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Voorwoord
Beste (ouders/verzorgers van) leden en belangstellenden,
Ook sinds de laatste nieuwsbrief hebben er veel veranderingen plaatsgevonden.
Op het moment dat we dachten weer te mogen hockeyen, kon óók de
zaalhockey helaas niet in volle mate plaatsvinden.

De eerste veldtrainingen zijn geweest en de eerste competitiewedstrijden zijn
gespeeld. Er wordt gereisd naar verschillende clubs in Noord-Holland óf er mocht
thuis gehockeyd worden, waarna er goed gebruik gemaakt kan worden van ons
nieuwe clubhuis. Daarnaast mag er niet alleen weer gehockeyd worden, maar
aanmoedigen langs de zijlijn mag ook weer!
In de nieuwsbrief van december 2021 werd er al gesproken over het nieuwe
tenue. Na lang wachten is het eindelijk zover… 13 maart verwelkomen we het
nieuwe tenue!
Een nieuw clubhuis, een nieuw tenue én de start van de veldcompetitie na een
lange periode van beperkingen. Kortom, het kan én mag allemaal weer!
In de eerdere nieuwsbrief zijn de commissarissen van de verschillende commissies
op onze mooie club voorgesteld. In deze nieuwsbrief zullen de leden van het
bestuur, die ervoor zorgen dat de club op dagelijks niveau draaiende blijft,
geïntroduceerd worden: het Dagelijks Bestuur.
Aan het einde van deze nieuwsbrief zal een kalender staan met de tot nu toe
bekende gegevens over de aankomende activiteiten op de club.
Namens zowel het Algemeen als Dagelijks Bestuur wensen wij jullie veel plezier op
én naast de velden!
De Communicatie Commissie namens het bestuur
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Tim Petter
Voorzitter
Voorzitter@hschermes.nl
Prestatiegericht
Ondernemend
Ad rem
Relativerend
Rechtvaardig

Hoe ben je bij Hermes terecht gekomen?
Begin jaren ‘90 ben ik in de F-jeugd begonnen bij HSC Hermes, toen nog gelegen aan
het Hengstepad in de Donkere Duinen. Samen met mijn twee broers heb ik daar met
veel plezier alle jeugdniveau ’s doorlopen. Eenmaal op de Linie hebben we uiteindelijk
gezamenlijk in Heren1 gespeeld, voordat we alle drie buiten de stad gingen studeren en
zodoende Hermes achter ons lieten. Toen ik jaren later in Den Helder terugkeerde, ben ik
opnieuw met de club in aanraking gekomen; Nadat de huidige vicevoorzitter Christof
Pex en ik elkaar bij toeval tegenkwamen op de Linievelden, zijn we eerst samen training
gaan geven aan de jeugd, hebben we vervolgens aan de wieg gestaan van het
huidige Heren1-team en besloten we uiteindelijk om onszelf beschikbaar te stellen voor
de destijds vacante positie van voorzitter en vicevoorzitter.
Kun je iets vertellen over jouw functie bij Hermes?
De Voorzitter vormt samen met de Vicevoorzitter, de Secretaris en de Penningmeester
het Dagelijks Bestuur van HSC Hermes. Als Voorzitter ben ik eindverantwoordelijk voor het
beleid en de organisatiestructuur van de club, alsmede voor het zorgdragen voor het
voortbestaan van de vereniging. Daarnaast dien ik de maandelijkse
Bestuursvergaderingen en de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen voor te zitten,
en ben ik een aanspreekpunt voor commissies en/of (werk-)groepen binnen en buiten
HSC Hermes.
Voor welke zaken binnen de club kunnen mensen jou benaderen?
Aangezien we als Dagelijks Bestuur met ons beleidsplan en bijhorende
organisatiestructuur ervoor willen zorgen dat er (in de toekomst) voor alle mogelijke
zaken binnen de club een Commissaris en/of Coördinator is die als verantwoordelijk
aanspreekpunt voor zijn of haar Commissie fungeert, ben ik samen met de overige
Dagelijks Bestuursleden vaak meer op de achtergrond bezig om hieraan gestalte te
geven, en ben ik wellicht wat minder snel benodigd als aanspreekpunt vóór de
schermen. Echter, omdat dit een non-stop evoluerend proces betreft en omdat we ons
tijdens dit proces - zeker zolang niet alle functies zijn ingevuld - nog veel met
(operationele) zaken bemoeien, is de kans groot dat we elkaar alsnog af en toe tegen
zullen komen bij overleggen en evenementen op de club.
Bovendien hoop ik dat iemand met een afwijkende visie qua beleid of organisatie, of
zorgen m.b.t. de toekomst van de vereniging, of vragen en/of opmerkingen m.b.t. de
naleving van de reglementen door (bestuurs-)leden, zich nooit bezwaard zal voelen om
even bij mij aan te kloppen...!
Wat motiveert jou om dit te doen?
De huidige vicevoorzitter en ik hadden in het verleden - zeker tijdens het nuttigen van
een biertje - nogal eens feedback op bepaalde aspecten van het clubbeleid. Stilstand is
achteruitgang. De beste stuurlui staan aan wal, dus dan moet je stoppen met
schreeuwen vanaf de zijlijn en het zelf oppakken. Ondanks twee deprimerende coronajaren hebben we met z’n allen waar mogelijk binnen Hermes al veel tot stand gebracht.
Het geeft energie om te zien dat we met een langzaam groter wordende groep
gemotiveerde mensen, telkens een stapje dichterbij onze ambitieuze doelstellingen
komen.
Wat kenmerkt Hermes voor jou?
Een toegankelijke en gezellige familieclub.
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Christof Pex
Vicevoorzitter
Vicevoorzitter@hschermes.nl
Ondernemend
Ambitieus
Teamplayer
Weloverwogen
Perfectionistisch

