DE ROZENBOOM
Oud-Leden Vereniging
Oude ‘s Gravelandseweg 11
1406 LB Bussum. 035-6930283
e-mail: n.kleinbog-kruize@wxs.nl
18e jaargang oktober 2013

Het seizoen 2013-2014 is weer van start gegaan. Op een prachtig complex.
Veld 1 heeft een nieuw waterveld gekregen en veld 2 is een semi waterveld
met mooie blauwe randen, een genot om te zien! De jeugd start op de
zaterdag om 09.00 uur en de laatste wedstrijd is om 17.30 uur. Op de zondag
hebben we de kabouters en zij starten om 09.00 uur en daarna een
jeugdcompetitie die sommige weken eindigt om 11.30 uur, daar moet dus het
senioren programma rekening mee houden. Wij, Gooische, zijn de grootste
veteranen club van Nederland: 14 heren teams en 9 dames teams.
Dames 3 en 4 spelend in de regio Amsterdam, spelen de thuis wedstrijden op
de Gooische. Verder dames 1, 2 en 5 en bij de heren ook 5 teams. Ook
hebben wij de grootste trim hockey, die eens in de zoveel weken ook op de
zondag gespeeld wordt. Dus iedere week proberen wij het een ieder naar de
zin te maken, het is soms passen en meten.
Op vrijdag 25 oktober hebben we weer onze jaarlijkse “Hollandse Hap”.
Vanaf 17.00 uur bent u van harte welkom in ons clubhuis. De borrel is voor
eigen rekening. De wijn aan tafel is bij de prijs inbegrepen: 17.50 p.p.
Met het oog op de catering graag opgave of u komt en met hoeveel
personen.
Naam…….

Komt met ………….personen

Opsturen of per mail/telefoon (zie boven) vóór 20 oktober naar
Nel Klein Bog
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Nieuwe leden:
Jan van der Does de Willebois, Park Oud Wassenaar 55,
2243 BX Wassenaar
06-54148540
Does!consecutivesearch.nl
Thomas R. Hofhuis, Nwe Hilversumseweg 33, 1406 TC Bussum
035-6915530
thomas@hofhuis.info
Daan Westenburg, Beijert 10, 1411 RB Naarden
06-53141530
westenburg@twoconnect.nl
Adreswijziging:
Sylvia Mathey Stroomzijde 52, 1261 ZW Blaricum
06-53171119 sylviamathey@gmail.com
Nenne Roelofsz, Plaggenweg 369, 1406 TT Bussum
035-6090327 jhroelofsz@hetnet.nl
Yvette Versteegh-Moret, Tibbensteeg 9, 7722 IS Hoonhorst.
06-28758014 maverst@me.com

Mailadres wijziging:
Erik Plantinga e.r.plantinga@aiprox.nl
Jan Tiernego tiernego9upcmail.nl
Eveline Kuhn eveline.kuhn@gmail.com
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Rozenbomers,
Soms kan ik mij indenken dat jullie vinden dat de huidige
generatie Gooische leden wel heel gemakkelijk afstappen van
de “oude” Gooische waarden en normen. Maar niet is minder
waar, want juist op het door jullie gecreëerde fundament willen
wij als bestuur verder bouwen. Een fundament dat al ruim 112
jaar oud is en daarom ook eens in de zoveel tijd onder handen moet worden
genomen. Door dit op een duurzame manier te doen met oog voor morgen en
overmorgen willen wij er als bestuur voor zorgen dat al jullie inzet niet voor
niets is geweest.
Onze gezamenlijke inzet heeft Gooische gebracht tot waar het nu is en dat is
een gezonde familieclub met ruim 2150 leden waarbij er veel aandacht is voor
onze jeugdopleiding. Daarnaast hechten wij veel waarde aan een sportieve en
respectvolle manier van omgaan met elkaar en gaan wij er vanuit dat ons 1 e
Heren en Dames team binnen niet al te lange tijd weer stabiele overgangs
klassers zullen zijn. Zoals vaak blijft tijdens het verbouwen de winkel geopend
en dus hebben velen van u kunnen waarnemen dat er weer aardig wat
gedaan is op en rondom Gooische. Wij hebben ons 1 e en 2e veld voorzien van
nieuwe toplagen, een 3e miniveldje aangelegd, de velden voorzien van
nieuwe boarding en ons terrein van nieuw hekwerk. In de komende
herfstvakantie zullen we ook nog de ingang tot ons terrein gaan verplaatsen.
Deze komt ter hoogte van het midden van veld 1.
Een hoop veranderingen die in ieder geval laten zien dat Gooische in
beweging is vanuit een heldere visie op de toekomst, namelijk eerst de
accommodatie, dan de jeugd en als resultante het totale hockey niveau van
onze club naar een hoger plan tillen. Iets wat daar prima bij past is ook de
steeds verder gaande digitalisering op onze club. We hebben een eigen
Gooische app, Gooische narrow casting, digitale wedstrijdformulieren en
nieuwsbrieven en binnenkort hebben we na 112 jaar eindelijk kabel met een
150mbit snelheid op Sportpark Laegieskamp.
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Gelukkig blijven een aantal zaken op Gooische ook
hetzelfde namelijk het feit dat we allen door hockey met
elkaar verbonden zijn, hockey nog steeds met 11 tegen 11
wordt gespeeld met bal en stick en dat we ondanks alles bij
de Rozenboom nog steeds een gedrukte nieuwsbrief
hebben met dank aan ons aller Nel Klein Bog. Een medium
dat we zullen blijven koesteren al is het maar, omdat het
ons als club verbindt met de mensen die Gooische mede
hebben gemaakt tot wat het nu is.
Dank voor jullie vertrouwen en tot binnenkort langs de lijn.
Michiel van ’t Hek
Voorzitter
Citaat Oud Voorzitter Gooische HC
Piet Schoenmakers 1945-1948
“Gooiers en Gooisters, tracht allen Uw vereniging iets van
uzelf te geven en gij zult tot vreugde bemerken hoeveel
de club U vermag te geven”

