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Voor al uw voetklachten
• Sport podotherapie

• altijd met personal trainer
• train alleen of als duo
• omkleden niet nodig
er va ar he t z elf!
86
bel: 06 - 53 93 53

Voorvoetklachten

•

Hielklachten

•

Nagelproblemen

•

Standafwijkingen van voeten/tenen

•

Diabetische voet

•

Reumatische voet
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Jan van Scorelstraat 19 | 030 - 252 27 23
www.centrumvoorpodotherapie.nl

Kampong en
Utrecht versterken

Trots op

Waardoor
iedereen wint

Rabobank: al 20 jaar partner van Kampong
Of het nu de nationale hockeyteams zijn of de jeugd van Kampong, hockey brengt
jong en oud in beweging. Dat geeft niet alleen energie aan de club, maar ook aan
Utrecht. En dat verdient al onze ondersteuning.

Ontdek hoe we ook u of uw bedrijf kunnen versterken op rabobank.nl/utrecht
Een aandeel in elkaar
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onze Rabobankhal
Dit seizoen spelen 100 jeugdteams en 17 seniorenteams
zaalhockey in onze eigen hal. Geen fiets- en autotochten meer
in het donker naar verafgelegen zaaltjes, maar lekker sporten
op het vertrouwde Kampongterrein. Geweldig! Wat heb je
nodig voor twee blaashallen?
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2 klimaatunits
met 20.000 m3
blaascapaciteit
per uur
4.000 kilo
staalkabels

Vloeroppervlak per hal:
1911 m2
Bijna 43.000
vloertegels van
30 x 30 cm

152 balken van
2 meter
96 Ledspots van
150 watt
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250 ankers
(4 ton trekkracht)
en 16 deurankers
(10 ton
trekkracht)
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Barbara
Burgering

Kampong Team Zaal

MISSIE GESLAAGD!

S

inds dit zaalseizoen trainen en
spelen 100 Kampong jeugdteams en 17 seniorenteams in
een zaalaccommodatie op het
Kampongterrein aan de Laan van Maarschalkerweerd. In de maand november
werd op het semi-waterveld 4 een dubbele blaashal opgebouwd die eind februari weer netjes wordt ingepakt. In deze
Kamponghal is ruimte voor vier wedstrijdvelden van minimale afmeting. Op
speeldagen worden deze omgebouwd
tot twee wedstrijdvelden van maximale
afmeting met volop ruimte voor publiek.
Een geweldige impuls voor zowel de
top- als de breedtesport.
De vrijwilligers van Kampong Team
Zaal Meike Goossens, Mathijs van Houweninge en Barbara Burgering hebben,
samen met Michael Lohle, dit project
gerealiseerd. Hoe kregen ze dit huzarenstukje voor elkaar?
Barbara: “Drie jaar geleden kregen
we verzoeken vanuit de breedtesport
om ook te mogen zaalhockeyen. Alleen
selectieteams speelden destijds in de
zaal. Meike en ik gingen op onderzoek
uit. Hoe zouden we zaalhockey voor álle
jeugd mogelijk kunnen maken?”
Meike: “We vroegen Mathijs, oudercoach van een jeugdteam, om te helpen
met de business case. De belangstelling
bleek groot en financieel leek het haal-
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Michael
Lohle

Meike
Goossens

baar. Daarom werd onze slogan: “Alle
jeugd de zaal in!” Hoe? Dat was stap
twee…”
Mathijs: “Er was ook weerstand. Hoe
kun je voor zoveel teams zalen, trainers
en materialen regelen? Want we willen
graag dat de zaalhockeytraining aansluit
op de veldopleiding die jeugdspelers
krijgen bij Kampong. En willen ouders
dat eigenlijk wel, zo ver rijden en fietsen
in de donkere, koude wintermaanden?
Wie regelt al die scheidsrechters en zaalwachten? En die extra zaalcontributie,
dat is veel geld…”
Meike: “Om iedereen mee te krijgen
stelden we twee voorwaarden. Eén: wie
niet wil, hoeft niet. En twee: áls een
team inschrijft, dan ook twee scheidsrechters en zaalwachten leveren. En
voilà, slechts drie van de ruim honderd
aangeschreven jeugdteams haakten af.
En van de deelnemende teams deden
bijna alle spelers mee. Deze respons
overtrof alle aannames van onze business
case!”
Barbara: “Dus moesten we nóg meer
zaalruimte regelen dan geraamd. En
de capaciteit in Utrecht is schaars.
Voor onze twintig jeugdselectieteams
is ruimte huren de laatste jaren al bijna
onmogelijk geworden door de groei
van de reguliere zaalsporten, die voorrang krijgen. Hoe bied je honderd