Hoe ben je bij Hermes terecht gekomen?
Toen mij, toen ik net 5 jaar oud was, werd gevraagd welke sport ik graag zou
willen beoefenen, besloot ik een teamsport te kiezen die niet al door iedereen
werd beoefend. Dan was de kans erin uit te blinken natuurlijk vele malen kleiner.
Met de eis dat het wel een teamsport, buitensport en competitiesport moest zijn
maakte ik kennis met hockey.
Na enkele proeflessen bij HSC Hermes, toen nog gelegen aan het Hengstepad in
het prachtige natuurgebied Donkere Duinen in Den Helder, met een goede
vriend van mij ontdekte ik dat het bij hockey goed mogelijk was om snel nieuwe
vrienden te maken! Bovendien was de sport zelf erg leuk, uitdagend en sprak het
samen spelen mij enorm aan. Sindsdien ben ik nagenoeg non-stop verbonden
geweest met de hockeyclub. Er waren slechts 3 jaren waarin ik, tijdens mijn
studie, afstand heb moeten doen van de sport en de club.
In 2018 lukte het eindelijk om voldoende mannen te verzamelen voor een
volwaardig Heren 1 team en zijn we begonnen met het beoefenen van deze
prachtige en dynamische sport bij deze geweldige, gezellige en moderne club.
Kun je iets vertellen over jouw functie bij Hermes?
Als vicevoorzitter ben ik primair de back-up en rechterhand van de voorzitter.
Mijn commissie is daarmee, net als die van de voorzitter, eigenlijk dus het gehele
clubbestuur (het Algemene Bestuur). Daarnaast ben ik tevens inhoudelijk
betrokken bij en actief binnen enkele commissies: de sponsorcommissie (als
commissaris) en de communicatie commissie (als lid).
Voor welke zaken binnen de club kunnen mensen jou benaderen?
Men kan mij benaderen voor alle organisatie-gerelateerde activiteiten en
commissie-overkoepelen activiteiten zoals bijvoorbeeld de voorbereiding en
implementatie van bijvoorbeeld de maatregelen ten gevolge van Corona. Maar
ook hebben de voorzitter en ik samen een project opgestart om de structuur van
de organisatie (=HSC Hermes) te verbeteren en dus kan men mij ook daarvoor
benaderen.
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Omdat ik als vicevoorzitter betrokken ben bij nagenoeg alles wat er binnen de club
gebeurt kan ik mensen over het algemeen in ieder geval naar de juiste
plek/persoon begeleiden.
Wat motiveert jou om dit te doen?
In de tijd dat samen met Tim Petter training heb gegeven, hebben wij gewerkt met
verschillende besturen. Beiden zijn wij, van karakter, vrij kritisch en zo
concludeerden wij samen dat er wel het een-en-ander te verbeteren valt. Maar
natuurlijk staan de beste stuurlui altijd aan wal! Met die kennis besloten wij dit heft in
handen te nemen en deze kans te grijpen (niet wetende dat Corona al snel
duidelijk haar stempel kwam drukken op ons ‘programma’/plan).
Met mijn jarenlange en brede hockeyervaring ken ik met zekerheid zeggen dat het
een prachtige sport is met geweldige kansen voor iedereen. Het ledenaantal van
de club loopt al een flink aantal jaren, jaar-op-jaar, terug - met het risico dat de
club straks niet meer bestaat. Daar moet verandering in komen! En dat kan!
Wat kenmerkt Hermes voor jou?
Dat weerspiegelt het thema van de recente verbouwing al voor een groot deel:
een prachtige, uitnodigende en warme club aan de duinen.
Deze prachtige club valt of staat met haar betrokken leden en vrijwilligers. Met
elkaar hebben we de recente verbouwing gerealiseerd en daar spat vanaf:
kwaliteit, gezelligheid en sportiviteit. Als we dat vertalen naar de hockeysport bij
onze club zien we: kwalitatief hockey op hoog niveau in een uitnodigende
omgeving tijdens de 1e, 2e én de 3e helft.

