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BOLK.NL

Warehousing, exceptioneel, conventioneel, container-
distributietransport, machineverhuizingen en meer.

Dokter van Wiechenweg 10 
8025 BZ  Zwolle 

www.a-vs.nl

Alferink van Schieveen gaat elke constructieve uitdaging aan. 
Onze experts adviseren en engineeren constructies voor 
nieuwbouw, herbestemming/ restauratie van bestaande 
bouwwerken en prefabricage van beton casco’s.

Textielgevel Heracles Prefab betoncasco Saxion Clubgebouw HC Zwolle

Ons advies vult aan en 
versterkt het 
architectonisch ontwerp 
tot een realiseerbaar 
economische gebouw. 

Twickel college Hengelo
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VOORWOORD
Voor je ligt het eerste glossy magazine van M.H.C. Alme-
lo. Al langer een wens van het bestuur, een kwalitatief 
mooi glossy magazine uitbrengen. Zo willen wij de band 
met leden, sponsoren en andere betrokkenen versterken 
en de communicatie verbeteren. Het idee is het magazine 
per seizoen eenmalig uit te geven, voor nu ben ik blij en 
dankbaar dat er een eerste uitgave ligt. 

Een groep enthousiaste leden – de glossy commissie en na-
tuurlijk afgekort tot gloco – is begonnen met het uitwerken 
van het idee en het verzamelen van tekst en foto’s. Doel is 
een makkelijk leesbaar, vrolijk en aantrekkelijk blad maken, 
voor alle leeftijden.

Het is een hele toer om van een idee tot dit resultaat te komen. 
Wat hebben wij als club veel zaken waar wij ons mee bezig 
houden, zaken waar wij een mening over willen of moeten 
vormen en wat hebben wij een rijke historie. Nog een jaartje 
en dan vieren wij al onze 95e verjaardag. 

Prachtige oude foto’s, verhalen over wedstrijden die in de 
tweede wereldoorlog werden gespeeld, mooie oude clubbla-
den die wekelijks met wedstrijdverslagen opgesierd bij alle 
leden op de deurmat vielen. En natuurlijk de drie clubhuizen 
en vijf locaties die ons naar onze huidige prachtige locatie 
hebben gebracht. In de stad en toch in het groen. 

Ik hoop dat je bij het bladeren door deze glossy het gevoel 
van de hockeyfamilie krijgt. Het gevoel van samen iets moois 
neerzetten, een waanzinnig mooie teamsport en een prachti-
ge club met leuke en aantrekkelijke activiteiten. Een club van 
iedereen, voor iedereen. Veel leesplezier. 

Remko Gelmers
Voorzitter

Lotte van der Laan 

Secretaris

Remko Gelmers 

Voorzitter

Philip Schumer
Penningmeester

Boudien van Leussen 

TC Breedtehockey

Jan Pezie 
Voorzitter TC
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Bestuur bestuur@mhcalmelo.nl 
Remko  Gelmers Voorzitter 
 voorzitter@mhcalmelo.nl
Lotte van der Laan Secretaris 
 secretaris@mhcalmelo.nl
Philip  Schumer Penningmeester 
 penningmeester@mhcalmelo.nl
Jan  Pezie Technische commissie
 tc@mhcalmelo.nl
Boudien van Leussen - Everts Technische commissie breedte hockey
 tc@mhcalmelo.nl
  
Wedstrijdsecretariaat wedstrijdsecretaris@mhcalmelo.nl
Niels  Vogelzang Wedstrijdsecretariaat junioren
Bas van Golde Wedstrijdsecretariaat senioren
Wouter  Nijkamp Wedstrijdsecretariaat junioren  
   
Arbitrage scheidsrechter@mhcalmelo.nl
Fred  Diele Indeling zaterdag  
Philip  Schumer Indeling zondag  
  
Technische commissie tc@mhcalmelo.nl 
Jan  Pezie Voorzitter  
Boudien van Leussen - Everts Trainingscoördinator  
Richard  Couwenbergh Jongens 11-tallen D -A 
Henriëtte  Vrielink Jongens 11-tallen D -A 
Hans  Boonstra Meisjes D 
Wilma  Muller Meisjes C 
Wilco van der Hoek Meisjes B / A 
Boudien van Leussen - Everts Kabouters en benjamins  
Tom  Vastert Jongste jeugd E6  
Boudien van Leussen - Everts Jongste Jeugd E8  
Diana  Woolderink Jongste jeugd F  
Clemens van Munster G-hockey  
Huub  Kienhuis Senioren  
Laura ten Hove Senioren  
Marloes  Borggreve Instroom 
  
Ledenadministratie ledenadministratie@mhcalmelo.nl
Astrid  Kleizen  
  
Commissaris materiaal materiaal@mhcalmelo.nl 
Marlou van Munster  
  
Sponsorcommissie sponsorcommissie@mhcalmelo.nl  
Robert van Leussen    
Harrold  Filart    
Arnold  Buld    
Annelot  Hoekstra    
Aart  Warnaar    
  

