
Met trots bieden we jullie deze eerste 
nieuwsbrief aan. Wie had gedacht 
dat, toen we in december 2003, met 
een aantal buurtbewoners voor het 
eerst bij elkaar zaten om over een 
aantal hockeytrainingen te praten, 
we voor de Olympische Spelen 2004 
al zouden spreken over een echte 
hockeyclub. 
 
En per 20 april 2004 zijn we er! Van-
daag zullen we de kleuren van de te-
nues bekend maken en de wedstrijd-
schema’s voor de jeugd voor het ko-
mend seizoen presenteren. Daarnaast 
zullen we jullie in deze nieuwsbrief 
vertellen over de velden, het miniveld-
je, ons clubhuis AthenA Kantina, over 
de begroting en het beleidsplan 
2004/2006. Er is veel ambitie binnen 
onze club en de eerste hockeytalenten 
zijn al bespeurd onder de kinderen. De 
plannen voor de komende jaren zijn er 
daarom op gericht een kwalitatief ster-
ke club te bouwen, waar ruimte is voor 
mooie prestaties. Tegelijkertijd willen 
we uitstralen dat we met veel lol onze 
vrije tijd besteden en gezamenlijk toer-
nooien en feesten organiseren. Niet 
alleen voor mensen uit de Watergraaf-
smeer, maar ook voor alle mensen uit 
Zeeburg, Oost, Diemen, de  
eilanden en IJburg die zich al bij ons 
hebben aangemeld. 
De competitie gaat in September 

daadwerkelijk voor ons van start en we 

willen nu alvast alle ouders en kinde-
ren bedanken die ons in de afgelopen 
periode, maar zeker ook in de toekomst 
helpen om de toekomst van AthenA 
verder op te bouwen.  
We hebben nu 100 kinderen en ruim 30 
volwassenen waar we mee starten, en 
we vertrouwen er op dat we in een 
tweetal jaar boven de 300 leden zitten.  
 
AthenA vooruit! 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens Coen Borren, Barend Santen, 
Sharona Ceha, Jeroen Jagers en David 
Edwards 
Tanja Vermeer 
 
 

 
Eigenlijk is Jeroen er nog steeds een 
beetje beduusd van: ‘we zijn nog geen 
jaar bezig en kijk hoever we nu zijn: 
velden in de maak, misschien een 
clubhuis en vooral heel veel kinderen 

en ouders die lid willen worden.’ Voor 

Jeroen is het inmiddels meer dan 15 
jaar geleden dat hij voor het laatst een 
stick in handen had. ‘Maar mijn beste 
vrienden heb ik aan het hockeyen 
overgehouden. Voor mijn kinderen 
vind ik het daarom goed als ze op zijn 
minst de mogelijkheid hebben om voor 
hockey te kiezen.’ Maar die keuze was 
er in de Watergraafsmeer helaas niet. 
‘Dan moet je naar Amstelveen, maar ik 
vind het niks als je je kinderen in de 
auto naar de training moet brengen.’  
 
Toen Jeroen hoorde dat enkele ouders 
plannen voor een vereniging hadden, 
sloot hij zich daar graag bij aan. ‘We 
merkten dat we al snel veel reacties 
kregen toen we een eerste kennisma-
kingscursus organiseerden. Blijkbaar 
viel dat het stadsdeel ook op, want van 
hen kregen we toen fantastische onder-
steuning.’   
De toekomst ziet Jeroen met een goed 
gevoel tegemoet. ‘Zowel in de Water-

 
Hoe richt je een hockey-vereniging op? 
 
In de kranten lees je alleen maar over de malaise in de verenigingssport. De 
toekomst zou aan de individuele sporten zijn. AthenA heeft daar lak aan: tegen 
de heersende trend maakte de club een bliksemstart. Jeroen de Jager,  een van 
de initiatiefnemers, blikt terug op een hectisch voorjaar. 
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graafsmeer, als Zeeburg en Diemen zie 
ik veel potentiële leden.  
Nu maar hopen dat er met alle bouw-
plannen voldoende ruimte op sportpark 
Voorland overblijft.’ 
 