Meer info op de laatste pagina van deze nieuwsbrief!

LET OP, OP ZONDAG 13 MAART :
•
•
•
•

Speelt H1 in nieuwe tenue
Kun je passen voordat je online bestelt
Ontvang je via email bestelinstructies
én een persoonlijke kortingscode
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Ron Scheephorst
Secretaris
Secretaris@hschermes.nl
Rustig
Sportief
Open
Sociaal
Eerlijk

Hoe ben je bij Hermes terecht gekomen?
Ik ben bij Hermes terecht gekomen doordat twee zoons als speler actief zijn en
mijn vrouw, die training geeft.
Kun je iets vertellen over jouw functie bij Hermes?
Als secretaris:
1) Zorg ik voor de agenda en de notulen van de maandelijkse
bestuursvergadering;
2) sluit ik namens de club aan bij de vergaderingen van de KNHB;
3) onderhoud ik de ledenadministratie. M.a.w. inschrijving van leden en vrijwilliger
en uitschrijven van leden en vrijwilligers;
4) Beheer ik het info@hschermes.nl mailaccount;
5) Post ik nieuws op de website en de LISA App.
Als webbeheerder van onze Lisa omgeving onderhoud ik het contact met
de leverancier en, beheer de LISA applicatie.
Voor welke zaken binnen de club kunnen mensen jou benaderen?
Ik ben voor de volgende zaken benaderbaar:
a. Lidnummers en toegang tot LISA login leden en/of de LISA App;
b. Inschrijvingen;
c. Algemene vragen over wat er op en rond de club gebeurt.
Wat motiveert jou om dit te doen?
Mijn motivatie is dat ik graag een (bestuurlijke-)bijdrage wil leveren aan het
mogelijk maken dat mijn kinderen kunnen sporten
Wat kenmerkt Hermes voor jou?
Een hockeyclub waar lekker sportief bezig zijn voor op staat.
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Woord van de Voorzitter 2022

