startte 
Theo Karssen begin jaren ’70 bij MHC Ede. Eerst 
als conditietrainer, daarna als trainer/coach van 
Heren 1 en daarna: de dames. Hij denkt er in zijn 
winkel Just for Feet in de Boogstraat in Ede met 
zichtbaar plezier aan terug. Theo: ‘Ik twijfelde 
aanvankelijk, het niveau was laag.  
Vierde klasse. Dus zei ik: “Alleen als het op mijn 
manier mag.” Dat mocht. Theo struinde de club  
af naar talent en stelde een piepjong Dames 1 
samen, inclusief een paar ervaren rotten. Het 
succes was ongekend: in zes jaar tijd werden ze 
vijf keer kampioen en bereikten ze de Overgangs-
klasse. Theo z’n naam was gevestigd en begin 
jaren ’80 vertrok hij naar Upward, daarna Union, 
Nijmegen, Schaerweijde, waar hij hoofdklasse-
teams trainde en coachte. Hoewel een terugkeer 
in 1994 uitliep op een teleurstelling, denkt hij  
met plezier terug aan MHC Ede. ‘Ik heb hier  
veel kansen gekregen, successen behaald en  
met veel mensen een band opgebouwd.’  
Erg jammer dus dat hij vanwege een lang 
geplande heupoperatie het lustrum niet kan 
bijwonen. ‘Maar ik spreek gelukkig nog steeds 
spelers van toen. Sommigen komen in de winkel 
weer met hún kinderen. Dat doet me echt wat.’ 

Evelijn en Hester 
van den Hoek

Theo Karssen
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Een deel van de lustrumopbrengsten gaat naar een goed 
doel: onderzoek naar ALS. Volgens voorzitter Casper past  
dat bij een club die midden in de maatschappij staat, zoals 
MHC Ede. Bovendien hebben we binnen onze vereniging  
iemand met ALS: Guido van Nuffelen. Op 12 februari 2001 
werd bij hem de ziekte vastgesteld.
 

ALS begint onschuldig. Spier-

pijn, moeilijk uit je woorden 

komen. Bij 500 personen per 

jaar in Nederland mondt 

dit uit in de diagnose ALS. 

Mensen met deze neurologi-

sche aandoening kunnen hun 

spieren steeds minder goed 

bewegen. Ze krijgen verlam-

mingsverschijnselen in armen, 

benen en gezicht. Hoe het 

komt dat de zenuwen in het 

ruggenmerg het opgeven, is 

onbekend. Daarom is het be-

langrijk dat er geld komt voor 

onderzoek. 

Guido: de scorende keeper
Om indruk te maken bij een strafcorner, slaan sommige keepers hard 

met hun stick tegen hun legguards. Of tegen de doelpalen. Voormalig 

Heren 1-keeper Guido van Nuffelen deed dat anders. Bij een straf- 

corner in de zaal schopte hij met zijn klomp tegen de onderkant van 

de lat. En liep daarna keihard uit. Zonder body protector. Don’t try 

this at home, zullen we maar zeggen.

Guido stond in het doel tijdens de bloeiperiode van Heren 1. Hij 

begon als voetballer bij FC Lunteren en maakte na een knieblessure 

de overstap naar hockey. Toen JA een keer zonder keeper zat, werd hij 

als invaller gevraagd en bleek hij verbluffend goed. Het jaar daarop 

keepte hij in Heren 1. 

Guido deelt zijn mooiste herinnering met ons via de mail: ‘Ik had vaak 

aan onze trainer/coach Arjen gevraagd of ik ook een keer een strafbal 

mocht nemen. Hij antwoordde steevast: dat kan, als we vlak voor tijd 

met 9-0 voor staan. En verdomd, we spelen tegen de Mezen, komen 

met 9-0 voor en krijgen een strafbal. Ik mocht hem nemen en scoorde. 

Ik denk dat ik binnen de club de enige ben die daarmee een 100% 

score heeft.’

bij Veda Scooters!

Verlengde Parkweg 23 Ede  |   Tel.: 0318 - 625 625

www.vedascooters.nl
Meer weten over Veda Scooters? 

Scan hier de QR-code met  je telefoon.

Scoor een scooter

Graag 
tot ziens!