COMMISSIELEDEN 
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COMMISSIELEDEN 
Sportiviteit & Respect  
Fleur van Munster Ambassadeur  
Sander  Roosink Ambassadeur  
    
Kascommissie  
Martijn  Visser Voorzitter  
Robert  Fidder    
Bas van ‘t Hag    
 
Vertrouwenscommissie  
Yvette  Welmerink Vertrouwenscontactpersoon 
Jose  Jansen Holleboom Vertrouwenscontactpersoon  
  
Webmaster mhcalmelo@mhcalmelo.nl 
Robert van Leussen Webmaster  
  
Zaalhockey zaalhockey@mhcalmelo.nl 
Peggy  Gerrits Voorzitter  
Merle  Bente  
Rianne  Getkate  
Martine  Somberg  

Activiteitencommissie activiteitencommissie@mhcalmelo.nl
Maik  Nieuwenhuis Voorzitter 
Robbert  Gaalman  
Paul  Loran   
Sam  Gierveld   
Kaz  Benerink   
Hugo  Klaasen   
Sven  Voorvelt   
Pim  Oude Weernink   
  
Stichting ‘t Hinseveld  
Wilfred  Tijhuis Voorzitter  
Jelle  Schumer Penningmeester  
Rutger  Wolthuis Secretaris  
   
Barcommissie barcommissie@mhcalmelo.nl 
Britt  Viscaal Voorzitter 
Merle  Bente   
Wendy van Haastert   
Fleur van Munster   
Maaike van der Woude 
Sylvester Goossen  
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Dragen MHC Almelo
een warm hart toe

Prut & Flut
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DE MOOISTE HOCKEYCLUB VAN ALMELO
Wij zijn een hockeyclub. Wat voor een? Eentje waar we 
met de sport bezig zijn, met gezelligheid, met veiligheid 
en waar we goed met de centjes willen omgaan. 

Dat zijn de vier speerpunten van onze club. Hockeyen en ont-
moeten, in een veilige omgeving met gezonde financiën. Wij 
zijn een gastvrije club. Wij ontvangen onze gasten netjes, gaan 
sportief met elkaar om. Wij werken aan een omgeving waarin 
het goed toeven is voor iedereen. Lekker sporten en op een leu-
ke manier onze vrije tijd doorbrengen op het veld. Een mooie 
beleving voor iedereen op het veld en ernaast. Het staat alle-
maal in een heus beleidsplan, te vinden op de website. Daar 
staat veel in over de club en over hoe we de zaken aan pakken. 

Er zit een hoop energie in de club. Prachtig om mee te maken 
hoe heel veel mensen – vrijwilligers - samen een hockeysei-
zoen maken en tot een succes brengen. Zaken die we heel 
normaal vinden, zoals het indelen van elftallen, plannen van 
de trainingen en trainers, wedstrijden en scheidsrechters in-
delen, het maken van schema’s voor de bar, zorgen dat we 
voldoende eten en drinken op voorraad hebben, bemensen 
van de bar en het onderhouden van ons o zo mooie complex. 
En alle extra activiteiten natuurlijk. 

En zo zijn wij de mooiste hockeyclub van Almelo.

Je weet zelf wel wat je wilt

Focus op plezier maken

Steeds een beetje beter worden

Veiligheid en waardering voor iedereen

Teamsport binnen en buiten het veld

Lekker sporten maar ook andere dingen doen
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Zat 7 September Speelronde 1
Zo 8 September Speelronde 1
Zat 14 September Speelronde 2
Zo  15 September Speelronde 2
Zat 21 September Speelronde 3
Zo 22 September Speelronde 3
Zat 28 September Speelronde 4
Zo  29 September Speelronde 4
Zat 05 Oktober Speelronde 5
Zo 06 Oktober Speelronde 5
Zat 12 Oktober Inhaalweekend
Zo  13 Oktober  Speelronde 6
Zat 19 Oktober Herfstvakantie
Zo 20 Oktober  Inhaalweekend/ herfstvakantie
Zat 26 Oktober Herfstvakantie
Zo  27 Oktober Inhaal - herfstvakantie
Zat 02 November Speelronde 1
Zo 03 November Speelronde 7
Zat 09 November Speelronde 2
Zo  10 November Speelronde 8
Zat 16 November Speelronde 3
Zo 17 November Speelronde 9
Zat 23 November Speelronde 4
Zo 24 November Speelronde 10
Zat 30 November Speelronde 5/Start zaal jeugd
Zo 01 December Speelronde 11/Inhaalweekend jeugd/Start zaal senioren
Zat 29 Februari Inhaalweekend A-jeugd
Zo 8 Maart Speelronde 12
Zat 14 Maart Speelronde 7/Speelronde 2
Zo  15 Maart Speelronde 13
Zat 21 Maart Speelronde 8/ Speelronde 3
Zo 22 Maart Speelronde 14
Zat 28 Maart Speelronde 9/ Speelronde 4
Zo  29 Maart Speelronde 15
Zat 04 April Speelronde 10/ Speelronde 5
Zo 05 April Speelronde 16
Zat 11 April Inhaalweekend
Zo 12 April Pasen
Zat 18 April  Speelronde 11/ Speelronde 6
Zo 19 April Speelronde 17 
Zat 25 April  Inhaalweekend
Zo  26 April Inhaalweekend – meivakantie
Zat 02 Mei  Inhaalweekend
Zo  03 Mei Inhaalweekend – meivakantie 
Zat 09 Mei  Speelronde 12/ Speelronde 7
Zo  10 Mei Speelronde 18
Zat 16 Mei Speelronde 13/ Speelronde 8
Zo  17 Mei Speelronde 19
Zat 23 Mei Inhaalweekend
Zon 24 Mei Speelronde 20
Zat 30 Mei Inhaalweekend
Zon 31 Mei Eerste Pinksterdag
Zat 06 Juni Speelronde 14/ Speelronde 9
Zo 07 Juni Speelronde 21
Zat 13 Juni Speelronde 10 
Zo 14 Juni Speelronde 22
Zat 20 Juni Inhaalweekend/Slotdag jongste jeugd
Zo  21 Juni Inhaalweekend
Zo  04 Juli Start zomervakantie