Beste (ouders/verzorgers van) leden en belangstellenden,
Wanneer u dit leest, zijn we alweer een behoorlijk eind onderweg in 2022,
zijn de meeste goede voornemens ingehaald door de alledaagse realiteit,
is storm Corrie er slechts nog eentje in een glas water, is de zaalcompetitie
reeds ten einde en is de tweede seizoenshelft van de veldcompetitie - met
in het kielzog (hopelijk) een aangename lente - weer begonnen.
Maar dat is op de koude winterdag wanneer ik aan dit ‘Woord van de
Voorzitter’ werk, nog even toekomstmuziek; op het moment van schrijven zit
ik namelijk nog in een periode van bezinning. Of, zoals het RIVM het noemt:
verplichte thuisquarantaine. Dit vertel ik u overigens niet om u te vermaken.
Of om medelijden op te wekken. Of om te laten zien dat ik solidair ben met
de rest van de wereld. Nee, dat vertel ik u met slechts één doel in het
achterhoofd: zodat u weet dat de licht ironische ondertoon die ditmaal
mogelijkerwijs af en toe de kop op steekt in deze halfjaarlijkse column, puur
te maken heeft met het gegeven dat deze onvrijwillige periode van
bezinning mij nét iets te lang duurt. In het kader van ‘bezint eer gij begint’,
wilde ik het meteen maar even gezegd hebben.
Zoals u allemaal weet hebben de restricties rond Covid-19 er in Q4 van 2021
voor gezorgd dat onze sportieve ambities wederom even in de koelkast
moesten worden gezet. Persoonlijk heb ik nog een moment getracht om
met een sportdieet en work-outs zo fit mogelijk te blijven, maar het aflezen
van het aantal calorieën op voedselverpakkingen bleek op de derde dag
van mijn sportdieet al te veel zelfdiscipline te vergen. Wél heb ik dit bijna
een dag langer volgehouden dan de work-outs. (U leest het al: Net als
tijdens mijn verplichte thuisquarantaine, blijf ik positief).
Voor onze leden was er in Q1 van 2022 - tegen alle verwachtingen in gelukkig tóch nog de mogelijkheid tot zaalhockeyen. Mijn waardering gaat
uit naar Technisch Commissaris Marcel Gossler en alle overige betrokkenen,
die de organisatie hiervan op zo’n korte termijn alsnog tot een succes
hebben gemaakt. Een prestatie van formaat, waardoor de eerste
seizoenshelft op sportief vlak al met al weinig aan aantrekkingskracht heeft
ingeboet.
Ik zal eerlijk met u zijn: de aantrekkingskracht van zaalhockey is helaas nooit
echt aan mij persoonlijk besteed geweest. Niet dat ik het niet geprobeerd
heb; ik heb jaren terug - op dringend verzoek van de speciaal om die
reden aanwezige Hermes-jeugdleden die wij toentertijd training gaven welgeteld één minuut mijn opwachting gemaakt tijdens een thuiswedstrijd
in de zaal. Hermes Heren1 stond op het moment van mijn invalbeurt al 0-9
achter tegen de latere kampioen, toen ik bij mijn eerste en enige
balcontact, met meer geluk dan wijsheid, de eervolle 1-9 binnenschoot.
Ondanks dat Teun de Nooijer en ik enkel onze terugtrekkende haarlijn
gemeen hebben, voelde ik me op dat moment toch enigszins verbonden
met de voormalig balvirtuoos. Geheel in stijl besloot ik dan ook om ter
plekke mijn zaalhockeycarrière op het hoogtepunt te stoppen en de coach
om een publiekswissel te vragen. Ik hoor u denken: Zo worden legendes
geboren.
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Enkele jaren later besloot ik in een vlaag van zelfoverschatting een
eenmalige comeback te maken op het zaalhockeyveld tijdens een
trainingswedstrijdje. Toen ik - wederom bij mijn eerste en enige balcontact snoeihard op mijn voet werd geraakt door niemand minder dan mijn
goede vriend en vicevoorzitter Christof Pex, en hij vervolgens nog iets
mompelde in de trend van “..dat krijg je er dus van als je bij zaalhockey niet
laag zit..”, besloot ik per direct naar huis te gaan om naar een herhaling
van The Voice Of Holland te gaan kijken. Daar vallen minder onschuldige
slachtoffers. Overbodig om te zeggen dat ik mijn zaalhockeystick daarna
voorgoed aan de wilgen heb gehangen. Ik hoor u denken: Zo gaan
legendes verloren.
Ik wil hier eigenlijk maar mee aangeven dat de hervatting van de
veldcompetitie wat mij betreft niet snel genoeg kan beginnen. Covid-19 is
eindelijk terrein aan het verliezen en hockeyers én publiek zijn allemaal
weer als vanouds welkom op de club. In een clubhuis dat er fraaier bij staat
dan ooit tevoren. Met zeer binnenkort een gloednieuw tenue - tegen een
aantrekkelijke korting! Kortom: alle seinen staan op groen om er met z’n
allen ook in 2022 weer wat moois van te maken. In de komende maanden
is het daarom zaak om de werving & binding van nieuwe en bestaande
leden en betrokkenen opnieuw gestalte te gaan geven.
Dit alles doen wij met een organisatie waar clubliefde hoog in het vaandel
staat, maar waar men niet bang is voor verandering. Een organisatie die
niet alleen begint, maar ook staat of valt, met úw inbreng. HSC Hermes is
daarom constant op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Met een kleine
investering van uw tijd kunt u uw club verder helpen én tegelijkertijd uw
door Covid-19 ingestorte sociale leven een boost geven. Wij zullen de
komende periode dan ook flink campagne voeren om onze groeiende
organisatie nóg professioneler, beter en warmer te maken. U leest het
goed: Eindelijk een boostercampagne waar iedereen achter staat!
Sportieve groet,
Tim Petter
Voorzitter HSC Hermes

