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De sportprijs 2004 gaat naar…
      … Tanja Vermeer van AthenA!
Elk jaar reikt stadsdeel Oost/Watergraafsmeer sportprijzen uit. Ons stadsdeel is rijk aan sportclubs en –verenigingen, 
dus het is spannend welke club of sporter in de prijzen valt. De prijzen voor 2004 werden op 1 maart uitgereikt door 
wethouder Antoinette Tanja van het stadsdeel in de kantine van Fit en ASV Wartburgia op Drieburg. 

Naast prijzen voor de sportman, -vrouw en –ploeg 
van het jaar reikte de wethouder de prijs voor 
de vrijwilligster van het jaar uit aan ‘onze’ Tanja 
Vermeer. “Zij verdient samen met andere vrijwilli-
gers een groot compliment”, zo vond de wethouder, 
“er wordt al jaren over de wenselijkheid van een 
hockeyclub gesproken, maar zij hebben daadwerke-
lijk de handen uit de mouwen gestoken om hem op 
te richten. En gezien het grote aantal leden is dit een 
initiatief dat velen in ons stadsdeel aanspreekt!”. 

Behalve dat onze voorzitter in het zonnetje werd 
gezet ontving ze ook een geldprijs van €500,-. 
Die moet een AthenA doel krijgen, dus suggesties 
voor een goede besteding bij AthenA graag naar 
Tanja Vermeer, t.vermeer@feidon.nl  

Truc van de week 
  ...van jongens E3
Jongens E3 doet elke week de truc van de week. Op bijgaande 
foto zie je hoe Jochem de coole ‘stick-reverse-oppak’ truc doet. 
Je zet de stick op de kop voor je, dan sla je je rechterbeen er 
overheen en tilt je hiel op waardoor de steel omhoog komt (dat 
moment zie je op de foto) en dan pak je ‘m met je rechterhand. 
Als je het nog niet helemaal begrijpt kun je het aan alle jongens 
van E3 vragen en doen ze het je graag voor. Wie kent er ook een 
truc ? Laat het horen, dan kom je in de volgende nieuwsbrief !   
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HC AthenA is een jonge, 
snelgroeiende hockeyclub 

in de Watergraafsmeer

Club adres
Voorlandpad 13 

1098 TZ Amsterdam

Meer informatie
06 440 36983

www.hcathena.nl

Talent van F1
Geen verslag, wel een mooie foto van F1, 
die op 2 april hun uitwedstrijd tegen Myra 
gewonnen hebben met 8-1. Op de foto 
krijgen ze hun laatste aanwijzingen van 
coach Lodewijk Meijlink.   



De kunst van AthenA

Je kunt het niet missen, het fraaie mozaïek direct naast de 
deur van de KatinA. Hanna Dohle van meisjes E maakte 
een interview met en foto’s van maakster Judith Allers. 

Hoe kwam je op het idee?

Tanja, de moeder van David had het mij in september 
vorig jaar gevraagd. 

Hoe lang heb je er over gedaan?

Bij elkaar wel twee maanden. De voorbereidingen waren 
het meeste werk. Het maken zelf duurde maar één week, maar dat kwam omdat Henk Hospers 
mij heel goed heeft geholpen. Hij heeft het logo gepapiermasjeed. Die hangt nog steeds in het 
clubhuis, in het kleine halletje naar de kleedkamers. Dat hielp 
mij enorm.

Maak je vaker mozaïek?

Ik heb er niet voor gestudeerd, wel vaker gedaan, onder 
andere op de muur in ons huis. Maar ik vroeg heel vaak aan 
mijn man en dochter Annick of ze het wel mooi vonden. En 
die zeiden, het gaat heel goed, je moet doorgaan!  

Familietoernooi 
op zaterdag 25 juni 2005
Op zaterdag 25 juni 2005 vindt het eerste HC 
AthenA familietoernooi plaats, het begin van 
een ongetwijfeld rijke traditie. Opa’s en oma’s, vaders 
en moeders, ooms en tantes, neven en nichten, verzamel je hele 
 familie, of ze kunnen hockeyen of niet is niet belangrijk, als ze er 
maar zin in hebben om de familie eer te verdedigen en het op 
te nemen tegen de andere AthenA families. Hockey is een fami-
liesport voor jong en oud, jongens en meisjes, mannen en vrouwen 
en op het familietoernooi doet iedereen mee. Dus reserveer deze 
dag in je agenda en zorg dat je hele familie komt. Als je te weinig 
spelers hebt, kun je natuurlijk ook samen met een andere familie 
een team formeren. Onsterfelijke roem zal de winnende AthenA 
familie ten deel vallen! Nadere informatie volgt nog.   