1250 m2 scooters
-

grote werkplaats 
-

nieuw en gebruikt
-

eigen ophaaldienst
- 

verhuur mogelijk
-

A-kwaliteit

MC3-coach Marian Florissen heeft 
een ALS-patiënt in haar directe 
omgeving. Ook zij bedacht een 
campagne: ‘Flats ALS de wereld 
uit!’ Het idee is simpel, maar 
doeltreffend: iedere speler van 
een team laat de doelpunten van 
de tweede seizoenshelft door 
vrienden of familie sponsoren. 
Natuurlijk hoopt Marian op een 
mooie bijdrage voor de stichting 
ALS Nederland. De start is in ieder 
geval uitstekend, want zij haalde 
met haar eigen team al € 700 op. 
Inmiddels hebben hockeymedia dit 
initiatief opgepikt en haken steeds 
meer clubs aan, waaronder Den 
Bosch, Wageningen en Barneveld. 

Meer weten over ALS? 
www.stichting-ALS.nl en 
www.ALS-centrum.nl

MHC Ede in de 
bres voor ALS

‘Flats ALS 
de wereld uit!’

1985 Sponsorloop door Ede, met v.l.n.r. Richard Kleinsman, 

Guido van Nuffelen, Erwin Kleinsman en Harry Busser

Donaties zijn welkom op rekening 

37.70.83.844, t.n.v. MHC Ede o.v.v. ALS
MHC Ede steunt ALS

1985
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Een appje met wedstrijdtijden? Kanariegele scheidsrechters-
jasjes? Ieder team zijn eigen (muziek)box en naar voren 
geknipte haren? Dat geloven ze nooit over vijftig jaar.  
Daarom heeft onze Stickstof-fotograaf het allemaal  
vastgelegd. Inclusief 10 leden die in 2013 hun eigen  
jubileum vieren, van 5 tot 50 jaar. 

Zo zagen we eruit… in 2013
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m
et dank aan Jeanet van der Rijst, Frank Bruijnes, Onno Driessen, Julia Pijpers

Wist je dat zo’n 125 ouders bijna wekelijks in de weer zijn op de club en dat 
een jeugdlid gemiddeld 11,5 jaar oud (jong) is? Facts & figures over MHC Ede, 
plus portretjes van Trockey, Funkeys en G-hockey.

MHC Ede is 50 jaar 

Gemiddelde leeftijd senioren: 36 jaar 

Gemiddelde leeftijd junioren: 11,5 jaar 

Gemiddelde duur lidmaatschap: 6-8 jaar  

Jongste jeugd: 6 jongens- 14 meisjesteams,  

Junioren: 12 jongens/ 18 meisjesteams, 

Senioren: 7 heren-/ 5 damesteams 

Hockeyschool 34 leden, 

Funkeys 27, Trockey 38, G-Hockey 12  

Aantal actieve ouders: circa 125

Al sinds 1980 spelen Dames en Heren 1 bijna onafgebroken 1e 

klasse of hoger. Niet gek voor een middelgrote club als MHC 

Ede. In De meeste jeugdteams in de 1e-lijns spelen Topklasse 

of hoger. JA1 speelt al twee seizoenen in de landelijke 

competitie, ook MC1 speelt op het hoogste niveau (IDC) en JB1 

speelt Super B, net onder landelijk. Maar uniek is het niet; ook 

in de jaren ’80 speelden Edese jeugdteams landskampioen-

schappen.

Vanaf de C kunnen jeugdspelers trainer worden bij Hockey-

school en Funkeys. Worden ze ouder, gaan ze daar ook wat 

mee verdienen: € 3,50 tot € 7,00 per training, afhankelijk van 

leeftijd en team. Trainers van oudere jeugdteams en senioren 

krijgen meestal betaald. Lenie Pierik neemt eind seizoen 

2012-2013 afscheid, Ewout Schröder zal de interne opleiding 

verder professionaliseren. 

Meer weten over de club? Kijk op www.mhc-ede.nl

Sinds 2011 doet MHC Ede als een van de eerste verenigin-

gen mee met een nieuwe lijn voor de allerjongsten:  

de Funkeys. Dus nu hebben we leden van vier en vijf jaar. 

Elke vrijdagmiddag staan de Funkeys te popelen voor veld 2. 