AthenA KantinA 
 
Bij een echte club hoort natuurlijk ook 
een echte kantine. Bij AthenA dus een 
KantinA. Als beginnende club hebben 
we een goede kans om de oude kantine 
van Rugbyclub DNC op Voorland over 
te nemen. Deze kantine ligt vlak naast 
de velden van Geuzen Middenmeer. 
DNC is zo goed als ter ziele.  
De doorspelende leden zijn over naar 
de Rugby Club Amstelveen. De houten 
keet, die gebruikt werd als clubhuis, is 
van de rugbyclub maar staat op ge-

meente grond. De grond hoort bij het 
veld en de rugby club betaalt niet apart 
voor huur of pacht van de grond.  Het 
clubhuis is bij benadering 60 jaar oud.  
 
Behalve een kantine met bar en keuken 
beschikt het gebouw ook over 2 kleed-
kamers met doucheruimtes en wc´s. Er 
zijn veel kleine opslagruimtes. Centrale 
verwarming en 2 geisers voor de dou-
ches. Bar met tapinstallatie en keuken 
met frituur etc. en een aparte 
uitgiftebalie. De centrale ruimte is 
ongeveer 8 bij 12 excl. de bar. En een 
prettig terras dat uitkijkt over onze 
toekomstige velden!! 
 
De komende weken gaat het bestuur 
kijken of het financieel mogelijk is om 
het gebouw over te nemen.. In de vol-
gende Nieuwsbrief meer nieuws.  

Van de penningmeester 
 
HC AthenA Amsterdam heeft met be-
hulp van het Stadsdeel Oost-
Watergraafsmeer, de Koninklijke Ne-
derlandse Hockey Bond (KNHB) en 
een aantal enthousiaste ouders een flit-
sende start gemaakt en de club gaat 
zonder enige twijfel een mooie toe-
komst tegemoet. In augustus moeten de 
twee kunstgrasvelden gereed zijn om te 
bespelen en hopelijk is ons clubhuis 
AthenA Kantina tegen die tijd ook be-
schikbaar. Aan het clubtenue wordt op 
dit moment hard gewerkt. 
 
Vanaf het tweede weekeinde van de 
maand september gaat het serieuze 
werk echt beginnen, als de eerste com-
petitiewedstrijden gespeeld gaan wor-
den. Afgelopen zaterdag hebben we 
daar een eerste voorproefje van gezien 
op ons eerste AthenA Olympiade hoc-
keytoernooi 2004. Aan de inzet en het 
enthousiasme van de jonge spelers zal 
het niet liggen. 
  
Naast sportieve prestaties zullen we als 
vereniging ook financieel het nodige 
voor elkaar moeten krijgen. Zo zullen 
we huur moeten gaan betalen voor on-
ze AthenA Kantina (en mogelijk moe-
ten investeren in het opknappen ervan), 
zullen we moeten gaan betalen voor de 
huur van de kunstgrasvelden en de 
energiekosten van de bijbehorende 
verlichting in geval van gebruik in de 
avonduren, moeten er goede trainers 
worden betaald die onze eigen trainers 
gaan opleiden en moeten er (kee-
pers)uitrustingen worden aangeschaft. 
En dan hebben we het nog niet over 
verzekeringen, bondsbijdragen en an-
dere bijkomende kosten. Kortom, er is 
geld nodig.  
 
Die inkomsten zullen moeten komen 
uit de contributies van de leden, de 
entreegelden, (hopelijk) uit de barom-
zet van onze Athena Kantina alsook uit 
mogelijke sponsoring. De ervaring 
leert dat het veelal de senioren zijn die 
voor het merendeel van de inkomsten 
zorgen, omdat hun contributie hoger 
ligt dan die voor jeugdleden en zij voor 
meer barinkomsten zorgen, terwijl zij 
relatief minder gebruik maken van de 
faciliteiten. Bij HC AthenA bestaat het 
ledenbestand vooralsnog voornamelijk 
uit jeugdleden en wel de allerjongsten 
in de leeftijdscategorie van 6 tot 12. 
Het zal duidelijk zijn dat het zeker in 

de opstartfase niet eenvoudig zal zijn 
om de begroting sluitend te krijgen. Op 
termijn, als ons seniorenbestand zal 
zijn uitgebreid, zal dat hopelijk makke-
lijker gaan. 
 