Trainingen tot eind mei en eind juni
De woensdagmiddag trainingen voor de jeugd gaan door tot en 
met 18 mei. Blijf dus allemaal komen (ook als het regent, we zijn 
toch niet van suiker!). De zaterdagochtendtrainingen voor de 
benjamins zijn op 23 april, 21 mei en 28 mei. De trainingen van het 
trimhockey op woensdagavond gaan door tot eind juni. Er zijn nu 
twee groepen: ongeveer 25 mensen die (veel) gehockeyd hebben 
en ongeveer 12 mensen die net begonnen zijn  met hockey.  

1 september 2005: 
Algemene Ledenvergadering
Alvast voor de agenda, op donderdag 1 september om 20.30 uur is 
er een Algemene Ledenvergadering in de KantinA.   

De eerste AthenA 
scheidsrechters

Op 24 februari volgden 13 AthenA 
senioren een scheidsrechtercursus 
en deden meteen dezelfde avond 
examen. Ze slaagden allemaal !! 
Wat een geweldig resultaat. De 
afgelopen 8 weken hebben ze het 
geleerde in de praktijk gebracht 
en de wedstrijden van de D en C 
teams offi  cieel gefl oten. In augus-
tus gaan we weer een scheids-
rechterscursus organiseren. In de 
loop van volgend jaar moeten alle 
senioren een scheidsrechterskaart 
halen. AthenA (en de hockeybond) 
stelt dat als voorwaarde voor alle 
seniorleden!  

Judtih Allers en dochter Annick 
voor hun mozaïkmuur.

AthenA kalender

Naseizoen met toernooien
Na 23 april, als de laatste inhaalwedstrijden gespeeld zijn en de 1e 
verjaardag van AthenA gevierd is, zullen alle teams nog wel een of 
enkele toernooien spelen. Veel clubs organiseren toernooien en 
de coaches zullen de teams in overleg met de kinderen en ouders 
inschrijven. Op 21 mei doet een groot aantal teams mee aan het 
eindtoernooi van het district. Voor de kleinsten is dat een toernooi 
gecombineerd met allerlei spelletjes. Verder zijn er nu al teams 
ingeschreven voor toernooien bij de Kraaien en bij Zandvoort. 
Er zullen ook wedstrijden tussen AthenA teams onderling georga-
niseerd worden. De meisjes en jongens D en C teams willen nu wel 
eens weten wie ‘het eerste’ van AthenA genoemd mag worden. 
En ook de benjamins die op zaterdagochtend trainden, zullen hun 
eerste wedstrijdjes spelen tegen Amstelveen en Amsterdam.  

Tophockey
Van 22 mei tot en met 12 juni worden de play-off s van de hoofd-
klasse hockey gespeeld. Dat zijn de beste mannen en vrouwen 
teams van Nederland. Het is hartstikke leuk (en leerzaam) om 
daar een keer met je hele team naar te gaan kijken. Waarschijnlijk 
speelt het team van Dirk Loots en Taco van den Honert, dat zijn 
de jongens die vorig jaar de clinic op AthenA deden, ook in de 
play-off s. We zullen de coaches op de hoogte houden wanneer de 
wedstrijden in het Wagener stadion zijn zodat je een keer met je 
hele team kunt gaan kijken.  



Bestuursmededelingen
Contributies en andere geldzaken
Het eerste jaar van de vereniging zit er bijna op. Deze zomer 
maken we de balans op en komen we met de plannen voor het 
seizoen 2005/2006. Aan het begin van het seizoen, op donderdag 
1 september houden we een ledenvergadering om 20.30 in de 
KantinA om verslag te doen van het afgelopen jaar en de plannen 
voor het nieuwe jaar te presenteren. Het innen van de contributies 
is het eerste jaar nog wat chaotisch verlopen, maar dat gaat 
komend seizoen zeker beter. De komende weken worden de leden 
aangeschreven die hun contributie nog niet hebben betaald. 
Gelukkig hebben veel leden een incasso machtiging afgegeven 
en wij hopen dat ook de overige leden dat voor de zomer alsnog 
willen doen. De bedoeling is de contributie bedragen niet te 
verhogen maar enkel te indexeren. De nieuwe contributie bedra-
gen zullen tijdig op de website worden gepubliceerd en aan de 
leden worden gecommuniceerd. Mede door de bijdrage van het 
Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer en de eerste sponsors kunnen 
we vaststellen dat de vereniging financieel gezond is. Met de groei 
van HC AthenA en de ambitie die wij hebben om onze jeugd een 
goede begeleiding te geven met gekwalificeerde trainers kunnen 
wij natuurlijk nog veel meer sponsors gebruiken. We hebben nog 
een paar plekken vrij voor reclameborden langs het kunstgrasveld. 
Als je wilt sponsoren of een mogelijke sponsor weet, dan horen wij 
dat als bestuur graag, daarnaast zoeken we nog versterking voor 
de sponsorcommissie. Reactie graag naar t.vermeer@feidon.nl of 
barend.santen@planet.nl.    