Onder leiding van acht trainers doen ze een uur lang allerlei 

spelvormen: van tikkertje, diamantroof en jongleren tot rollen, 

stuiten, slaan en stoppen. Ze leren samenwerken en natuurlijk 

een beetje hockeyen. Als de Funkeys na twee jaar naar de 

hockeyschool gaan, zit de basis er al helemaal in. ‘Je ziet de 

kinderen op een veel hoger niveau bij de hockeyschool 

instromen. Ze weten precies hoe ze hun stick moeten 

vasthouden en hebben al een beetje balgevoel.’ Coördinator 

Heidi Craanen vertelt verder: ‘Bij het trainen van Funkeys 

moet je pedagogisch verantwoord “sturen”. Dat leert snel.  

Zo riep ik een keer: “Ga allemaal maar op de lijn staan!” 

Waarna ze zich kriskras over het veld verspreidden. Want ja, 

aan de overkant is ook een lijn!’ 

Op dit moment zijn er bijna dertig Funkeys en elke week 

komen er meer bij. Nieuwkomers mogen 3x vrijblijvend 

meedoen. Tot vrijdagmiddag!

 Per zaterdag ontvangt Ede

24 bezoekende teams.

Zij eten en drinken

in totaal: 750 bekers limonade en

450 kopjes koffie, 75 broodjes gezond,

40 broodjes kroket, 100 tosti’s

en 25 snoepzakjes.

865 leden

heeft MHC Ede

in 2013 

Waren we altijd al zo goed? 

funkeys

trainers op de loonlijst

Waren we altijd al zo goed? 

funkeys

trainers op de loonlijst



Trockeytrockey

800
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Gmet hand en ziel gemaakt
www.klets.nu

Wordt nu gemaakt;-)

Het is wat het is: een ontspannen, sportief 

potje hockey met een leuke groep mensen. 

Want sportief zijn ze, de 45 trockeyers die 

elkaar elke donderdag om acht uur ontmoeten. 

Een gemêleerd gezelschap, jong en oud, ouders 

van jeugdleden en  starters maar ook oud-wed-

strijdspelers en veteranen m/v. Ze hoeven niet 

zo nodig elke zondag een wedstrijd te spelen, 

maar willen wel hockeyen. Met zo nu en dan 

een wedstrijd of toernooi, voor de liefhebbers. 

De sfeer is belangrijk, dus na de training nemen 

de trockeyers de net geleverde prestaties nog 

even door onder het genot van een glaasje.  

Tijdens een bezoekje aan deze ‘derde helft’ 

tekenden we wat reacties op:

Jan Kevelam vindt trockey een heel sportief 

gebeuren, iedereen krijgt de bal, ongeacht 

niveau. Jaap Jager werd coach bij zijn kinderen, 

wat natuurlijk beter gaat als je zelf ook speelt. 

Dus sloot hij zich aan bij trockey. Barbara van 

Strijen is samen met haar man Peter al 15 jaar 

van de partij en weet nog goed hoe ze begon-

nen; met een man of zes. Gerard Scholtes houdt 

van de vrijblijvendheid, gewoon een avondje 

hockey, precies goed. Gijsje van de Braak vindt 

het sociale contact belangrijk. De trockeyers 

zijn het eens; het is hier uitermate gezellig. 

-  

Sinds 2005 is G-hockey een onderdeel van MHC Ede, voor mensen met een ver-

standelijke beperking. En dat is goed, want sport is ontspanning. ‘Bij het aanleren 

van hockeyvaardigheden leggen we het accent niet op de beperking, maar op de 

mogelijkheden’, vertelt Maurice Tax, coach van het G-hockeyteam. ‘We gaan uit van 

de normale hockeyregels, technieken en tactieken. Die passen we aan, als dat nodig 

is, aan de individuele mogelijkheden van de G-hockeyers.’ 

Ons G-hockeyteam bestaat uit twaalf spelers; jongens en meisjes die iedere zes 

weken wedstrijden voor het kampioenschap in hun poule spelen. Het team heeft 

een aantal enthousiaste begeleiders en coaches, die iedereen optimaal aansturen. 

En met succes! In 2008 en 2012 wonnen de G-hockeyers de gouden plak bij de Special 

Olympics en in 2010 een zilveren. Wij zijn als club trots op zulke succesvolle leden.

Normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet! 

‘Sportief gebeuren, precies goed!’