Bij een eerdere gelegenheid (en ook op 
de website) hebben wij al eens richtlij-
nen gepresenteerd voor de mogelijk 
door HC AthenA te hanteren contribu-
ties. Deze bedragen waren gebaseerd 
op een grote hockeyclub in het midden 
van het land (Kampong). Nader onder-
zoek wees uit dat er nogal grote ver-
schillen zijn tussen de contributies bij 
de verschillende verenigingen. Willen 
we volgend seizoen een enigszins slui-
tende begroting kunnen realiseren, dan 
zullen de contributies toch in de orde 
van grootte van de navolgende bedra-
gen moeten  liggen. Vanzelfsprekend 
zal de leden-vergadering, die in augus-
tus/september moet plaatsvinden, daar-
over definitief moeten beslissen. Naar 
ons idee kunnen we met deze contribu-
ties  concurreren met (de kosten van) 
veel andere sporten en bezigheden van 
onze kinderen en hebben we daarbij 
veel te bieden. 
 
Senioren  €     250  
Recreanten  €     125 
A junioren  €     175  
B junioren  €     175  
C junioren  €     150  
D junioren  €     150  
E junioren  €     125  
F junioren  €     100  
mini pupillen  €       50  
entreegeld  €       50  

 
Op korte termijn zal hierover een voor-
lopig besluit worden genomen en zult u 
daarover worden geïnformeerd. Het zal 
ons streven zijn de contributie daad-
werkelijk uiterlijk in de maand sep-
tember van alle leden te hebben geïnd. 
We rekenen op uw begrip voor het 
belang hiervan voor onze - en uw! - 
vereniging. 
 

 

De volgende nieuwsbrief 
verschijnt eind augustus. 
Kopij vóór 10 augustus mai-
len naar dohle@wxs.nl. 



Wedstrijdjes in het Hockey-
Walhalla 

We zijn bij elkaar gekomen bij VVGA 
en ik reed met Jesse en David en ande-
re kinderen samen in andere auto´s 
naar het Wagenaar stadion. We kwa-
men aan bij het Wagenaar stadion. Er 
waren heel veel kinderen van 5, 6 of 7 
jaar. En er waren ook heel veel ouders. 
Het stadion was mooi en heel groot. En 
er stonden veel goals. Er was een hele 
grote tribune en we gingen een trappe-
tje op en door de tribune naar het veld. 
We hebben eerst ingespeeld met Daan 
en Gijs en Jesse en Coenie. Toen 
kwamen alle kinderen bij elkaar en 
deden we een warming-up; we moesten 
hard rennen en springen op de plaats en 
zwaaien met je armen als een windmo-
len. En we deden poort-tikkertje. Toen 
gingen we een wedstrijdje spelen. Wij 
waren allemaal in blauw. Ik was met 
Gijs en Jesse en 2 meisjes. Eerst heb-
ben we gewonnen met 10-0. En toen 
gingen we wisselen en speelden we 
nog een wedstrijd en die wonnen we 
met 8-0. Na de wedstrijden gingen we 

een wedstrijd doen van alle trainers 
tegen alle kinderen op een half veld, bij 

elkaar wel 50 kinderen en 10 grote jongens en meisjes. En de kinderen hadden gewonnen met 1-0.  

En op het eind gingen we met alle kin-
deren limonade drinken in het club-
huis.  

Jochem Borren 

 

 

AthenA Olympiade 2004 toernooi 

 
Op zaterdagochtend 12 juni was het 
eerste toernooi van AthenA. Er deden 
10 teams mee, vijf teams van AthenA 
en vijf andere teams van HIC, Myra, 
Purmerend, Pinoke en Xenios. Elk 
team speelde vier wedstrijden van een 
kwartier. De eerste wedstrijd die wij 
speelden was tegen HIC, waartegen wij 
met 4-0 verloren hebben. De tweede 
wedstrijd was tegen Purmerend, dat 
werd 3-1 voor Purmerend. De derde 
wedstrijd was tegen AthenA wit waar-
van wij met 4-0 wonnen. De laatste 
wedstrijd was tegen Myra waarvan wij 
met 3-2 verloren. Wij hadden (vond ik) 
goed gespeeld. 
Uiteindelijk is meisjes HIC E eerste 
geworden, die waren ook heel erg 
goed. Wij eindigden op de vierde 
plaats. Van de jongens werd Pinoke E 
eerste. Iedereen kreeg een medaille. 
Het toernooi was echt heel leuk.  
 
