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Hockeybeurs 
  
We beginnen het nieuwe seizoen met een hockeybeurs. 
Vrijdag 2 en vrijdag 9 september kun je (te) kleine 
hockeyschoenen, scheenbeschermers, sokken, broekjes, 
rokjes en sticks slijten aan clubgenoten die je daar enorm 
blij mee kunt maken. Bedenk zelf een prijs en kijk wat je 
kunt (ver)kopen. De beurs is van 16.00 tot 18.30 uur. 
Intussen gooien wij er vanaf 16.45 uur een 
pannenkoekenmiddag tegenaan. De pannenkoeken -
met stroop of poedersuiker- kosten € 1,00 per stuk. 
Uiteraard serveren we ook onze standaard 

vrijdagmaaltijden. In dit geval pizza.    

 
 
 
 

Kabouters en Funkeys; nog eventjes 
wachten........ 
  
Terwijl alle anderen zijn begonnen met trainen, beginnen 
de trainingen van de Boschkabouters en Funkeys vrijdag 
9 september. Uiteraard kan er 2 september wel 
gesnuffeld worden naar passende nieuwe hockeyspullen. 

 

    

  



Keeperstrainingen op de site 
  
Inmiddels staan alle keeperstrainingen op de site. 
We hebben afscheid genomen van keeperstrainer 
Nastasjia Erasmus. Haar Keepers Academy traint nog 
wel bij ons, maar Stas is als clubtrainer opgevolgd door 
Iris Huisman. Iris is nu de keeperscoördinator en 
keeperstrainer op Spandersbosch. 
Bij deze stelt Iris zich voor: 
 
'Ik werk ook bij de Erasmus Keepers Academy en heb 
mijn eigen bedrijf, IRIS Training & Coördinatie. Ik geef 

fulltime keeperstrainingen en ik verzorg spinninglessen bij verschillende sportscholen. 
Hiervoor heb ik vier jaar lang de keeperscoördinatie en keeperstrainingen geleid bij MHC 
Fletiomare en vorig seizoen heb ik keeperstraining gegeven bij SCHC. 
Ook heb ik vorig seizoen training gegeven aan de getalenteerde keepers van District 
Midden Nederland. 
Bij Spandersbosch hoop ik de keepers verder uit te kunnen dagen en ervoor te zorgen 
dat ze zich verder kunnen ontwikkelen. 
Mocht je vragen hebben over de keeperstrainingen of andere keepers gerelateerde 
vragen, m.u.v. keepersmateriaal, neem dan gerust contact met mij op. 
Tot op de club! 
Iris Huisman, Keeperscoördinator en keeperstrainer, 06-40511616, 
keepers@spandersbosch.nl' 
 
  

Goois Jeugd Kampioenschap  
  
Hockeyclub Naarden heeft het 4e Goois Jeugdhockey 
Kampioenschap gewonnen. Bij de optellen van de 
gewonnen wedstrijdpunten en de uitgereikte punten voor 
sportief gedrag kwam Naarden het hoogst uit van alle zes 
de Gooise clubs. Hilversum kreeg de Fair Play Award 
uitgereikt. De rest van de rangschikking wordt nooit 
bekendgemaakt. Volgende zomer is er aan het begin van 
het seizoen weer een GJK. 

 
 

Spelregelavonden 
  
De arbitragecommissie organiseert weer een aantal 
spelregelavonden als voorbereiding op het examen voor 
clubscheidsrechter. Sta je als ouder met interesse in het 

weekeinde langs de lijn bij de wedstrijd van de kinderen, dan kun je als scheidsrechter 
ook een actieve bijdrage leveren. Meld je aan bij de arbitragecommissie voor één van de 
spelregelavonden op maandagen 12 of 26 september, of 10 oktober via 
arbitrage@spandersbosch.nl. Ook als je nog vragen hebt over wat het betekent om 
scheidsrechter te zijn, horen we heel graag van je via hetzelfde adres!  
 