Hockey &ZO 19

800 hockeyballen 

verdwijnen per seizoen 

(ze raken kwijt of 

gaan kapot) 

Een keepersoutfit

kost gemiddeld

€ 1.600,-.

Per 100 leden wordt 

€ 1.500,- tot € 2.000,- 

uitgegeven aan 

materiaal

hockeyhockey

petri bakker | fotografie

portretten reportages familie- en levensboeken 

www.petribakker.nl 
info@petribakker.nl 
06 20 324 190
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Bert Jansen Schuiling, 
70 jaar
Speelt: al 40 jaar  
hockey, sinds 1975.  
Nu bij de Veteranen L
Dol op: skiën (ook al 
meer dan 40 jaar)

Julia de Jong, 
4 jaar
Speelt: sinds 2012 bij 
de Funkeys 
Dol op: skiën en haar 
ouders Dominique en 
Willem de Jong

Julia vraagt aan Bert
Heb je kinderen? Bert: ‘Ja nou en of. Mijn vrouw Gerrie 

en ik hebben drie kinderen en acht kleinkinderen.’

Hockeyen zij ook? Bert: Ja, allemaal. Gerrie heeft nog  

in Dames 1 van Ede gespeeld. En mijn zoon heeft 

hoofdklasse gespeeld bij Kampong en Hurley.’

Ken jij mijn vader? Bert: ‘Zeker! Tot 1978 keepte ik in 

Heren 1. Toen kwam Guido van Nuffelen in mijn plaats. 

En jouw vader Willem kwam toen ook in Heren 1.’

Ren jij nog hard? Bert: ‘Niet meer zo heel hard. Maar  

dat hoeft ook niet. Ik speel in Veteranen L, een team 

voor mensen die ouder zijn dan 55 jaar. En gelukkig  

ben ik keeper.’ 

Bert vraagt aan Julia
Met hoeveel kinderen speel je in een team? Julia:  

‘In de training spelen we soms een wedstrijdje 3  

tegen 3. Heel vaak jongens tegen de meisjes. Ik heb  

nog geen hockeyshirt.’

Doe je ook nog andere sporten? Julia: ‘Ik ski ook al  

van de berg af en ik zit op dansles en zwemles.’

In welke groep zit je? Julia: ‘In groep 1 van de  

Koning David School. In de Teigetjes.’

Met wie oefen je graag? Julia: ‘Met mijn zus Robin  

en met mijn vader. Dan sla ik héél hard.’

Eén ding is zeker, in de vijftig jaar dat  
de club bestaat is er veel veranderd. 
Neem de hockeysokkenmode. Dragen 
we alléén MHC Ede-blauw? Ben jij gek. 
Tijdens de training zie je felgroene 
sokken, felblauwe, knaloranje, witte, 
zwarte en fluorescerend roze, met 
stippen, sterretjes, strepen. En heel 
soms…. sokken in ons eigen blauw. 
Prima kleurtje voor een wedstrijd,  
dat wel.

Mag ik even wat vragen? 

Oudste lidJongste lid

Sukkel en Ruzie spelen verstoppertje. 

Ruzie is hem. Sukkel verstopt zich  

achter een politieauto. De politieman 

komt eraan en vraagt: “Hoe heet jij?” 

Sukkel antwoordt: “Sukkel, meneer.” 

Zegt de politieman: “Zoek je ruzie?” 

“Nee meneer, Ruzie zoekt mij!”

De mop van Dante

Dante van de Meene zit in JE1.  

Ze winnen bijna altijd, dat is heel 

leuk. Fanatiek zijn ze. Afgelopen 

winter hebben ze zelfs ijshockey 

gespeeld bij Dante thuis op de 

vijver!

Demi Verbraecken

Wist je dat de legguards en klompen vroeger van 

bamboe waren? En de handschoenen en borstbescher-

mer waren van stijf leer. Zo kon de keeper de klap van 

de hockeybal goed opvangen. Nu zijn keepersspullen 

vaak van foam en fiberglas. Daarin kan de keeper 

lekker makkelijk bewegen. Handig, als je snel  de bal 

wilt wegschoppen of slaan. Imke van der Hee uit M8E2 

draagt de keeperskleren uit de oude doos.
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Hockeyliefdes, hockey- 
bruiloften, hockeybaby’s. 