Activiteitenkalender Voorjaar
11 maart
18 maart
18 mei
21 mei
18 juni
2 juli

–
–
–
–
–
–

Pubquiz A+B Junioren
Pubquiz Senioren
Algemene Leden Vergadering Voorjaar
Pannenkoekendag Jongste Jeugd
Jongste Jeugddag
(Kortehoeven) Toernooi
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Vrijwilligerswerk bij HSC Hermes
Momenteel zijn we binnen het bestuur en
de commissies druk op zoek naar nieuwe
vrijwilligers. De vacatureteksten worden
op dit moment geschreven en zullen
begin april online komen te staan.
Mocht je niet kunnen wachten op de
vacatureteksten? Op de website staan
alle open vrijwilligersvacatures:
‘De club’ → ‘Organisatie’ → ‘Vacatures’
Mocht je vragen hebben over een
vacature óf je willen aanmelden als
vrijwilliger, kan je mailen sturen naar
bestuur@hschermes.nl
Namens het bestuur willen we je
bedanken voor het lezen van deze
nieuwsbrief.
Wij wensen iedereen alvast een fijn en
sportief voorjaar!
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INFORMATIE NIEUW TENUE:

•

BESTELLEN
https://www.hockeydirect.nl/verenigingen/hsc-hermes
Maak een account
aan https://www.hockeydirect.nl/customer/account/create/
En bestellen maar!

•

PRIJZEN
Tijdens de introductie periode betaal je met jouw persoonlijke
kortingscode slechts €10 (i.p.v. €49,95) voor het thuisshirt.
Overige items:
Broek/rok junioren €26,95
Broek/rok senioren €31,50
Sokken €14,95

•

PERSOONLIJKE KORTINGSCODE
De persoonlijke kortingscode is als volgt opgebouwd:
lidnummer-voornaam lid
LET OP, de voornaam is zonder leestekens (dus bijvoorbeeld é wordt e)
De kortingscode is eenmalig te gebruiken voor aanschaf van het thuisshirt.
Als de kortingscode niet werkt, neem dan contact op met de
klantenservice van hockeydirect.

•

BEDRUKKING
Voer bij voorkeur jouw achternaam in HOOFDLETTERS in (maximaal 12
tekens inclusief spaties)
Rugnummers; tijdens wedstrijden is het niet toegestaan dat er spelers
binnen 1 team hetzelfde rugnummer hebben, stem dit dus goed af voordat
je gaat bestellen.
De coaches hebben hier eerder een mail over ontvangen.
Bedrukte shirts kunnen niet retour!
Regels omtrent ruilen en retourneren van andere items vind je
hier https://www.hockeydirect.nl/klantenservice/retour-en-omruiling

•

PASSEN
Donderdag 17 maart kan er 19.30-20.30 gepast worden of stuur een mail
naar cc@hschermes.nl voor een afspraak.

Voor de overige tenue items verwijzen we je naar de maattabellen op de
site van Hockeydirect.
Let op, OSAKA sokken vallen smal.

Binnenkort wordt het assortiment uitgebreid met onder andere het uit-tenue,
trainingspakken en nog veel meer moois van OSAKA!
Wij houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen en nog veel meer goeie
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deals!