Wist u dat:
Op de club vinden

regelmatig activiteiten

plaats. Super Sundays, een 

feestje, bekerhockey, noem

het maar op. Check je 

app of de site voor de 

aankondigingen.
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COMPETITIES
Er zijn zo veel verschillende competities, dat wij ons kun-
nen voorstellen dat je soms door de bomen het bos niet 
meer ziet. Voor het gemak hebben we ze even op een rijtje 
gezet.  

Kabouters 
Voor de kabouters (kinderen van 5 jaar oud) is er in samen-
werking met omliggende verenigingen een competitie op-
gezet. Dat betekent dat er 4 of 5 keer per jaar wedstrijdjes 
worden gespeeld. Het doel hiervan is vooral voorbereiding op 
de competitie van de F-jes, waar de kinderen hierna naar toe 
zullen gaan.  

Jongste Jeugd
De Jongste jeugd bestaat uit 3 verschillende categorieën. De 
F-teams, de E6-teams en de E8-teams. Al deze teams spe-
len hun wedstrijden op zaterdagochtend voor 12 uur. Hiervan 
worden de standen doorgegeven, zodat de competities aan-
gepast kunnen worden aan het niveau van de teams. Op deze 
manier wordt er geen ranglijst bijgehouden maar blijft het 
leuk voor iedereen om wedstrijden te spelen.  

De F-teams (6 - 7 jaar oud*) spelen 2 wedstrijdjes tegelijk 
van elk 2 keer 15 minuten lang. Deze worden 3 tegen 3 ge-
speeld. Na de pauze wisselen de teams onderling van veld. De 
veldjes bestaan uit 1/8 deel van een volledig hockeyveld en 
hebben 2 goaltjes aan beide kanten. De ouders van de thuis-
spelende ploeg zijn de spelbegeleiders. Deze worden tijdens 
de teamstarts, die elk jaar georganiseerd worden, geïnfor-
meerd en geïnstrueerd. Deze teams hebben eenmaal in de 
week training. 

De E6-teams (8 - 9 jaar oud*) spelen op een kwart van een 
volledig hockeyveld een wedstrijd van 2 keer 20 minuten. 
Beide kanten hebben een goal die beschermd wordt door een 
keeper. Wie de keeper is verschilt per keer, meestal volgens 
een roulatie schema. De keeper die aankomende zaterdag aan 
de beurt is kan de donderdag ervoor keeperstraining krijgen. 

Hier zijn wederom de ouders van de thuisspelende ploeg de spel-
begeleiders. Deze teams hebben eenmaal in de week training.  

De E8-teams (ongeveer 9 - 10 jaar oud*) spelen op een half 
hockeyveld wedstrijden van 2 keer 30 minuten. Deze teams 
staan met 8 spelers op het veld. Vanaf de E8-lijn wordt er 
tweemaal in de week getraind. Ook hier zijn de ouders van de 
thuisspelende ploeg de spelleiders.  
*Van de leeftijden kan afgeweken worden.

Junioren 
Voor de junioren zijn er per leeftijdscategorie verschillende 
teams. Je begint in de D-lijn en naarmate je ouder wordt kom 
je via de C-lijn en B-lijn bij de A-lijn uit. Afhankelijk van in 
welk team je speelt, speel je in verschillende klasses.  

In de junioren zijn er diverse teams waarin gespeeld wordt. 
Vanaf de D-lijn speel je met 11 personen 4 keer 17,5 minuten 
op een heel veld. De indeling hiervan is veelal afhankelijk 
van je leeftijd, de ervaring die je al hebt en de manier waarop 
je speelt. Over het algemeen wordt er qua leeftijd de volgende 
indeling gehanteerd; 
D-jeugd        10-12 jaar 
C-jeugd        12-14 jaar 
B-jeugd        14-16 jaar 
A-jeugd        16-18 jaar 

Het beleid van de club dat je na 1 jaar in de A gespeeld te 
hebben doorstroomt naar de senioren. De verschillende mo-
gelijkheden hiervoor zijn op de volgende pagina te vinden. 
Natuurlijk kun je altijd aanvragen om in de A te blijven als dit 
je voorkeur heeft.  