Waar hockey al niet  
toe kan leiden!I

Hockey

1973. Jan Cees Noordijk en Els 

Wagensveld. Hij 16, JA1, zij 14, 

MB1. Tijdens een toernooi bij Be 

Fair slaat de vonk over, sindsdien 

zijn ze een stel. Jan Cees is nu 

trainer-coach van MA1, Els hoc-

keyde tot voor kort in Veterinnen 

A en is nu onmisbaar als scheids.

MHC Ede, 1983, hij 19, zij 18: 

Edwin en Karen Verhoef. 

Toernooien, trainingsweekendjes, 

feestjes. Waartoe die kunnen 

leiden, is bekend: Jesse speelt 

in JB1, Meike in MB1 en Bente 

in M8E1. Edwin en Karen blijven 

actief; als spelers (Veteranen A, 

Veterinnen B) en als coach. 

Teamgenoot Renaldo beweert 

dat hij de knapste jongen is van 

A1: Rens-Jan Bakker. Zijn ouders 

Petri van der Velde en Maarten 

Bakker leren elkaar kennen op  

de club en trouwen in 1990.  

Hockeybaby Rens wordt geboren 

in 1995, na broers Lennart en 

Lode.  

Stef Boere en Mariska Krul, zolang ze elkaar kennen (alweer zo’n 

14 jaar), spelen ze in Dames 1 en Heren 1. Gezamenlijke etentjes, 

trainingsweekendjes, in de bus naar Groningen… Kijk, zo word je een 

setje. Na acht jaar nog steeds samen en nog steeds gek op hockey. 

Stef kijkt altijd bij Mariska, en Mariska altijd bij Stef. Als dat geen 

(hockey)liefde is.

Pas in 1981 bloeit er iets  

moois op, maar Lies de Jong 

(ex-Dames 1)  en Guido van  

Nuffelen (ex-Heren 1) kennen 

elkaar al sinds 1975. Het hockey-

duo trouwt en daar zijn ze: Rik 

en Josien. Lies is vaak op de Bos-

rand om hun aan te moedigen of 

een tennisballetje te slaan.  

Bij elkaar op school, bij elkaar op hockey 

Sarah Driessen en Thijs Kamphuisen. 

Vorige zomervakantie brachten ze 

whatsappend door. Weer terug op de club 

ging het snel… de eerste zoen… sindsdien 

samen. Kijken bij elkaar lukt meestal niet, 

want ze spelen vaak op dezelfde tijd. 

Gelukkig blijven er genoeg leuke dingen 

over, zoals heerlijk samen thuis zijn!

Carina en Barbera Snijders-Blok,  

twee mensen, één liefde: hockey.  

Ze ontmoeten elkaar in het dames- 

hockeyteam van Kampen, hockeyen 

samen, fluiten samen en trouwen met 

elkaar. Nu hebben ze nóg een liefde:  

zoon Liam. Op zondag moedigen  

hij en Barbera Carina aan, die in  

Dames 1 speelt.

Namens de hoofdsponsoren:

MHC, van harte!
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Zijn naam is inmiddels een begrip – die staat  

immers prominent op alle Ede-shirts. Maar wie is 

Toine Willemsen, onze nieuwe hoofdsponsor?  

Een interview in de stuurhut van de Amaprima. 

De Amaprima is een van de vele schepen die Willemsen 

Interieurbouw & Scheepsbetimmering heeft betim-

merd, vertelt eigenaar Toine Willemsen. Hij heeft met 

‘bloed, zweet en tranen’ zijn bedrijf tot een begrip in de 

binnenvaartschipwereld gemaakt en hij vertelt er met 

passie en trots over. Zijn opa richtte het familiebedrijf 

op in 1935, Toine nam het over in 1988 en inmiddels is 

het uitgegroeid tot een begrip in de binnenvaartcrui-

sewereld, met zo’n honderd vaste personeelsleden. 

Tegenwoordig is het bedrijf ook  actief met de betim-

mering van interieurs voor bijvoorbeeld winkels. 

Hij lijkt een vreemde eend in de bijt - wat heeft Toine 

met MHC Ede? Zijn vrouw is familie van Koert Kamp-

huisen en zo leerde hij onze club kennen, die hij  graag 

steunt omdat ook MHC Ede met bloed, zweet en tranen 

voor het succes gaat.  Toine heeft inmiddels een keer 

mee gehockeyd op een Six-a-Side-avond, waarvoor hij 

graag tijd vrijmaakt in zijn volle agenda. Zijn bedrijf 

is inmiddels aan het elfde schip in serie voor Ama 

waterways begonnen. Net als MHC Ede wil Willemsen 

graag scoren.

