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Het HC Delfshaven clubblad wordt verzorgd door de
communicatie commissie van de club. Bij deze bedankt voor
jullie bijdrage Andrea, Frank, Harm, Judith en Karin!
Heb je reacties of vragen? Mail dan naar:
communicatie@hcdelfshaven.nl
Of spreek Andrea Naaktgeboren of Karin Kandt (beiden van
team M8E1) even aan op de club.
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VOORWOORD
Beste leden,
Onze club groeit. En dat is mooi. Want het is fijn dat het lukt om
zoveel kinderen aan het sporten te krijgen. We hebben
momenteel zo’n 230 jeugdleden. Daarvan spelen er 190
wedstrijden in de 16 competitieteams die we nu hebben. Dat is
een hoop. En dat merk je. Op sommige zaterdagen wordt het
veld de hele dag bespeeld en is de laatste wedstrijd pas om
half zes. Nog even en we moeten in gesprek over een tweede
veld.
De club groeit dus, maar dat is niet helemaal vanzelfsprekend.
Daar doen we erg ons best voor. Eén van de middelen die we
inzetten om hockey laagdrempelig te maken voor nieuwe leden
is de SSV, ofwel de Schoolsportvereniging. Via de
organisatie bieden we laagdrempelig hockey aan, in een
gymzaal in de buurt van de school. SSV leden krijgen elke
week training, maar spelen nog geen wedstrijden. Dat is - net
als voor alle trainingsleden - de volgende stap als ze in een
competitieteam gaan spelen.
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Het verzorgen van de trainingen van de SSV’s doen we steeds
meer samen met de MSV - de multi sport vereniging
Delfshaven. HC Delfshaven heeft deze MSV helpen oprichten
om ook andere sporten toegankelijk te maken voor kinderen uit
Delfshaven. Waar kinderen in de SSV elke week hockeytraining
krijgen, kunnen kinderen in de MSV elke week kiezen wat ze
willen gaan doen. Uiteindelijk is het wel de bedoeling dat
kinderen doorstromen naar een reguliere sportvereniging,
omdat ze daar ook competitiewedstrijden kunnen gaan spelen.
Het mooie is dat kinderen daardoor een hele bewuste keuze
kunnen maken, omdat ze verschillende dingen hebben kunnen
uitproberen.
Deze tweede editie van ons clubblad staat in het teken van de
Schoolsportvereniging en het belang dat wij als club van de wijk
daar aan hechten.

Veel leesplezier! Ivo Otten
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INTERVIEW
HC Delfshaven zet zich in voor de Schoolsportvereniging!
De Schoolsportvereniging (SSV) koppelt sportverenigingen en
scholen aan elkaar, met als doel zo veel mogelijk kinderen in
Rotterdam aan het sporten te krijgen. Bij voorkeur in de eigen
wijk. Logisch dus dat de SSV en onze club al sinds de
oprichting innig samenwerken.

De Gemeente Rotterdam werkt aan een stad waar iedereen
maatschappelijk en sportief mee kan doen. Daarom is
Rotterdam Sportsupport opgericht. Deze organisatie
ondersteunt, stimuleert en faciliteert de breedtesport in onze
stad met verschillende programma’s, waaronder het
programma Schoolsportvereniging.
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Maarten Niggebrugge werkt al drie jaar bij het programma SSV.
Zijn doel is zo veel mogelijk Rotterdamse kinderen (en ouders)
bereiken die de weg naar een sportvereniging niet of moeilijk
zelf weten te vinden. Via hun school maken ze kennis met
verschillende sporten en evenzoveel verenigingen.
Uiteindelijk moeten die kinderen na een uitgebreide
kennismaking via school enthousiast doorstromen naar zo’n
sportvereniging, zoals bijvoorbeeld onze hockeyclub.

Maarten Niggebrugge
Met de SSV worden nu 2600 kinderen per jaar bereikt, maar er
is nog veel meer ruimte. Alle Rotterdamse kinderen bereiken
en uiteindelijk aan het sporten krijgen bij een vereniging of een
andere aanbieder is het ultieme doel van het project.
SVV bestaat al bijna 14 jaar. Het sportaanbod was enorm
beperkt in sommige wijken van de stad. Daarnaast bewogen
veel kinderen structureel te weinig en nam het aantal kinderen
met overgewicht toe. Om de Rotterdamse jeugd massaal aan
het sporten te krijgen (en gezond te leren eten en drinken) werd
het programma Lekker Fit! gestart door de gemeente. De
subsidie voor de SSV komt volledig uit dit programma.
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De eerste SVV werd gestart op Katendrecht, toen nog een
zogenoemde probleemwijk, waar op dat moment nog weinig tot
geen sportaanbieders waren. Maarten: “We zijn daar begonnen
met het opzetten van een structureel sportaanbod. Er werd een
link gezocht met sportverenigingen én scholen in de wijk. Dat
was de eerste SSV en nu 14 jaar later hebben we in 24 wijken
een schoolsportvereniging met een aanbod van meer dan 30
verschillende sporten.