Uit Hockeysport Actueel 17-08-1984
Gooische ruilt blauw gras voor kunstgras.
De leden van de Gooische hockeyclub uit Bussum konden altijd
vertellen dat ze niet op kunstgras speelden maar te midden van
blauw gras. Toch was GHC er helemaal niet zo blij mee als enige vereniging
over zo’n unieke grassoort te beschikken. Men wilde zo snel mogelijk
kunstgras maar dat had nogal wat voeten in de aarde.
Gooische is opgericht in 1901 en de veldperikelen begonnen toen al. Tot 1930
leed GHC, een van de allereerste mixed hockeyclubs, een zwervend bestaan
door de Bussumse dreven. In 1930 streek men neer in het
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Laegieskamp aan de rand van de Karnemelksloot. Het Laegieskamp hoort tot
de gemeente Hilversum en is het uiterste puntje van een groene uitstulping
diep in de gemeente Naarden en Bussum. Die vreemde grensloop is nog een
erfenis van de Erfgooiers, een
uit
de
Middeleeuwen
stammende organisatie van
z.g. scharende boeren. De
velden van GHC liggen dus op
de grens van drie gemeenten
met alle problemen van dien.
Publiekrechtelijk is Hilversum
Gooische’s
huisbaas,
privaatrechtelijk is Bussum dat.
GHC is trouwens voornamelijk
op Bussum en Naarden
georiënteerd en de club is
daarom voor Hilversum een
“ver van mijn bed show”. Toch kreeg GHC volop met Hilversum te maken. In
1976 ontvouwde die gemeente nl. een bestemmingsplan voor het gebied
Laegieskamp met daarin een grootschalige sportaccommodaties.
Verschillende instanties waaronder voornamelijk milieugroeperingen tekenden
bezwaar aan tegen het plan. De problemen voor CHG waren begonnen. In
feite wilden de milieugroepen niet alleen de nieuwe sportaccommodaties niet,
maar GHC moest liefst ook maar het veld ruimen. Het Laegieskamp is een van
de weinige plaatsen waar nog blauw gras groeit en daar moest alles voor
wijken, vond men. De bezwaren tegen het bestemmingsplan mondden
uiteindelijk uit in een Kroonprocedure waarin de Raad van Stat pas in 1983 de
uitspraak deed dat Hilversum vooral op milieutechnische gronden een ander
bestemmingsplan moest opstellen. In 1982 had een gezamenlijke
rapportagecommissie van Hilversum en Bussum echter reeds meegedeeld dat
er van een verhuizing van GHC geen sprake kon zijn. In Bussum was geen
andere plaats voor de meer dan duizend leden tellende vereniging. Ook
meende men dat GHC meer velden moest krijgen en dat kunstgras
noodzakelijk was. De belangen van GHC en de milieugroepen stonden dus
lijnrecht tegenover elkaar.
Strategie.
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Het bestuur van GHC was echter vastbesloten om op kunstgras te gaan
spelen en een nieuw clubhuis te gaan bouwen. Het huidige onderkomen stamt
nl grotendeels uit 1930 en is van hout. De eind 1980 aangetreden voorzitter
Niek van der Ley (45) verzamelde een team sterke mannen en ging tot de