Meer weten? Kijk op www.willemsen-interieurbouw.nl 

WELKOM AAN BOORD

Dragers van MHC Ede 

Bij businessclub 

Six-a-Side zit je goed! 

Businessclub Six-a-Side speelt vier keer per jaar 

een partijtje hockey Six-a-Side: zes tegen zes, 

op een half veld zonder scheidsrechters en kee-

pers. Hockeykwaliteiten zijn niet belangrijk. 

Na de wedstrijdjes is er gelegenheid om na te 

praten met een hapje erbij. Als daar belangstel-

ling voor is, kan een bedrijfslid voorafgaand 

aan de wedstrijden een praatje houden. In 

totaal zijn er circa zestig personen aan het 

sporten en aan het netwerken.

Wat houdt het lidmaatschap van Six-a-Side in?

•  deelname aan alle activiteiten, inclusief eten 

en drinken

•  volledige gratis benutting van alle sponsor-

mogelijkheden van MHC Ede

•  twee tot vier reclameborden per veld (zelf 

aan te schaffen, blijft eigendom van sponsor)

•  narrow casting: advertentiemateriaal op  

het flatscreen in het clubhuis

•  vermelding in het fullcolour magazine  

Stickstof Magazine

•  eventueel meesturen van inserts met het 

magazine (een keer per jaar)

•  vermelding op de website www.mhc-ede.nl 

eventueel met link

•  afspraken op maat

Het lidmaatschap van businessclub Six-a-Side 

bedraagt € 3.500. De contractduur is drie jaar.  

Belangstelling om lid te worden? Neem dan  

contact op met Koert Kamphuisen, 06-53251834 

of kamphuisen@me.com 

G R O E P
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Huis
kopen of verkopen?

Bedrijfsruimte
(ver)huren of (ver)kopen?

(0318) 693 502    www.domicilie.nl 

(0318) 693 502    www.domicilie.nl 
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4x MHC Ede in 2023
Waar staat MHC Ede in 2023? Nog steeds gezellig en succes-
vol, of nog gezelliger en nog succesvoller? Gaan we fuseren, 
hebben we een vierde veld en spelen Dames en Heren 1 in de 
hoofdklasse? Aan de hand van prikkelende vragen schetsen  
leden het toekomstbeeld van MHC Ede.

fusie

1 2 3 4

1000

4e 
veld

Tribune

Zit het 1000ste lid er al aan 

te komen? Jeanet van der Rijst 

(ledenadministratie):  ‘We hebben 

nu 863 leden. Om meer leden te 

werven, zijn er acties gaande, 

zoals contributie-aanbiedingen, 

open dagen en promotie op 

basisscholen. En dat helpt. Het 

aantal meiden in C en B is enorm 

gegroeid. We moesten zelfs bij de 

bond een extra competitie aan-

vragen voor een compleet nieuw 

team: MC6. Wanneer precies 

weet ik niet, maar we streven 

ernaar om de komende jaren het 

1000e lid te verwelkomen.’

Wanneer komt dat langver-

wachte vierde veld? Onno  

Driessen (T&O): ‘Bij ongeveer 

1000 leden hebben we een  

vierde veld nodig. Omdat 

we meer  jeugd hebben dan 

senioren, kunnen we het met 

creatieve oplossingen - activitei-

ten verplaatsen naar de zondag 

– nog wel even “rekken”. Maar 

als de ledengroei zich doorzet, 

dan moeten we samen met ten-

nisclub De Bosrand en Stichting 

Bosrand, de eigenaar van de 

velden, zoeken naar een oplos-

sing voor dat vierde veld.’

Komt er een tribune langs het 

hoofdveld? Lode Draaijer en 

Ronald van Os (JA1): ‘Met ons 

team zijn we de actie ‘Hart voor 

Ede’ gestart. Zo willen we iets 

terugdoen voor de club, die ons 

een geweldige jeugdopleiding 

heeft gegeven. Met filmpjes 

en sponsors halen we geld op, 

waarmee een tribune naast veld 

1 kan worden aangelegd. Of die 

er deze zomer al staat, is nog 

niet duidelijk. Maar dat-ie komt, 

staat vast.’  