Dit zijn de bekende sporten als voetbal, hockey en tennis, maar
we bieden ook bijzondere vechtsporten aan. Helaas hebben we
nog geen watersporten in het aanbod, maar daar zijn we mee
bezig. En voor kleuters organiseren we multisport-trainingen.
Dan kunnen ze aan verschillende sporten ruiken en pas later
hun definitieve keuze maken. Helaas bieden we dit nog niet
overal aan.”
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“De wijken waar we actief zijn noemen we nu krachtwijken.
Wijken waar de gemeente extra geld en energie op inzet. Een
breed sportaanbod voor de jeugd is daar een belangrijk
onderdeel van. Wij zitten niet in een wijk als Hillegersberg. Daar
weten de meeste (ouders van) kinderen de sportverenigingen
zelf te vinden. Wij zitten in de wijken waar het ondersteunen
en stimuleren juist heel belangrijk is. In deze wijken is het ook
zo belangrijk dat al die sporten in hun eigen omgeving worden
aangeboden. Anders is de drempel vaak al te hoog.”

Hockeyclub Delfshaven is dus ook één van de Rotterdamse
verenigingen die deelnemen aan het programma SSV. Op
verschillende locaties biedt HC Delfshaven wekelijks
hockeytrainingen aan.
Dat HC Delfshaven meedoet aan het SSV programma is
eigenlijk heel logisch. De club is in 2015 opgericht door
ouders die bij gebrek aan een hockeyvereniging in de buurt er
zelf maar één hebben opgericht. Vervolgens werd het
‘wijkgevoel’ één van de belangrijkste doelstellingen en wil de
club een dwarsdoorsnede van de Rotterdamse bevolking als lid
ontvangen.
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Daarom zet HC Delfshaven zich al vanaf het begin in op
kinderen voor wie het deelnemen aan een sportvereniging niet
altijd vanzelfsprekend is. Maarten: “De kracht van HC
Delfshaven is dat zij dicht bij haar roots blijft. In dat opzicht is
deze club echt een voorbeeld voor andere verenigingen.”
“Zo heeft Romy van der Heijden (voormalig buurtsportcoach en
trainingscoördinator bij HC Delfshaven, maar nog steeds als
vrijwilliger bij de club betrokken) een hele belangrijke rol
gespeeld. Zij was namens jullie hockeyclub in de startfase
verantwoordelijk voor de trainingen bij de SSV. Zij zorgde voor
zichtbaarheid van de vereniging. Ze wist veel kinderen voor
hockey te enthousiasmeren en nam ze soms vanuit school
letterlijk aan de hand mee naar de gymzaal.
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Daarnaast had ze intensief contact met de ouders. Want ook
die moeten enthousiast worden en het belang van een
lidmaatschap van een vereniging in gaan zien.”
“Daarom is de eerste ervaring tijdens de SSV zo belangrijk.
Kinderen en ouders moeten zich direct thuis voelen. Het is
daarom belangrijk dat de trainer van de sportvereniging (de
deelnemende verenigen zijn zelf verantwoordelijk voor de
trainingen) enthousiast en betrokken is. Niet even z’n uurtjes
komt draaien, maar het met liefde doet. Hij of zij is ook degene
die deze kinderen uiteindelijk naar de hoofdlocatie van de
vereniging moet doorwijzen, want daar gaat het uiteindelijk om:
dat de kinderen het zo leuk vinden dat ze gewoon lid
worden.”
Omdat een kind zich eerder thuis voelt in een vertrouwde
omgeving worden de SSV-trainingen op een vast tijdstip in de
gymzaal van (of in de buurt) de school gegeven. De kinderen
kunnen zo direct na schooltijd door. Ook komen ouders dan
eerder kijken en informeren.
“En dan proberen we ook direct uit te leggen wat
ouderbetrokkenheid bij sportverenigingen inhoudt. Ten eerste
betrekken we ze al bij de activiteiten van de SSV, maar we
wijzen ze ook op hun toekomstige rol als vrijwilliger bij de club.
Want voor veel van deze ouders is de cultuur die bij het
verenigingsleven hoort onbekend. Soms denken ze dat als je
klaar bent als je je contributie hebt betaald. Maar eigenlijk
begint het dan pas. Je probeert dus duidelijk te maken wat er
van ouders allemaal wordt verwacht als het kind lid wordt van
een club.”, eindigt Maarten zijn verhaal.
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RENÉ DINANT EN DE MEIDEN VAN M6E4
Trainingscoördinator René Dinant en de meiden van M6E4 over
de Schoolsportvereniging
René Dinant, sinds ruim een jaar buurtsportcoach en
trainingscoördinator bij HC Delfshaven, is de spil binnen de
samenwerking tussen onze club en de Schoolsportvereniging.
Hij verzorgt op dit moment de SSV-trainingen in gymzalen in
het Nieuwe Westen en Schiemond. Op woensdagmiddag is hij
op onze eigen locatie te vinden waar hij de reguliere trainingen
coördineert. Voldoende reden om voor deze editie van het
clubblad René op te zoeken.

