
DE PELIKAAN NIEUWSBRIEF

WOORDJE VAN DE VOORZITTER

2020, een jaar tussen hoop en vrees
 

Het jaar loopt teneinde en er is meer dan ooit alle reden om terug te kijken op een zeer bewogen jaar voor

iedereen en zeker ook om vooruit te blikken op het jaar dat voor ons ligt. 

Het kalenderjaar 2020 begon voor onze club zo  mooi met een wervelende Winterfair, een succesvol

afgerond zaalhockeyseizoen en de huldiging van Dames 1 tot sportploeg van het jaar van de gemeente

Roosendaal. De wethouder van sport reikte de prijs uit in aanwezigheid van vele honderden sporters,

atleten en belangstellenden. Dat was 6 maart en er waarde ergens al een virus rond maar de ernst ervan

liet zich nog niet aanzien. Slechts enkele dagen later zag de wereld er totaal anders uit. De gevolgen voor

de samenleving als geheel en voor velen persoonlijk bleken ongekend. Met name voor hen die met de

ziekte geconfronteerd werden en behandeld moesten worden of zelfs afscheid moesten nemen van een

naaste is deze pandemie afschuwelijk. Maar ook de economische consequenties zijn zeer ernstig en

veroorzaken de nodige problemen in het bedrijfsleven en sportverenigingen. 

 

Voor Pelikaan betekende dat allereerst het aanpassen van trainingsschema’s, het uitvallen van

competitiewedstrijden, het opstellen van een steeds wijzigend coronaprotocol, het sluiten, weer openen

en weer sluiten van het clubhuis enz.. Desondanks werd er toch zo veel mogelijk doorgetraind, werden er

extra clinics georganiseerd en is de veldcompetitie tot de herfstvakantie doorgegaan. Hoe snel en in

hoeverre we komend jaar weer kunnen sporten en elkaar op de club kunnen ontmoeten is nog niet

duidelijk, maar we zijn er klaar voor!  

 

Dankzij de loyaliteit van onze leden en sponsoren en dankzij de inzet van alle vrijwilligers van onze mooie

club en onze Stichting Exploitatie Kunstgras is Pelikaan in staat deze storm te doorstaan en alle
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activiteiten weer op te pakken. Een Winterfair zit er in januari nog niet in, maar dat halen we op een of

andere manier zeker in! 

 

 

Voor nu wens ik iedereen prettige feestdagen en een voorspoedig, sportief en bovenal gezond 2021!!!! 

 

 

Wim Vromans

EVENTS

 
HOOG BEZOEK VAN DE HOCKEY PIETEN! 

 
Pietjes hebben onze jongste jeugd verrast met een bezoekje tijdens de trainingen op woensdagmiddag.

Hiervoor danken wij de evenementencommissie en MC3.  
 

Sinterklaas Clinic D1 
Op zondag 29 -11 hebben onze dames van D1 een clinic verzorgd voor onze jongste jeugd en D jeugd.

We hebben vernomen dat er zelfs kinderen van buurclub Mistral hebben meegedaan aan deze clinic! Wij
danken onze dames van dames 1 voor deze enthousiaste dag! 



TRAINING TOPPERS

Iedere nieuwbrief kun je hier iets lezen over de trainingen bij onze club.  
 

De trainsters van J6E1 Nienke en Kim zetten iedere week op woensdag een kanjer van de week in het
zonnetje. Deze woensdag was Merlijn de kanjer. Wat een leuk motiverend initiatief van deze meiden! 

 
Ook schaffen wij geregeld nieuw materiaal aan. Zo zijn wij in het bezit van een bouncer die ingezet kan

worden tijdens de trainingen. Deze is al in gebruik genomen door trainster Leili Spanjers tijdens de
training van MB4. Wil je de bouncer ook een keer gebruiken? Neem dan even contact op met Isabel

Linders.  
 

Inmiddels hebben wij nieuwe lichtgewicht klapgoaltjes met wieltjes, zodat je ze makkelijker kunt
verplaatsen over het veld. Er is ook een nieuw verrijdbaar trainingsgoal aangeschaft, deze staat in een

uitsparing op het hoofdveld.  
 

Iedereen die een leuke activiteit of iets bijzonders heeft gedaan tijdens een training, kan hierover een

stukje met eventueel foto aanleveren bij de redactie van de nieuwsbrief.  
 



WIST JE DAT ?