Gaan Ede en Wageningen in 

de toekomst fuseren? Meindert 

Booij (Veteranen L): ‘’Er zijn nu 

geen signalen voor, maar 15 jaar 

geleden werd daar hardop over 

nagedacht. Wageningen had een 

oud clubhuis en Ede was uit de 

Overgangsklasse gedegradeerd. 

Een fusieclub op een nieuw 

complex in de omgeving van 

Bennekom zou een oplossing 

kunnen zijn. Maar de ideeën wer-

den niet uitgewerkt. Toch werken 

we nu samen met Wageningen in 

Veteranen L. En dat bevalt goed, 

we spelen alweer voor het derde 

seizoen met elkaar.’
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JD3Veteranen L

JA1

MD1

MD5

Feestcommissie

JD4

Scheidsrechterscommissie

M8E1

Veel nieuwe foto’s op facebook.com/mhcede

MB1Oranje Party



U zoekt nieuwe ideeën voor het inrichten van keuken en leefruimte.
U kiest voor een bewust vormgegeven woonwereld: technisch geavanceerd, tijdloos
mooi en uitgevoerd met hoogwaardige materialen van internationale kwaliteit.
Daarvoor heeft u mensen nodig die net zo denken als u, liefhebbers van de goede
smaak, kenners en kunners. Praat er eens over met de bulthaup specialist voor 
nieuwe keukenarchitectuur.

bulthaup presentatie Oosterbeek . Utrechtseweg 190A. 6862 AW Oosterbeek
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Ilja (18), speelt in Dames 1.  
Ze werkt bij Cosmo en heeft 
bijna de kappersopleiding 
afgerond. Haar rijbewijs heeft 
ze al gescoord.

Michelle (46), heeft jaren de  
hockeyschool gerund. Naast  
wandelen met Frits mag ze  
graag langs de lijn haar hockey-
ende kinderen aanmoedigen.

Famke Meerdink (11), speelt in MD3,  
zit in groep 7 van de Louise de 
Colignyschool. Daar moet ze flink 
aan de bak, want ze wil later 
kinderchirurg worden!

Heleen (50), moeder van Julf, Ilja 
en Jorn. Heeft ooit gehockeyd, is 
verpleegkundige bij de thuiszorg.

Elke (13), speelt in MC2 en zit in de 
brugklas van het Marnix College.
Is gek op shoppen met haar 
vriendinnen.

Jorn (16), speelt in JB2, traint MC6, 
doet eindexamen en gaat studeren 
aan het CIOS.

Jan Willem (44), getrouwd met  
Michelle, is rij-examinator. Hij 
hockeyde jaren in Heren 1, fluit alle 
thuiswedstijden van Jelmer, Famke 
en Elke. 

Jelmer (16), speelt in JB3, zit op het 
Marnix in 4 havo. Hij maakt graag 
muziek op de computer en heeft een 
bijbaantje in de horeca.

Julf (21), speelt in Heren 1 en studeert 
bedrijfskunde in Arnhem. Hij woont in 
Ede.

Herma (47), hockeyde bijna  
30 jaar in Dames 1, traint nu 
JB2 en MA1 en is gymnastiek-
lerares aan een middelbare 
school in Rozendaal. 
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Aan tafel met de familie Meerdink/Van Ee
De familie Meerdink/ Van Ee hockeyt al decennia lang bij MHC 

Ede en hun namen duiken altijd weer op; is het niet als speler, 

dan als trainer of scheids. Deze sportieve hockeyfamilie vindt 

het leuk om aan te schuiven voor een etentje, al is het even 

afstemmen omdat Heleen een paar uur later in het vliegtuig 

naar Bali moet zitten. De stemming zit er snel in en dankzij  

de nodige grappen van vooral Jan Willem kijkt iedereen vrolijk 

de camera in. Frits kijkt eerst vanaf de zijlijn toe, maar mag  

er dan toch ook bij.

Hond Frits houdt van ballen



Innovatief design met een perfecte afwerking tot in de kleinste 
details. Volledig afgestemd op uw persoonlijke wensen. Wij geven 
uw interieur uw handtekening.

Perfectie waarop
u kunt vertrouwen
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6851 TE Huissen
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