Naarmate je ouder wordt ga je een leeftijdslichting omhoog. 
Daarnaast beschikken de verschillende leeftijdslijnen ook over 
meerdere teams die zich onderscheiden door de diverse klas-
ses waarin gespeeld wordt. Hoe meer ervaring en techniek 
het team bevat, des te hoger de klasse waarin het uit komt. 
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HOENSPORT | KUIPERSDIJK 23 ENSCHEDE | WWW.HOENSPORT.NL

HET MEEST COMPLETE ASSORTIMENT,
PASSEND ADVIES EN EEN SCHERPE PRIJS

BELEVING IN 
LICHT STAAT 
VOOROP.

Bezoekadres
Energiestraat 16
7442 DA Nijverdal

Contact
0548 - 61 07 55
info@lumio.nl

LICHT,
VEILIGHEID
EN COMFORT

ONTDEK ONS OP WWW.LUMIO.NL
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Senioren 
Alle teams die geen junioren meer zijn worden de senioren 
genoemd. Hieronder kun je meer informatie vinden over de 
verschillende leeftijdsklassen en teams die te vinden zijn 
binnen de club. 

Jong-seniorenteams 
Voor de meiden die net uit de A komen, maar nog niet naar de 
senioren willen is er sinds kort de optie om in de jong-dames 
lijn te hockeyen. Deze competitie is bedoeld voor dames van 
17 tot en met 25 jaar oud. Aangezien je dus zowel met als 
tegen dames hockeyt van om en nabij je eigen leeftijd, is dit 
voor veel meiden een aantrekkelijke optie. 

Standaardteams 
De standaardteams zijn heren 1 en dames 1. Deze spelen in 
een zogenoemde standaardklasse. Dit is een aparte competi-
tie, waar alleen eerste teams van verschillende clubs in spe-
len. Een dames 1 of heren 1 kan ook in een reserveklasse 
spelen, maar dat is bij onze club niet aan de orde.  

Opleidingsteams 
Sommige teams hebben een O’tje achter hun teamnaam. Dit 
geldt op dit moment voor Heren 2 en Dames 2. Het O’tje brengt 
verschillende rechten met zich mee, maar daar zullen we je 
niet mee vervelen. Het komt er kortweg op neer dat het als 
een opleidingsteam voor Heren 1 en Dames 1 wordt gezien.  

Veteranen/veterinnenteams 
Voor de heren en dames die de “normale” senioren-lijn ont-
groeid zijn, bestaan er verschillende veteranen- en veterin-
nenteams. De veteranen A, B en LA spelen op de zondag. Om 
bij de veteranen A of B te spelen moet je minstens 35 jaar oud 
zijn. Om bij veteranen LA te spelen moet je minstens 50 jaar 
oud zijn. Om bij de veterinnen te hockeyen, die ook op zondag 
spelen, moet je minstens 30 jaar oud zijn.

Het G-hockeyteam 
Wij hebben op onze club ook een G-hockeyteam. Dit is een 
team voor leden met een beperking, zodat zij ook kunnen ge-
nieten van het spelletje. Verdere informatie over de G-hockey 
is te vinden op pagina 17.

Recreanten/trimhockey 
Ook hebben wij leden die geen officiële wedstrijden spelen. 
Op de zaterdagochtend, maandagavond of woensdagavond 
zijn er diverse recreanten aan het trainen. Hier wordt door 
allerlei leden van verschillende leeftijdscategorieën getraind. 
Op de volgende pagina is meer informatie over de recreanten.
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WIL JIJ OOK MET ONS HOCKEYEN?
Instroom/recreanten
Veel ouders hebben nog nooit in hun leven gehockeyd en 
zouden het best weleens willen proberen als er maar een 
gelegenheid was! Rustig in een groep met gelijkgestemden, 

geholpen door een trainer, 
uitleg krijgen en oefenin-
gen doen. Dit is mogelijk op 
de club! Onder begeleiding 
van Fred zijn alle mensen 
die nog nooit gehockeyd 
hebben, maar nu eens wil-
len proeven van de gewel-
dige sport welkom om de 
beginselen van het spel te 
leren kennen.

Ook zijn er recreanten op de club. Er zijn verschillende groe-
pen, die op verschillende dagen hockeyen, als het op een be-
paalde dag net even niet uitkomt. Dit is een groep van jong en 
oud, man en vrouw. Iedereen is welkom. Gezellig een beetje 
hockeyen staat hier centraal. Op de woensdagavond met een 
drankje na de tijd en op de zaterdagochtend wordt er afge-
sloten met een kop koffie of thee. De charme is de mix tussen 
een groep spelers die al jaren mee doen en spelers die net 
nieuw zijn. Of je nou mee wil doen om lekker te ballen, nieu-

we mensen te leren kennen of voor de gezelligheid; iedereen 
is welkom! Dus kom vooral een keer langs.

