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Het Goois Jeugd
Hockeykampioenschap is met 4100
junioren het grootste hockeytoernooi
ter wereld. ’Maar het is wel weer even
wennen, zo veel mensen.’

Welmoed de Lang Gisteren om 23:00

HILVERSUM

Meer dan 4100 kinderen speelden
zaterdag op zes verschillende hockeyclubs
om het Goois Jeugd
Hockeykampioenschap (GJK). Bij de
achtste editie konden ze zowel de GJK-
bokaal, als de Fair Play Award winnen.

,,We hebben tot nu toe alles verloren, maar toch
vind ik het wel heel leuk”, vertelt de 10-jarige Sam
Burghout langs de rand van het hockeyveld van
het ’t Spandersbosch. ,,We moeten nog een beetje
wennen aan elkaar. We hebben nog niet zo vaak
samengespeeld.”

(Tekst gaat door onder de foto)

Even wennen

Dat gold zaterdag niet alleen voor de 10-jarige
aanvaller van de D1 van het Hilversumse HMHC.
Enkele honderden teams mochten sinds lange tijd
eindelijk weer massaal het veld op. Ook op de
eigen club van Sam, een paar kilometer verderop,
is het een drukte van belang. ,,Ik moet zelfs even
wennen aan al die mensen. Dat heb ik al heel lang
niet meer meegemaakt”, vertelt de 15-jarige Alix
van Landschot uit de B4 van Gooische, wiens club
in Bussum zelf de gehele dag de meisjes C weer
ontvangt. Ook Huizen, Laren en Naarden kregen
allemaal één specifieke leeftijdscategorie (van A
tot D) toebedeeld. ,,Je ziet heel veel van je
teamgenoten weer na lange tijd. Met sommige
speel ik al heel lang en ook van de andere teams
van Gooische ken ik bijna alle meiden. Het is heel
leuk om iedereen weer te zien. We hebben pas
twee keer getraind en er zijn ook nieuwe meiden
bij. We zijn wel fanatiek vandaag, maar het is toch
ook een soort kennismakingsronde.”

(Tekst gaat door onder de foto)

Alix van Landschot: ,,Leuk om iedereen weer te zien.”
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Sportiviteit

Naast wedstrijden winnen en Goois Jeugdhockey
Kampioen worden, wordt ook sportief gedrag
beloond. De organisatie werkt namelijk samen
met de stichting Hansie Forever Foundation, in
2011 opgericht door de familie Meijer voor hun
verongelukte zoon. Voor Hans stond sportiviteit
en eerlijkheid hoog in het vaandel. De meest
sportieve club wint de Fair Play Award. Goois
Jeugdhockey Kampioen wordt de club die de het
beste scoort op de combinatie van
wedstrijdpunten en sportiviteitspunten. Van
Landschot: ,,Het is goed dat ze dat laten
meetellen. Dat maakt denk ik wel dat iedereen net
iets rustiger blijft en het gezellig houdt.”

Taarten

Dat is ook te merken aan coach Mick Borms die
de jongens van Naarden D2 in de wedstrijd tegen
thuisclub ’t Spandersbosch tot rust probeert te
manen. ,,Hij doet het niet expres”, roept hij
bijvoorbeeld naar een van zijn spelers die bij de
scheidsrechter klaagt na een overtreding. Om
zelfs nog wat meer goodwill te kweken heeft het
team twee taarten meegenomen. De 11-jarige
Jasper Korf bakte helemaal zelf een
chocoladetaart. ,,Die kunnen we na de wedstrijd
samen met de tegenstander gezellig opeten”, zegt
hij nog snel voordat hij het veld op rent voor de
wedstrijd.

(Tekst gaat door onder de foto)

Schelto Korf en Aimée Arnoldy hopen met hun taarten
sportiviteispunten te scoren.
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Heel Naarden bakt

,,Hij bakt graag, ik heb hem helemaal niet
geholpen”, vult zijn vader Schelto aan, terwijl ook
de moeder van de 10-jarige Hidde Arnoldy met
een taart komt aangelopen. Op het
chocoladeglazuur staat in witte letters ‘GJK’. Ook
deze taart is om te delen met de tegenstander en
zal dus hoogstwaarschijnlijk punten opleveren
voor de sportiviteitsprijs. ,,Is die er dan?”, kijkt
maker Aimée Arnoldy verbaasd. ,,Eerlijk waar,
dat wist is niet eens. De club had het gevraagd.
‘Heel Naarden bakt’ hadden ze gezegd. En dat
vond ik wel een leuk idee.”

(Tekst gaat door onder de foto)

Marnix Borms aan de bal tegen ’t Spandersbosch.

De sfeer langs de kant zit er goed in, maar de
jongens op het veld zijn wel degelijk fanatiek.
,,We hebben de eerste wedstrijd ook al met 6-0
gewonnen, dus we gaan deze tegen ’t
Spandersbosch ook wel winnen. We zijn gewoon
heel goed”, zeggen Flip Hollander en zijn
teamgenootje Marnix Borms. ,,In de vorige
wedstrijd heb ik ook al een doelpunt gemaakt en
een assist”, vertelt de 10-jarige aanvaller trots. Ze
zitten vandaag alleen wel wat krap in de spelers.
,,Maar dat is juist fijn. Dan staat iedereen altijd in
de basis.”

(Tekst gaat door onder de foto)

Flip Hollander en Marnix Borms: ,,We hebben geen reserves, dus
staan altijd in de basis.”
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Totaalpakket

De verschillende teams, ouders en begeleiding
maakt de dag tot een bont, gezellig geheel.
Ouders, kinderen en begeleiding, iedereen is
duidelijk opgetogen om elkaar weer te zien en
samen te sporten. Van Landschot was haast
vergeten hoe het was: ,,De sport hockey is
natuurlijk leuk, maar de gezelligheid om het
hockey heen ook heel erg. Het is het totaalpakket
dat het leuk maakt.”

Sam van HMHC spreekt ook het gezamenlijke
aan: ,,Het is leuk om een teamsport te doen. Je
moet het met elkaar doen.”

Die mentaliteit leverde de club uiteindelijk ook
het Goois Jeugdhockey Kampioenschap op. De
taarten van Naarden bleken niet voldoende. De
Fair Play Award was dit jaar voor Huizen.

(Tekst gaat door onder de foto)

Huizen (l) won de Fair Play Award en HMHC werd Goois Jeugd
Hockeykampioen.

Grootste jeugdtoernooi ter wereld

Het GJK begon in 2013 als initiatief van de zes
hockeyclubs uit het Gooi. Samen organiseren zij,
met 4116 kinderen, 294 teams en 318
wedstrijden, het grootste hockeytoernooi ter
wereld. Het toernooi is bedoeld voor alle
jeugdspelers van de A-, B-, C- en D-categorie in
het Gooi. De hockeyclubs Gooische, HMHC,
Huizen, Laren, Naarden en het ‘t Spandersbosch
ontvangen ieder één specifieke leeftijdscategorie.
Op deze manier luiden ze samen het nieuwe
hockeyseizoen in waarbij sportief en respectvol
gedrag de leidraad is.

Bij HMHC speelden de jongens en meiden B.
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Sam Burghout. ,,Ook als we verliezen vind ik het leuk.”
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Met wit GJK van Goois Jeugdkampioenschap.
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