Lisa Santen (AthenA blauw meisjes E)

   VVVaaannn   dddeee   vvveeellldddeeennn………   



Voor de agenda: competitie 2004/2005 
 
De competitiezaterdagen voor het 
hele seizoen 2004-2005 zijn al ge-
pland. Je kunt dus nu al je agenda´s 
pakken en de dagen aankruisen 
waarop je mag hockeyen. Waar-
schijnlijk spelen we op de zaterdag-
ochtenden. De competitie is in drie 
perioden ingedeeld.  
 
Periode 1 
De eerste periode start het tweede 
weekend van september en duurt 6 
weekenden. Dan is het Herfstvakantie. 
Daarna worden de teams anders inge-
deeld. De goede teams in elke catego-
rie komen bij elkaar en de minder goe-
de. Daardoor speel je tegen tegenstan-
ders die ongeveer even goed zijn en 
worden de wedstrijden spannender. 
 
Periode 2 
De tweede periode start het weekend 
ná de Herfstvakantie en duurt 7 zater-
dagen en dan is het winterstop, waarna 
de teams weer opnieuw worden inge-
deeld.  
 
Periode 3 
De laatste 
periode is van 
eind februari tot 
eind april en 
duurt ook weer 7 
zaterdagen. 
Tijdens de 
winterstop kun je 
zaalhockeyen of 
een Midwinter 
competitie 
spelen. 
 
9 teams 
ingeschreven 
We hebben 
voorlopig 9 
teams 
ingeschreven in 
de F, E en D 
categori eën. Als de komende weken 
nog meer kinderen zich als lid melden, 
zullen we nog meer teams inschrijven. 
Dat kan eventueel ook na de Herfstva-
kantie. Je speelt tegen teams uit heel 
Noord-Holland. Er zijn veel teams 
rond Amsterdam, maar mogelijk ook.in 
Alkmaar en in Zandvoort. 

 
Gezocht: enthousiaste ouders 
Elk team heeft 1 of 2 vaste coa-
ches/begeleiders nodig. Iemand die 
organiseert dat de kinderen op de goe-
de tijd op de goede plek zijn en dat er 
ouders zijn die rijden. Iemand die de 
kinderen aanwijzingen geeft en de 
wedstrijd bespreekt, een pep-talk doet 
in de rust en zorgt dat er gewisseld 
wordt (wie durft díe verantwoordelijk-
heid nog aan na de ´Robben-wissel´). 
Iemand die bij de F-jes en E-tjes de 
wedstrijd begeleidt. 
We organiseren in augustus en/of 
september instructie-avonden. Je 
hoeft niet te kunnen hockeyen voor 
de F-jes en E-tjes, je moet het 
wel erg leuk vinden om de kinderen 
sportief gezien een stapje verder te 
brengen. Het is niet moeilijk, wél 
een verantwoordelijkheid en het is 
hardstikke leuk. Het is fijn om het 
met z´n tweeën te doen of een in-
val-ouder te hebben. Dan kun je zo 

nu en dan een zaterdag overslaan. 
 
Competitiedata 
De volgende competitiezaterdagen zijn 
gepland voor het seizoen 2004-2005: 
• September: 11, 18 en 25.  
• Oktober: 2 en 9 en 30. De 16e is 

de dag waarop eventueel afgelas-

te wedstrijden ingehaald kunnen 
worden. 23 is herfstvakantie, vrij 
van hockey.  

• November: 6, 13, 20 en 27.  
• December: 4 en 11. De 18e is de 

dag waarop eventueel afgelaste 
wedstrijden ingehaald kunnen 
worden.  

• Februari: 26.  
• Maart: 15, 12 en 19. 26 is pasen 

en vrij van hockey.  
• April: 2, 9 en 16. De 23e is de 

dag waarop eventueel afgelaste 
wedstrijden ingehaald kunnen 
worden.  

 
Daarnaast facultatief: 
Zaal- of midwintercompetitie 
• Januari: 8, 15, 22 en 29 
• Februari: 5. 
• Een of twee toernooien in 

mei/juni.  
• F slotdag op 21 mei (?) 
 
 