aanval over. Eerst slaagde men erin van Bussum een nieuw dertigjarig
huurcontract voor de velden te krijgen. Vervolgens probeerde men tot
overeenstemming te komen met de vereniging Leefmilieu ‘t Gooi. Die wilden
een brede corridor langs de Karnemelksloot, die als natuurgebied zou worden
aangewezen. In plaats van elkaar lang te bestrijden zocht GHC naar een
oplossing waarin beide partijen zo veel mogelijk hun zin kregen. Leefmilieu
wilde blauw gras en GHC kunstgras. Als GHC opschoof om de corridor vrij te
maken kwam men echter vlakbij de bebouwing. Toch was dit de enige
mogelijkheid om uit de
impasse te geraken. Vlak bij
de bebouwing was de
ondergrond van zand en was
een
bemaling
niet
noodzakelijk. De milieugroep
had daar vooral bezwaar
tegen i.v.m. het blauwgras.
De gemeente Hilversum had
inmiddels gekozen voor een
zogenaamd
voorbereidingsbesluit
met
aanleg-vergunningsstelsel.
Hierdoor lag de zaak muurvast en was GHC overgeleverd aan de daadkracht
van Hilversum, dat absoluut geen haast had. Om uit die impasse te komen
koos GHC een volgend wapen: publiciteit. Het regionale dagblad De Gooi- en
Eemlander werd in stelling gebracht en de publiciteit over de perikelen had
effect. Hilversum beloofde de zaak te bespoedigen. Drie raadscommissies:
sport- en recreatie, ruimtelijke ordening en die voor milieu bogen zich over het
GHC probleem. De uitspraak was frappant, want men meende dat GHC niet
één maar twee kunstgrasvelden nodig had. GHC beschikte nl over enige
noodvelden, maar zou die aan de milieubelangen moeten opofferen. De
Hilversumse raad sloot zich aan bij de adviezen en startte een artikel 19
procedure.
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Belteam.
Snel reagerend richt de GHC een belteam op dat met alle omwonenden
contact opnam en door uitvoerige voorlichting het indienen van bezwaren wist
te voorkomen. Alleen de vereniging Leefmilieu ‘t Gooi diende een bezwaar in
krachtens de artikel 19 procedure. GHC wist echter de gemeente Bussum de
belofte te ontfutselen dat deze zich sterk zou maken om een met zand
grotendeels gevulde ven in het Laegieskamp uit te baggeren. Deze belofte
werd door GHC uitgeruild met de milieugroep als men het bezwaar introk. Men
koos eieren voor z’n geld en de weg naar kunstgras lag voor de Gooische
eindelijk open. GHC liet er geen gras over groeien en stelde de begroting op.
Twee velden bleek haalbaar en de accommodatie commissie o.l.v. van Joes
Keip had inmiddels ook niet stil gezeten. De kunstgrascommissie, gevormd
door de heren Wijd en Pierik hadden na veel rondkijken geadviseerd met KWS
uit Zwolle in zee te gaan. KWS is de leverancier van o.a. de velden van
Hattem en Stichtse. Het hele project omvatte echter niet alleen de aanleg van
twee omniturf-velden. Dwars over het complex loopt een betonweg en die
wordt en passant even verplaatst. De weg is van Bussum, maar GHC betaalt