  



Vrijwilliger bij een leuk clubje 
  
Zonder scheidsrechters geen hockeywedstrijd. De 
arbitragecommissie organiseert alles om het mogelijk en 
leuk te maken dat er bij elke wedstrijd op Spandersbosch 
ook twee scheidsrechters op het veld staan. Dit varieert 
van de wekelijkse indeling via opleidingen voor 
clubscheidsrechters of CS+ tot jaarlijkse opfrisavonden 
over zaalhockeyregels. Op dit moment doen we dit met 
11 enthousiaste vrijwilligers, maar we hebben zoveel 
ideeën, dat we graag nog een paar mensen erbij willen. 
Als je op deze manier jouw bijdrage aan de club zou 
willen leveren, neem dan contact op met de voorzitter van 
de arbitragecommissie, Astrid Donders, via 

astrid.donders@xs4all.nl of 035-6914858  
 
  

9 sept oefenen F-jes, 6&8-tallen 
  
De F-jes, 6&8-tallen -ook die van de ZoJeCo- oefenen 
vrijdag 9 september met en tegen elkaar. Dat doen we 
tussen 4 en 6 uur. Het exacte schema volgt zsm. 
Iedereen speelt op zijn eigen trainingstijd. We rekenen er 
op dat alle kinderen er zijn. 
Die middag serveren we ook de eerste Spabohap van dit 
seizoen.  

 
Geen shirt geen paniek 
Boschkabouters hebben bij de start van het seizoen nog geen tenue nodig. Dus geen paniek 

als de kleine shirts nog niet voorradig zijn bij Hockey Republic. Pas na de Herfstvakantie 
hebben zij een tenue nodig. Funkeys hoeven komend seizoen nog nier per se een tenue. 

Bitjes en scheenbeschermers zijn wel vanaf het begin nodig.  
 
Speeldagen bekend 
De speeldata voor komend seizoen zijn bekend. Klik hier voor het volledige overzcht van alle 

speeldagen van het seizoen 2016-2017  
 
Junioren soms op zondag 

   Het kan gebeuren dat je in de junioren misschien een keer op zondag moet spelen. Wij 
doen mee een Pilot van de KNHB Midden-Nederland. Die Pilot draait al een jaar. Dit betreft 

niet de zogenaamde zondagcompetitie.  
Nogal wat clubs hebben te weinig veldruimte op zaterdag. Daardoor zijn er wachtlijsten bij 
die clubs (zoals de onze). Samen met de KNHB Midden-Nederland onderzoeken die clubs 

mogelijkheden hoe ze meer veldruimte kunnen creëren. Dat kan door de beschikbare 
veldruimte op zondag te benutten. Dat is vorig seizoen voor het eerst geprobeerd bij de C- 

en D-meisjes en goed bevallen en uitgebreid. In alle juniorenteams die eerste klasse of lager 
spelen kan het nu voorkomen dat je maximaal twee keer per seizoen op zondag speelt, ook 

al speel je regulier op zaterdag. 
Daarmee kunnen honderden kinderen in Midden-Nederland toch hockeyen in plaats van op 
de wachtlijst af te wachten wanneer ze kunnen gaan hockeyen. 't Spandersbosch is een van 

de voortrekkers en enthousiast deelnemer van deze pilot.  
 



 
 
 
 
 
 
Belangrijke data 

 
2 september 
hockeybeurs 

 
3 september 

start Topklasse 
 

5 september 
coachavond 6&8-tallen 

uitgeven keeperstassen 6&8-tallen 
 

6 september 
coachavond junioren 

 
7 september 

coach- en spelregelavond Boschkabouters en F-jes 
 

9 september 
hockeybeurs & Spabohap 

1e training Boschkaboutess en Funkkeys 
 

10 september 
start competitie jongste jeugd en junioren 

 
11 september 

start ZoJeCo en seniorencompetitie 
 

12 & 26 september 
spelregelavonden 

 
8 oktober 

Spanderswald Oktoberfest 
 

9 oktober 
Spanderswald Oktoberfest 

 
10 oktober 

spelregelavond  
 