Lid worden
Natuurlijk wil je graag lid worden van deze mooie club! Aan-
melden kan door het invullen van het inschrijfformulier op 
de website. Vervolgens wordt contact met je opgenomen door 
een elftalcoördinator.

Het is uiteraard altijd mogelijk vrijblijvend een aantal keer 
mee te trainen. Als je het formulier invult kom je vanzelf op de 
juiste plek op het veld 
terecht. Word je on-
verhoopt geen lid, dan 
hoef je geen contribu-
tie te betalen en wordt 
het inschrijfformulier 
verwijderd.

Wist je dat:
Je in de zomer en

 winter met de recreanten 

mee kunt hockeyen?

 Bij de zomer- en 

winterhockey is 

iedereen welkom!
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CONTRIBUTIE
Contributie is het bedrag dat je betaald om lid te zijn van de vereniging. Het is niet 
een bedrag dat hoort bij een aantal trainingsuren of speelminuten. Contributie is de 
belangrijkste inkomstenbron van de vereniging.

De exacte data die horen bij je leeftijd staan op de website. Onderstaand een overzicht van 
de contributiebedragen voor seizoen 2019/2020:

18 jaar en ouder, competitie spelend:  ............................................................................. €  340,-

18 jaar en ouder, niet-competitie spelend 
(Trimhockey/ Recreanten):  ................................................................................................ €  230,-

Junioren A & B/ 16 – 18 jaar:  ........................................................................................... €  320,-

Junioren C & D/ 12 – 16 jaar:  ........................................................................................... €  300,-

Junioren E/ 10 – 12 jaar:  ................................................................................................... €  250,-

Junioren F/ 8 – 10 jaar:  ..................................................................................................... €  155,-

Kabouters & Benjamins: (vanaf 5 jaar)  ............................................................................ €  140,-

G-hockey (alle leeftijden):  ................................................................................................. €  215,-

Gezinsmaximum:  ................................................................................................................ €  1.100,-

Contributie wordt overigens berekend op basis van je leeftijd (en niet het team 
waar je in speelt). De contributie wordt, over het jaar verdeeld, in vijf 
termijnen afgeschreven. Verdere informatie vind je op de site.

Wist je dat:
Je meer informatie 

over het obligatieplan 
op de website 
kan vinden?
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G-HOCKEY
De groepsband, het plezier en de inzet staan altijd voorop bij 
dit team! Het G-team is het team van de club dat het meeste 
in de prijzen is gevallen. Zij hebben zowel zilveren als gouden 
medailles behaald op de special olympics, zijn de Sportploeg 
met een beperking van Almelo geworden en werden meerde-
re malen kampioen in hun competitie. Afgezien van de wed-
strijden en toernooien zijn de trainingen ook belangrijk voor 
dit hechte team. Het samenzijn en zonder spanning lekker 
ballen is een wekelijks feestje. Op dit moment speelt ons G1-
team in de 6-tal competitie.
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SPORTIVITEIT EN RESPECT

TRAINERS EN COACHES 
Wat is een team zonder ze?

Klinkt dit nou als een team waar jij graag deel van uit wil ma-
ken of ken jij iemand die dit team nóg gezelliger kan maken? 
Neem dan contact op met Clem van Munster. Zijn contactge-
gevens zijn op de website te vinden.

Elk team heeft een trainer nodig en elk team heeft een coach 
nodig. Maar wat doen ze nou echt? Een trainer verzorgt de 
trainingen, dit is makkelijker gezegd dan gedaan, want over-
al moet aan gedacht worden. De training moet opgesteld wor-
den, er moet voor de materialen gezorgd worden, de training 
zelf moet goed verlopen en bovenal moet de balans tussen 
leren hockeyen en plezier aanwezig zijn. Ook voor de coach 
komt er meer bij kijken dan de meeste mensen denken, het 
contact met zowel de spelers als de ouders moet goed verlo-
pen, de opstelling moet gemaakt worden, de tegenstanders 
moeten ontvangen worden en last but not least moet de wed-
strijd zelf in goede banen verlopen.

Wil jij nou iets betekenen als trainer of coach? Ofwel voor het 
team van je zoon, dochter, neefje, nichtje of wil je gewoon 

überhaupt op deze manier iets betekenen voor de club? Hier 
zijn natuurlijk altijd mogelijkheden voor! Neemt contact op 
met de Technische Commissie.

Sinds seizoen 2016/2017 wordt door de club veel aandacht 
besteed aan sportiviteit en respect. Natuurlijk staat dit al lan-
ger hoog in het vaandel, maar in 2016 is hier een beleidsplan 
voor opgesteld. Sindsdien levert elk team een ambassadeur 
sportiviteit en respect.

De ambassadeurs dragen sportiviteit uit, bijvoorbeeld door 
tegenstanders te ontvangen met een kopje koffie of thee, de 
weg te wijzen, te zorgen voor een gezamenlijke afsluiting van 
een wedstrijd en een ander te wensen wat je jezelf ook wenst.

Wist je dat:
Je op de app en 

de website het meest 

recente trainingsschema 

kan vinden?
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VRIJWILLIGERS
Onze vereniging bestaat grotendeels uit vrijwilligers. 