HC AthenA regenjack
De afgelopen weken kwam de regen weer met bakken naar 
beneden. Een regenjack is dan geen overbodige luxe. Op de velden 
zijn al enkele AthenA-rode regenjack’s gesignaleerd met op de 
rug het schitterende AthenA logo. Het bestuur is momenteel in 
onderhandeling met mogelijke sponsors om de regenjacks tegen 
aantrekkelijke voorwaarden te kunnen aanbieden. Zodra hierover 
meer bekend is, zullen wij dat laten weten.    

Lidmaatschap
Als bestuur zij we al een tijdje druk in de weer met ons voor te 
bereiden op het komende seizoen. Hoeveel meisjes- en  jongens 
teams verwachten we, welke leden gaan er naar een ander team, 
hoe gaan we het senioren hockey invullen, kunnen we de trainin-
gen op dezelfde wijze blijven invullen. Kortom allemaal vragen die 
stuk voor stuk een antwoord moeten krijgen. Om hier goed inzicht 
in te kunnen krijgen is een up-to-date ledenbestand onontbeerlijk. 
Leden die besluiten om volgend jaar niet meer bij de club te 
hockeyen (dit kun je je bijna niet voorstellen) moeten het voor 15 
mei kenbaar maken. Doe je dit niet dan blijf je tot het einde van het 
seizoen 2005/2006 contributie verschuldigd.    

Nooit genoeg: vrijwilligers!
Het volgende seizoen zullen we nog meer gebruik maken van de 
vrijwilligerstaken van de leden zoals dit kenbaar is gemaakt op het 
inschrijfformulier. Waar we nooit genoeg van hebben zijn coaches 
en trainers. Ben je langs de lijn enthousiast geworden en wil je je nu 
al opgeven, dan kun je dit doen bij coen.borren@tiscali.nl    

Nieuwe teams in het seizoen 2005/06
We zijn met de coaches en trainers al weer bezig met de voor-
bereidingen van het volgende seizoen. En groot aantal kinderen 
zal een leeftijdsgrens passeren en dus volgend jaar in een hogere 
categorie spelen. En er komen nieuwe kinderen bij, kinderen die 
beginnen met hockey en kinderen die van andere clubs komen. 
Dus we gaan nieuwe teams indelen en veel van jullie zullen met 
andere kinderen in een team spelen en misschien ook wel een 
nieuwe coach krijgen. Zo leer je andere kinderen kennen en ga 
je misschien wel op een half of een heel veld spelen. Ook hopen 
we het volgende seizoen met seniorenteams uit te komen. In de 
zomervakantie vind je hier meer informatie over op de website en 
in de volgende nieuwsbrief.    

Meer foto’s op www.hcathena.nl/fotoarchief

AthenA springlevend



Het gaat PrimA  
met de KantinA

Zoals iedereen de afgelopen 
periode heeft kunnen zien, gaat het 
prima met de KantinA! Mede dank-
zij veel hulp van veel ouders achter 
de bar, lukt het elke week weer om 
veel kinderen en ouders te voorzien 
van koffie verkeerd, broodjes moz-
zarella en niet te vergeten onze, nu 
al beroemde, verse appeltaart.

Ook andere clubs spreken hun 
waardering uit, en verbazen 

zich over de gezellige sfeer en ongedwongen hartelijkheid die er bij ons heerst. Er 
werd zelfs al over ons geschreven in een ander clubblad, die zich jaloers afvroegen 
waarom zij geen taart en koffie verkeerd hadden.