Eveline Roos en Alfred van Kalmthout al zeven jaar een hockeyhuwelijk hebben, zoals zij hun
samenwerking als coaches noemen? Zo zijn zij samen met het team JA2 weer helemaal in hun
element. Dat leidde afgelopen zaterdag weer tot een spectaculaire wedstrijd tegen MA1. Een sportieve
versie van de jongens tegen de meisjes…  
 
Coaches JB3 en MB3 de grootste lol hadden tijdens de onderlinge wedstrijd? Zo kregen de meiden
van MB3 de opdracht om hun meisje op te pakken, waarop de coaches van JB3 verbaasd reageerden…
want de fysieke kracht van de mannen van JB3 was toch echt wel aanwezig. Al hadden zij toch één
meisje als invaller…. En die deed zeker niet onder voor de rest van de mannen.  
 
Veteranen B dit jaar afscheid gaat nemen van ons? Om jullie hierin mee te nemen gaan wij voor de
komende nieuwsbrieven interviews afnemen bij de heren.
 
Nicole Sturm en Fleur Wendel iedere zondag een flinke ronde gaan lopen en zo al hun
teamgenoten bezoeken van DVA? Wel coronaproof door te zwaaien voor het raam uiteraard.



 ACCOMODATIE 
 

Zonder accommodatie commissie, geen hockey.. 
 

Deze commissie zit nooit stil. Denk hierbij aan het onderhoud en schoonhouden van ons park. Wij
willen daarom een beroep doen op een iedereen om je afval in de afvalbakken te deponeren en

niet in de dug-outs. Zo houden we samen ons park schoon.  
 

Veld 4 had ook een beurt nodig….. helaas tot ergernis van velen van ons. De accommodatie
commissie is zich er van bewust dat dit vervelend is, maar vraagt toch geduld van iedereen zodat

het zand goed kan wegzakken in het veld. Zij trachten jullie dan ook zoveel op de hoogte te houden
van de staat van dit veld.   

 

 
ICE ICE BABY
 
Houd ook na de kerstvakantie de berichtgeving van de
keurmeesters, Ludo Coppens en Pieter de Graeff, goed in de
gaten. Als zij het veld afkeuren, mag het veld dus niet
betreed worden. Mocht je op het veld staan en constateer je
bijvoorbeeld vorst aan de grond met een glad veld als
gevolg. neem je verantwoordelijkheid en voorkom blessures
aan spelers en aan het veld en ga van het veld.

TEAM BUILDING

Er zijn veel teams die geregeld een teambuildingsactiviteit organiseren.  
 

Nu de competitie stil ligt was er zaterdag 14 november tijd voor de jongens van JC1 om een sportief
teamuitje te laten organiseren. 

  
Onder leiding van coach Raymond Schenk hebben ze zich flink in het zweet gewerkt tijdens een 30 km

durende mountainbike tocht door de Rucphense bossen. 
 

Onderweg was er tijd voor een lekkere versnapering verzorgd door één van de moeders. 
 

We kijken terug op een geslaagde middag!



Heb jij met jouw team ook een sportieve activiteit ondernomen? Mail dan een leuk stukje
hierover naar onze redactie via info@hcdepelikaan.nl

LEKKER BEZIG BLIJVEN IN CORONA TIJD

Wij Pelikanezen zitten natuurlijk niet graag stil! 
 

Al snel na de herfstvakantie werd er door fanatieke coaches een onderlinge competitie opgezet en
vervolgens volgden vele andere teams. Zo zijn alle teams, van de allerjongsten tot de A jeugd fanatiek en
vooral gezellig bezig geweest met de onderlinge wedstrijden. Wij hebben alle combinaties wel voorbij zien
komen, van JD2 tegen MC5, M8E1 tegen J8E1, onze drietallen jongens tegen de drietallen meiden etc.  

 
Alle meisjes achttalen zijn nog beloond met een medaille door lijncoördinator Gijs Claerhoudt.  

 
Zo speelden enkele broers en zussen tegen elkaar… JC1 tegen MB2, helaas voor de grote zussen, want
zij moesten het afleggen tegen de kleine broertjes. Ook in de revanche wedstrijd werd er gewonnen door

de jongens!  
 

JB3 speelden een fanatieke pot tegen de meiden van MB3. 
 

De ware strijd der seksen vond toch wel plaats tussen MA1 en JA2. 
 

Het is voor ons als club heel erg leuk om te zien dat iedereen zo enthousiast bezig is geweest. De TC van
de club heeft inmiddels al een alternatief klaarstaan om dit voort te zetten na de kerstvakantie. Zo hoeven

jullie als coach niet zelf te gaan “leuren”.  
 

Hieronder enkele leuke foto’s…  
 





BEDANKJES

Er was sprake van drukte op ons parkeerterrein. Vervolgens heeft
het bestuur met hulp getracht om de rijrichting duidelijk te maken
aan alle leden en ouders. 
 