Sommige zie je geregeld, sommige zijn bezig achter de schermen.

Arbitragecommissie
Een voorbeeld van zo’n commissie is de arbitragecommissie. 
Zij regelen eigenlijk alles omtrent het fluiten. Zij leiden per 
jaar zo’n 100 scheidsrechters op en plannen deze in op de 
zaterdag of op de zondag. Voor de scheidsrechters die wat 
beter fluiten dan gemiddeld en het leuk vinden, bestaat het 
CS+-traject. CS+ staat voor clubscheidsrechter +. Natuurlijk 
kun je de commissieleden ook tegenkomen terwijl zij zelf 
staan te fluiten.

Zaalhockeycommissie
Daarnaast hebben we een zaalhockeycommissie. Zij zijn in de 
zomer, als wij nog bruin liggen te bakken en te genieten van 
het mooie weer, alweer bezig met het regelen van het zaal-
hockeyseizoen. Zij leggen de trainers vast, huren de zalen, 
overleggen met andere verenigingen in de regio en inven-
tariseren onder de leden wie er zaalhockey wil gaan spelen.

Sponsorcommissie
M.H.C. Almelo zou M.H.C. Almelo niet zijn zonder de steun 
van sponsoren. Ieder jaar weer mogen wij ons verheugen op 
de steun van vele bedrijven en privé personen. Onze sponso-
ren zijn een onmisbare schakel om onze vereniging financieel 
gezond te houden.
Daarbij hanteren we een gouden spelregel: een win-win
situatie voor ondernemer én club.

Materialen- en keeperscommissaris
De materialen die wij bij het hockeyen gebruiken komen na-
tuurlijk niet uit de lucht vallen. Hier hebben wij een keepers- 
en materialencommissaris voor. In haar takenpakket valt het 
regelen van alle materialen. Denk aan de keepersuitrustin-
gen, de ballen die gebruikt worden, het ballenkanon, de pi-
onnen, noem maar op.
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Barcommissie
De barcommissie zorgt ervoor dat er altijd een drankje en een 
lekkere versnapering te verkrijgen is. Aan de lijn een lekkere 
kop koffie of na de wedstrijd een hap voor het hele team, de 
barcommissie verzorgt het. Naast de in- en verkoop worden er 
allerlei andere zaken geregeld om te zorgen dat je nooit dorst 
of trek hoeft te hebben op de club.

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie organiseert, vaak samen met andere 
commissies, verschillende activiteiten op en rondom de club 
met als doel: een gezellige club waar je je thuis voelt en waar 
het gezellig toeven is. De activiteitencommissie bestaat uit 
meerdere personen waardoor de verschillende activiteiten on-
der elkaar worden verdeeld en het ook leuk blijft om te doen.
Lijkt het je nou leuk om iets voor de club te betekenen en 
spreekt een van deze commissies je aan? Op pagina 6 en 7 
is een lijst te vinden met alle commissies en haar contactge-
gevens!

Wist je dat:

Je als je zelf goede 

ideeën hebt je altijd 

iemand van de 

desbetreffende 

commissie kan 

aanspreken?
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DE STICHTING
Ben je al wat ingewijd in onze club, dan hoor je het 
woord weleens vallen: de Stichting. Pardon? Wij zijn 
toch een vereniging? Jazeker, een hele leuke vereni-
ging ook nog. En een geprivatiseerde, wat wil zeg-
gen dat wij zelfstandig zijn.

Het clubhuis en de velden zijn eigendom van stichting 
’t Hinsenveld, de naam is afgeleid van het gebied waar 
de club ligt. De stichting koopt een veld en bouwt een 
clubhuis en de stichting betaalt daar ook voor en zorgt 
vervolgens voor het onderhoud.

De vereniging, waar wij lid van zijn, betaalt voor het 
gebruik van clubhuis en velden een vergoeding. Een 
beetje zoals een huurbaas en een huurder dus. Dat geldt 
ook voor de bar, de hele inkoop en verkoop vindt plaats 
binnen de stichting.

Natuurlijk zijn vereniging en stichting nauw met elkaar 
verweven en gelukkig hebben wij een heel erg goede 
samenwerking. Elk heeft een eigen bestuur, eigen sta-
tuten, eigen vergaderingen en wat er al niet bij komt 

kijken. Gemakshalve noemen we het geheel – de ver-
eniging en de stichting samen – vaak ‘de club’.

Samen zorgen wij ervoor dat we lekker kunnen hoc-
keyen, op mooie velden, dat alles netjes blijft, het aan-
trekkelijk recreëren is op de club en dat wij nu en in 
de toekomst financieel gezond blijven. Veel werk en 
een hele organisatie, en er zijn een hoop mensen bij 
betrokken.

Voor de leden is het helder: die hebben contact met 
het bestuur van de vereniging en niet direct met het 
bestuur van de stichting. 

Voor opmerkingen en goede 
ideeën staat je bestuur 
natuurlijk altijd open, 
zoals dat dan zo mooi 
heet.