Vol goede moed beginnen we dan ook straks aan een nieuw seizoen, we zullen er 
naar streven om de dingen nóg efficiënter te gaan doen, zonder onze kenmerkende 
AthenA sfeer te verliezen. Blijf je dus inzetten als ouder en als kind om de KantinA 
goed te laten draaien. 

De stroom appeltaarten is niet altijd even constant, en daar hebben we de volgende 
oplossing voor gevonden: Als je een thuiswedstrijd hebt, spreek je met elkaar af dat 
één iemand uit het team een appel of andere taart meeneemt, al dan niet met je 
ouders samen gebakken. Zo heeft de KantinA altijd genoeg taart, en kan iedereen 
meedoen aan de KantinA Appeltaart Award... de lekkerste taart... eeuwige roem en 
grote beker mee naar huis! 

Hebben je ouders dit seizoen nog geen Kantine dienst gedraaid? Dan kan dat nog, 
we hebben nog trainingen tot eind mei, (inclusief de vakanties) en nog een geweldig 
familietoernooi op 25 juni. Anders draaien ze toch gewoon 3 x dienst volgend jaar?? 
Via de website van HC AthenA kan je je altijd via het kopje bardiensten opgeven 
voor diensten!!  Hebben jullie ideeën over andere broodjes of iets anders lekkers dat 
echt in onze KantinA ontbreekt, mail dat dan naar ons! Dan kijken we wat we kunnen 
doen! f.vanheek@worldonline.nl

Namens de KantinA commissie  Fleur van Heek en Tanja Schouws  

Wedstrijdverslagen
9 april 2005 
Jongens F2: succes tegen de Kraaien 
“Op zaterdag 9 april 2005 speelden wij thuis 
tegen de Kraaien uit Wijdewormer.

Ons hele team was er (negen jongens). Het was 
mooi weer maar koud. De wedstrijd begon om 
9.00 uur. De Kraaien speelden met zeven jongens 
dus konden we vier tegen vier en drie tegen drie 
spelen en had AthenA een wissel per team. Het 
was een leuke wedstrijd. We moesten goed ons 
best doen. De eindstand was 17-12 gewonnen”.

F2 volop in de slag om de wedstrijd te winnen. De 
uitwedstrijd had F2 nog van de Kraaien verloren.  

16 april 2005 
Meisjes E6: winnen saai?
We hebben zaterdag 16 april gewonnen met 2-0 
van Hurley. Anne en Sanna hebben gescoord. 
De keepers van ons team waren Eva en Jinte en 
ze hadden geeneen bal gehad. Saai! De bal is 
amper over de middellijn geweest! Vorige week 
hebben we verloren, maar daarvoor ook heel 
vaak gewonnen. We hebben er zin, jammer dat 
de competitie nu is afgelopen! 
  Cox Foss en Hanna Dohle  

9 april 2005 
Meisjes E1
Wij hebben vorige week (9 april) met 11-3 
gewonnen we speelden tegen HIC. Ik vond het 
wel flauw omdat ze een kleiner doel hadden en 
zij hadden een speler meer. Maar ja! Ik stond de 
eerste helft op keep. En ik vond het heel leuk 
maar ook heel spannend.  
                Max Mara Rijnhart   

Meer wedstrijdverslagen op www.hcathena.nl

Dank - Het succes van AthenA in het afgelopen jaar is te danken aan de geweldige inzet van Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, KNHB, District 
KNHB Noord Holland, Rugby Club DNC HIC, Hockeyclubs Amsterdam en Saxenburg. Daarnaast drijft de vereniging op de tomeloze inzet van 
tientallen vrijwilligers. Bedankt!  HC AthenA wordt gesponsord door: 

www.drijfhout.org
vrij van geest?

Vrijwilligers aan tafel
Zonder de inzet van vrijwilligers verenigt een vereniging niet echt. Daarom werden 
vrijwilligers op vrijdag 4 februari eens extra in het zonnetje gezet. Aan lange tafels 
waren 50 mannen en vrouwen zeer levendig met elkaar in gesprek onder het genot 
van een eigengemaakt voor- en nagerecht. Het hoofdgerecht werd verzorgd door 
Mellah. Hij bereidt Marokkaanse gerechten in bijbehorende schalen en kommen. 
Tanja Vermeer bedankte iedereen hartelijk voor zijn of haar onvermoeibare inzet als 
coach, trainer of commissielid en Barend Santen vermaakte alle deelnemers aan het 
diner met zijn hockeyavonturen. Het was geslaagd!   