René is bescheiden over zijn eigen bijdrage aan onze
vereniging, maar als hij in gaat op wat hem drijft zie je een
hartverwarmende bevlogenheid in zijn ogen: “Kinderen en
ouders verbinden en plezier laten hebben via hockey”.
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Zijn grote voorbeeld is zijn vader die, toen hij als kind zelf
hockeyde, altijd klaar stond voor zijn team en spelen in de
breedste zin van het woord mogelijk maakte.
René voelt zich bij HC Delfshaven als een vis in het water: “Het
is een open club waar iedereen welkom is. Ook kinderen
waarvoor de gang naar een hockeyclub niet vanzelfsprekend
is”. Juist daarom investeert hij veel in het maken van persoonlijk
contact, zowel met de school als de kinderen én de ouders. “Zo
worden eventuele drempels bespreekbaar en kan ik de
helpende hand bieden”.

3
12

CLUBBLAD HCD 						11 | 2019

En met succes. Met de start van het nieuwe seizoen zijn tien
kinderen vanuit de Schoolsportvereniging ingestroomd als
competitielid. Drie hiervan zijn meiden van M6E4: Catoo (8),
Puck (8) en Abigaïl (9).

Catoo, Puck en Abigaïl van team M6E4
Op de eerste woensdagmiddag zonder regen willen ze na hun
training best wel even tijd vrij maken en over hun ervaringen
vertellen: “We vinden hockey echt heel erg leuk.”
Via de nieuwsbrief van school of enthousiaste verhalen van
klasgenoten hoorden ze over hockeytrainingen in hun eigen
gymzaal, onder leiding van ‘meester René’. Ze gaven zich op,
deden mee en ontdekten al snel dat ze hockeyen eigenlijk wel
leuk vonden. Abigaïl: “Wedstrijdjes spelen en elkaar helpen.”
“En natuurlijk goals maken”, vult Puck aan. Catoo vindt
“dribbelen en overspelen” ook belangrijk. En het gezamenlijke
uurtje hockeytraining leverde nog iets belangrijks op: “We
werden echte vriendinnen!”.
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En dus wisten deze meiden het wel. Samen wilden ze lid
worden van een echte hockeyclub. En nu spelen ze competitie
met M6E4 in de gestreepte shirts van HC Delfshaven. Na de
zomervakantie zijn ze gestart en speelden ze voor het eerst
buiten op een echt veld. En dat is een groot verschil met de
oude gymzaal. “Je hebt meer ruimte om te rennen en het doet
minder pijn als je valt”, aldus Catoo. “Ja, en je rolt minder op de
bal mee als je erop gaat staan”, vult Abigaïl aan. Puck stemt in
en stipt nog een ander voordeel aan: “Het is veel leuker om met
zijn allen een echte wedstrijd te spelen tegen een team van een
andere club dan iedere week alleen tegen elkaar een partijtje te
spelen.
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AGENDA
Voor de agenda verwijzen we jullie voortaan naar de Lisa
HockeyApp.

De Lisa HockeyApp is geschikt voor iOS en Android en is te
downloaden in de Appstore en via Google Play.
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SPONSORS
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