Adastraat 1 - 7607 HA  Almelo - Tel. 0546 82 25 55
Maximastraat 4 - 7442 NW  Nijverdal - Tel. 0548 85 50 00
info@terbraakwillems.nl - www.terbraakwillems.nl

Wist je dat:
We sinds seizoen 

2017/2018 een nieuw 

bestuur van de 

stichting hebben?



•  Elk jaar spelen dames 1 en heren 1 in de Silvercup. Ook 
wel bekerhockey genaamd. Lijkt het jou nou gaaf om 
eens bij zo’n beladen wedstrijd te kijken en het feestje na 
de tijd mee te maken? Houd dan vooral de app en website 
in de gaten om te zien wanneer de volgende ronde is.

•  Gele kaarten. Misschien zijn ze je bekend, of klinkt 
het als een ver van je bed show, ze bestaan echt. Er zijn 
consequenties aan verbonden, bijvoorbeeld een melding 
maken en opschrijven wat er is gebeurd. Jouw kaart, dus 
jij schrijft. Er zijn ook kosten aan verbonden, die krijg je 
in rekening gebracht. Haal je een kaart? Kijk dan op de 
site welke vervolgstappen je moet nemen. 

•  Dat mooie tenue van ons, waar komt dat vandaan? Van  
’t Hoensport in Enschede om precies te zijn. Hier 
is het exclusief verkrijgbaar. Heb je geen zin om naar En-
schede te rijden? Heb jij even geluk, want via de online 
shop is het gehele tenue en meer verkrijgbaar. Daar hoef 
je de deur dus niet eens voor uit.

•  Aan de bar zijn verschillende hockeyartikelen te 
koop. Bitje vergeten, sokken kapot of een nieuw gripje 
nodig? Even snel naar de bar!

•  Tegenwoordig kun je ontzettend veel met de M.H.C. 
Almelo app. Hier kun je je aan- of afmelden voor trai-
ningen, je fruitschema’s bijhouden, kijken wie er deze 
week aan de beurt zijn om te rijden en kijken wanneer 
je eigenlijk moet spelen. De app wordt bijna dagelijks 
bijgewerkt, dus blijf deze vooral in de gaten houden om 
niks te missen.

•  Het wedstrijdschema per week is te vinden op de 
site of op de app, hier is ook te vinden wie wanneer moet 
fluiten. Als je moet fluiten krijg je ook een mailtje. Krijg 
je dit mailtje niet binnen? Controleer dan of je het juiste 
mailadres hebt opgegeven. Je gegevens kun je zelf een-
voudig wijzigen door in te loggen op de website. 

•  Voor elke hockeyer vanaf ongeveer 12 jaar, en zeker 
ook ouders, die het leuk vinden om de regels wat be-
ter te leren kennen, wordt er elk jaar een korte spel- 
regelcursus gegeven. In 1 of 2 avonden word je zo 
een echte spelregelgoeroe en maakt niemand je meer 
iets wijs over wat wel of niet mag. 

ALGEMENE INFORMATIE
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www.vanderheladvocaten.nl

ENSCHEDE
Ariënsplein 2,
7511 JX Enschede

053 - 30 30 277

ALMELO
Ootmarsumsestraat 85
7602 JS Almelo

0546 - 48 85 40
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HISTORIE
1917
Start A.M.H.C. door Floris Bloem. Het hobbelige veld lag in de 
wijk het Noorderkwartier. Verkleden gebeurde in een hotel, 
wat uiteindelijk op bezwaren ging stuiten. Zo werd het do-
mein verplaatst naar ‘Beeklust’, waar een terrein werd aan-
gelegd en de familie Ledeboer een kamer van hun huis als 
kleedlokaal afstond.

1918

Uitgave van het eerste clubblad ‘Tehore. Officieel orgaan van 
de Almelosche mixed hockey club’. 

1923
Vereniging werd ontbonden bij gebrek aan leden. Hiermee 
kwam er ook een einde aan het clubblad Tehore.

1925 
Heroprichting van de huidige vereniging op 18 november. 
Er werd gebruik gemaakt van één speelveld op het Sportpark 
(op de huidige locatie van het zwembad en Nieuwe Erasmus). 
Het was een drassig laag gelegen veldje, omringd door grep-
pels, dat bij enige regenval onbespeelbaar was. De accom-
modatie, die werd gedeeld met o.a. de voetballers van Luctor, 
bestond enkel uit een kleedkamer. Als kleedkamer diende 
een houten hok van 6 x 3 meter, voorzien van een lage vier-
kante ijzeren bak met daarboven één kraan met uitsluitend 
koud water. Achter dit gebouw bevond zich een houten één-
persoons toilet, zonder waterspoeling. 

1950 
Het terrein op het Groenendal, de tegenwoordige locatie van 
tennisvereniging Luctor et Emergo, werd in gebruik geno-
men. Hiermee kwam er een tweede veld ter beschikking. Het 
speelveld op het Sportpark had de club ook nog ter beschik-
king. Dit betekende dat er twee velden waren, aan beide kan-
ten van de stad. 