de wegverlegging. In totaal kost het hele project 900.000 gulden waarvan de
financiering door GHC is ondergebracht in een stichting. Op vrijdag 6 juli gaf
een buitengewone ledenvergadering het groene licht en de maandag erop
ging de eerste spade in de grond.
Als alles volgens de planning verloopt speelt GHC eind september op
kunstgras en kan de inmiddels van Bloemendaal aangetrokken herenkern
ploeg trainer en coach Cees Koppelaar op een optimale
7

accommodatie aan de slag. Toch is er nog één wens, een nieuw clubhuis. Het
GHC bestuur kennende staat dat er echter binnen twee jaar ook.
John C Krabbendam
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Veranderende Hockeysport?
Mij troffen zo maar wat koppen in het blad Hockey.nl

:
“Mondialisering goed voor groot en klein?”
“Doe mij maar Fiji-uit !”
Deze koppen gaan over de Hockey World League: Dit is een competitie
waaraan ALLE landenteams ter wereld kunnen deelnemen. In maart werd een
deel van de 3e ronde in Rotterdam gespeeld.
“Over tien jaar zullen we het er nog over hebben dat de hockeywereld
met de Hockey India League is veranderd.”

Deze kop gaan over de Hockey India League:
(n.b. de negen Nederlandse internationals die aan deze competitie in India
deelnamen verdienden tussen de € 20.000 en 87.000)
Waar gaan we met onze sport naar toe en waar kwamen we vandaan?
Dan denk ik aan een stukje tekst – geschreven door Lodewijk Verwoerd - uit
de jubileumrevue van 1975.
“Wij zijn de eerste der helden
Die zich deden gelden
Op de Bussumse velden
Ons kan het ’s zomers zo boeien
Op de Amstel te roeien
Tussen blommen en koeien
Een kogelflesje bij ’t Kalfje
Acht cent en een halfje
Maar des winters vriest de Amstel dicht
Dan gaan we naar het Gooi
Om daar te pingelen, pingelen, pingelen………
Reina
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Uit de Hockeysport april 1980
Van dichtbij gezien …..
En deze kop slaat niet alleen op de wedstrijd, maar tevens op
Hugo van Leeuwen Boomkamp, die steeds trouw zijn
wedstrijdindrukken telefonisch doorgeeft. In zijn enthousiaste, sappige
verhalen had hij niets te veel gezegd. Die Gooische jongens kunnen er een
potje van, maar dat geldt ook voor MOP. Wat een geweldige, spannende
wedstrijd met een entourage rondom het speelveld, die een overzichtsfoto
waard was. Flitsende acties, ontstellend veel loopvermogen en technische
vaardigheid (Fred Stroomberg en Alphons Thuys).

Eerst genoemde maakte het helemaal waar bij de eerste treffer van de
wedstrijd, toen hij het rechter verdedigingsblok van MOP dol draaide, de bal
even terug nam en vervolgens achter de als een Jan Jongbloed meespelende
MOP-doelman Frans Holla plaatste: 1-0. Dat was het ongeslagen ploegje van
Floor en Gijs te gek en praktisch in dezelfde minuut zorgde Ger Hofman uit
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een strafcorner dat iedereen de plank kon horen knallen: 1-1.De ijzersterke
strafcorner van MOP zoefde langs de staander tot grote opluchting van
Gooische, maar bij acties aan de andere kant ingezet door G F Rehe in
combinatie met Fred Stroomberg hield iedere Brabander zijn hart vast. Dat hij
dat ook met Wilco Saarberg kon bleek kort voor rust: 2-1.
Na rust werd de thuisclub sterker en beperkte MOP zich tot enkele zeer
gevaarlijke uitvallen. Er werd gewisseld in de hoop dat dat extra resultaat zou
opleveren voor MOP en consolidatie van de voorsprong bij Gooische.
Toen Frans Holla kort voor tijd aan een escapade in zijn cirkel begon kwam hij
dusdanig in het nauw dat hij een strafcorner moest weggeven, die Rutger
Boterenbrood flap tegen de doelplank schoot: 3-1.
Gooische was in enkele jaren doorgeschoten van de 2 e klasse naar de
Hoofdklasse. Ook Mop mocht zich, dankzij de misstap van Wageningen,
Hoofdklasser noemen. Wat wil je nog meer aan het slot van een dergelijk
treffen. Nergens vervelende gezichten, alles boordevol plezier, vooral Hugo de
Neerlandicus.
Scheidsrechters: Jolles en Vogels (goed).

Tijdens de voorjaarslunch worden de hockeyprestaties bekeken en van
commentaar voorzien door de diverse deskundigen !
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Onze Piet Keip overleden.
Op 11 april is Piet Keip overleden. Hij is geboren in 1924 en
speelde al vóór de oorlog in de Gooische HC. Hij was zeer
sportief, enthousiast zeiler, schaatste 2x de Elfstedentocht en
als hobby schilderde hij erbij.
Terug bij de Gooische na de oorlog speelde
hij jaren in het eerste: Eerste Klasse West.
Later werd het Veteranen A en nog later
Veteranen L en toen LX.
Vanaf de oprichting van de “Rozenboom”
was hij lid en vaste bezoeker.
Op de laatste bijeenkomst hield hij nog zijn
bekende “praatje”.
Wij zullen hem blijven missen.

Ook betreuren wij het overlijden van de volgende leden van de “Rozenboom”,
Jan Stokmans, Jan Caviët en Ap Rikmans, die wij om verschillende reden
niet zagen op onze bijeenkomsten, maar waarmee we wel zo nu en dan
telefonisch contact hadden met veel vragen over de Gooische.
Henk Klein Bog
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