Mathijs
van
Houweninge
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Ons doel is bereikt. Álle Kampong
jeugdteams en heel veel senioren
kunnen voortaan zaalhockeyen

extra hockeyteams onderdak? Uiteindelijk hebben we in
tien accommodaties zaalruimte gehuurd. Qua tijden en
afstanden verre van optimaal. Maar het enthousiasme was
ongekend! Honderd ouders haalden een scheidsrechtersdiploma en tientallen zaalwachten kregen training. De
kinderen hebben die winter heerlijk kunnen sporten.”
Mathijs: “We hebben de business case dit seizoen uitgebreid: wat als we een eigen accommodatie op Kampong
realiseren? Jeugd en trainers kunnen dan op de fiets naar
de hal en trainen op ‘normale’ veldtrainingstijden. En
allemaal op één, vertrouwde plek. Dat versterkt ook het
clubleven! De inkomstenkant leverde weinig onzekerheden gezien het overdonderende succes vorig jaar. En
samen met de leveranciers kregen we de kostenkant ook
kloppend.”
Meike:“Met de hockeybond hebben we kunnen afspreken dat Kampongteams hun thuiswedstrijden in eigen
hal kunnen spelen. Dat draagt bij in de exploitatie in de
weekenden.”
Barbara:“Dit seizoen wilde ook de jongste jeugd
(3-tallen en 6-tallen) de zaal in én er meldden zich meer
seniorenteams. Vorig jaar gingen zes seniorenteams de
zaal in, dit seizoen bijna twintig.”
Mathijs: “Het bestuur vroeg zich af of dit zaalplan
de bouw van het nieuwe Kampong-clubhuis niet in de
wielen zou rijden, maar ging akkoord en zette ook de
schouders onder dit project.”
Barbara: “Ook de gemeente werd enthousiast. Zij wil
de Utrechtse jeugd meer laten sporten. Met eigen accommodatie verlicht Kampong de druk op de schaarse
zaalruimte. De gemeente gaf daarom alle steun bij het
verkrijgen van vergunningen en hielp bij het aanleggen
van nutsvoorzieningen (gas, elektriciteit, water).”
Meike: “Nu zochten we nog een Kampongvrijwilliger
om te helpen met de bouw en het beheer van de hal.
Op de Kick-Off van het veldseizoen meldde Michael,

coach van het jeugdteam van zijn dochter, zich bij ons
promotiekraampje op de hockeymarkt.”
Michael: “Ik vind het gaaf dat een paar ouders als
vrijwilliger zo’n project van de grond krijgt. Daar wil ik
graag bij helpen. En ik ben geïnteresseerd in techniek,
dus ik nam graag de rol van zaalmanager op me. Met
twintig vrijwilligers zetten we in één ochtend een blaashal op z’n plek. Het leggen van de vloer kostte een
dag. In vier dagen heb je de twee hallen staan.
Dit seizoen was vooral de voorbereiding veel werk. De
blaashallen worden met 266 ankers op hun plek gehouden. Elke anker is een stalen pen die 6 meter de grond
in wordt geboord. Dit ankeren kostte twee weken.
Plus het aanleggen van de fundering, de bouw van de
klimaatunits en het aanleggen van gas en elektriciteit.
Maar dat zijn éénmalige inspanningen, volgend jaar
hoeven we alleen maar de tenten op te zetten en aan te
sluiten op de klimaatunits. De uitdaging nú is om onze
hal netjes te houden.”
Mathijs: “De dubbele blaashal biedt ruimte aan vier
velden. Voor onze eigen jeugd kunnen we dit eerste
seizoen volstaan met drie. Dit seizoen verhuren we
daarom zaaluren aan hockeyclub Voordaan uit Groenekan. Volgend jaar willen we nog meer seniorenteams
en doelgroepen als trimhockeyers en rolstoelhockeyers
enthousiasmeren. En wedstrijden van onze jeugdselectieteams in eigen hal. De hal is op de groei gekocht!”
Meike:“In de kerstvakantie streek Nationale Sportkampen neer in onze hal met clinics en toernooien.
Ook nationale selecties en topteams van andere clubs
kunnen hier trainen. We staan open voor verhuur aan
andere verenigingen, ook buiten hockey en met name
overdag.”
Barbara: “Uiteindelijk is ons doel bereikt: álle Kampong jeugdteams en heel veel senioren kunnen voortaan zaalhockeyen. Dankzij onze eigen hal. Dat is goed
voor hun hockeyvaardigheden, goed voor hun conditie
en vooral heel erg leuk en gezellig!”•

Laat je
stadskrak
weer
een Volvo
worden
Ambachtelijke fietsenmaker • davietsie.nl
Bolstraat 28, 3581 WX Utrecht • 030 25 17 941

Maarschalkerweerd

In een kas feesten
of vergaderen?
Het kan. In De Moestuin, gelegen naast
Kampong. De Oranjerie, een nieuwe glazen
kas in het hart van De Moestuin, is de
nieuwste hotspot in Utrecht. Lunch, brunch,
high tea, buffet of diner, alles wordt bereid
met biologische producten. Nieuwsgierig?
Kijk op www.moestuinutrecht.nl.

www.moestuinutrecht.nl
MOESTUIN WINKEL
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