1951
Viering van het 25-jarig jubileum. Uitgave van het jubileum-
boekje met o.a. de tekst van “Ons Hockey-lied”.   
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Het mededelingenblad wat van tijd tot tijd verscheen, groeide 
uit tot een echt clubblad met als naam ‘de Beetwott´l’, Offi-
cieel orgaan van de Mixed Hockey Club Almelo’. Vernoemd 
naar de suikerbieten die destijds veel werden verbouwd in 
Twente.

1955 
Viering 30-jarig jubileum

1962 
Op de huidige locatie het Hinsenveld, kon een eigen clubhuis 
met 3 grasvelden in gebruik genomen worden. Dit ‘oude’ club-
huis (1e clubhuis) werd opgetrokken van grote duroxblokken 
met aan weerszijden twee houten vleugels, de kleedkamers. 
Deze vleugels waren één van de prijzen van een grote loterij 
van het N.O.C., waarvoor diverse leden zich bij de lotenver-
koop enorm hadden ingespannen. Het clubhuis werd ver-
warmd met gasbranders. Het middelpunt was de openhaard 
die het hart van de zitkuil vormde. In deze kuil was het met 
name in de winters altijd tjokvol, want iedereen wilde bij de 
openhaard zitten. 

1968 
Het eerste hockeykamp in Almelo.

1973 
Bouw van een nieuw clubhuis (2e clubhuis) en een 4e gras-
veld. Het clubhuis werd officieel geopend door burgemees-
ter Schneiders en wethouder Janssen. Zij deden dit door een 
hockeybal door een dichtgeplakt doel met de MHCA-kleuren 
te slaan. 

Ieder
einde is
ook een
begin.
Vredehof Almelo
Bel (0546) 81 33 34
of kijk op
www.vredehof.nl

Sylvester Goossen

Vredehof.
In dienst van het leven.
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1978 
Opening van een vijfde en zesde speelveld door voorzitter W. 
van de Boom en wethouder Stuivenberg. De twee nieuwe vel-
den lagen op de plek van het huidige crematorium.

1985 
Aanleg eerste kunstgrasveld, met terreinverlichting. Vele Al-
melose verenigingen maakten, vooral in de winterperiode, 
gebruik van dit veld. De attentiewaarde van de reclamebor-
den langs het veld werd hierdoor enorm vergroot.

1987 
Damesinterland Nederland tegen Spanje om ons kunstgras-
veld officieel te openen.

1999
Aanleg tweede kunstgrasveld.
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“EVERYTHING TASTES 
BETTER WHEN YOU 
SHARE FOOD TOGETHER.” Grotestraat 127   •   7607 CH Almelo   •   0546 625 197   •   www.gastrobar1910.nl



2000 
Viering van het 75-jarig jubileum en de officiële ingebruik-
name van het tweede kunstgrasveld. Er landde een helikop-
ter met twee van de jongste leden en de bondscoach Maurits 
Hendriks. Ook werd er een wedstrijd gespeeld tussen het eer-
ste herenelftal tegen de selectie van Heracles (1 helft hockey-
end en 1 helft voetballend).

Wist je dat:
•  Dames 1 in 1947 kampioen van de overgangsklasse is ge-

worden.
•  Heren 1 in 1960 promoveert naar de eerste klasse.
•  De Almelose Kea Bouman in 1926 in het Nederlands elftal 

zat.
•  De stick vroeger twee platte kanten had.
•  In de jaren 30 dames hockey pas een serieus karakter 

kreeg. De Hockey Bond schrijft strenge regels voor, zoals 
verbod op rokken meer dan 20 cm van de grond. 

•  Almelo meerdere toernooien heeft gekend; zoals André 
Bolhuis (toenmalig voorzitter van de KNHB) in het voor-
woord van het lustrumboekje MHC Almelo 75 jaar heeft 
gememoreerd onder andere het jeugdtoernooi Toetie 
Wroetie. Ook het Syko-toernooi (veterinnen) en het och-
tendjassentoernooi (senioren) zijn op MHC gehouden. 
Tenslotte het paastoernooi, tegenwoording bekend als het 
Hilgen Paastoernooi.

•  Oud-MHC Fredy Westebring bondsscheidsrechter en inter-
nationaal scheidsrechter is geweest.

•  Er al meerdere internationals onze club hebben bezocht 
en verblijdt met hun kennis en tricks: nationale dame-
selftal van ’87, Taco van de Honert, oud bondscoach Mau-
rits Hendriks (oud MHC), Kim Lammers, Lars Balk, Austin 
Smith, Sander de Wijn, Ginella Zerbo, ….. 

•  Onze club vijf verschillende locaties heeft gehad.
•  We ooit 6 velden hebben gehad.
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2009
Aanleg derde kunstgrasveld, een semiwaterveld. De grasvel-
den zijn nu verleden tijd.

2013
Bouw huidig (3e) clubhuis.

2019
Aanleg eerste waterveld.
Uitgave eerste editie ‘Op de mat’ magazine.



In een snelle wereld met vluchtige aandacht voor 
digitale communicatie, is er steeds meer behoefte 
aan duurzaam kwaliteitsdrukwerk.”

“