Dit hebben wij kunnen doen dankzij de spuitbussen met tijdelijke
verf, gedoneerd door Tonny Testers, papa van Annelin en Sara.
Tonny heeft samen met een bestuurslid het terrein voorzien van
pijlen voor de juiste rijrichting. Wij danken Tonny voor de hulp en
wellicht kunnen wij weer een beroep op hem na de kerstvakantie.



Een aantal heren van Heren 1 heeft zich ingezet om de puin te
ruimen rondom de container bij het hoofdveld. Bloed, zweet en
tranen heeft het de heren gekost om alle rommel weg te
scheppen en op te ruimen. Wij danken de heren voor hun hulp! 

EVENTJES KENNIS MAKEN MET..

Isabel Linders -
trainingscoördinator 
 
Isabel zette haar eerste
stappen op onze club zo’n
achttien jaar geleden toen
haar jongste zoon als
zesjarige met hockey begon.
De jongeman wilde zelf
eigenlijk gaan voetballen,
maar een snelle trip naar de
sportwinkel overtuigde hem
ervan dat hockey toch echt
veel leuker is. 
 
Toen Isabel 12 jaar geleden
werd gevraagd om
trainingscoördinator te
worden, hoefde ze daar niet
lang over na te denken. Naast
dat ze tegenover de club
woont, zit sport bij Isabel in
haar DNA. Na een opleiding
aan het CIOS (richting: dans)
heeft ze zowel in zaal als

In de jaren dat Isabel actief in
op De Pelikaan heeft ze
verschillende jeugdteams
training gegeven, was ze
betrokken bij de hockeyschool
én de trimhockey en
aanspreekpunt van de
materiaalcommissie.
Inmiddels is de functietitel van
trainingscoördinator dan ook
behoorlijk achterhaald. Isabel
is vijf dagen van de week op
de club en doet veel meer dan
het coördineren van de
trainingen. Zelf omschrijft ze
het als het regelen van alle
randverschijnselen die horen
bij de trainingen. Zijn de
sleutels kwijt? Dan bel je
Isabel. Heb je ballen nodig?
Ook dan bel je Isabel. Er is
geen probleem dat Isabel niet
kan oplossen. Ze geniet ervan
om de zaken op De Pelikaan
zo te regelen dat de kinderen

Het mooie aan een club als
De Pelikaan vindt Isabel de
gezelligheid en het feit dat
iedereen elkaar kent. Het voelt
als één grote familie die, als
het aan Isabel zelf ligt, mag
blijven groeien. En dat geldt
ook voor haar eigen familie! In
januari wordt Isabel oma van
een kleine meid, waar ze
enorm naar uitkijkt.  
 
Voor 2021 wenst ze dat de
competitie maar snel weer kan
worden hervat. “Er is niets
mooier dan lekker samen
spelen, met ouders
enthousiast langs de lijn op
een prachtige club als De
Pelikaan.” 
 
Zelf hockeyen doet Isabel niet.
Als je al vijf dagen van de
week op de club voor alle
leden zo hard werkt en het



buiten op verschillende velden
en in het zwembad les
gegeven. Isabel genoot vooral
van het bewegen met
ouderen.  
 

met een big smile op het veld
staan.  
 
 

thuis ook veel over hockey
gaat kunnen we dit goed
begrijpen. 
 

SPONSOR NIEUWS

Het sponsorcontract met Volvo is weer
verlengd en daar zijn wij als club erg blij
mee!  
 
Koop je een nieuwe Volvo dan ontvangt de club
€ 1.000,-, koop je een occasion dan ontvangt
de club € 500,-. 

Wil je jouw vereniging ook GRATIS sponsoren? 
 Denk dan bij het online shoppen voor de feestdagen ook nog eens aan de SponsorKliks! Je kunt

heel makkelijk wat extra inkomsten genereren door voortaan jouw online aankopen te doen via de

SponsorKlikspagina van onze club. Voor jou een kleine moeite, voor jouw vereniging directe

inkomsten.  

 

 
 

Hiervoor download je de SponsorKliks app of je gaat naar SponsorKliks.com. Je
selecteert RMHC de Pelikaan en vervolgens ga je via deze site naar je favoriete

winkel. Voor elke bestelling ontvangt de club een percentage van het
aankoopbedrag. Op deze manier sparen we met z’n allen om wat extra’s voor de

jeugd te doen.  
 

Vertel dit vooral door aan andere mensen die jouw club een warm hart toedragen.



PELIKAAN JOBS

Commissielid -
Materiaalcommissie

Technische commissie -
Lijncoördinator Junioren Jongens

 
Voor input, meer info en vragen kun je terecht bij info@hcdepelikaan.nl 

 
Met vriendelijke groet, de Redactie: 

 
Fleur Wendel 

Doris de Klerk 
Marjolein Steenks
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