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Voorwoord 
 
De competitie is alweer twee weken bezig. Dames 1 en Heren 1 spelen komend 
weekend allebei thuis. In deze eerste Wedstrijdfolder van seizoen 2022-2023 meer 
informatie over de speelsters, spelers en staff. Komende zondag staan, naast Dames 1 
en Heren 1, nog acht andere dames- en vijf herenteams op de velden van Xenios (zie 
het wedstrijdschema hieronder). Veel plezier en succes! En natuurlijk zien wij je 
ook graag als supporter langs de lijn bij Dames 1 en Heren 1!  
 

DAMES 
09:00  DO25-2 – Haarlem DO25-1  15   LOVERS veld 
10:30  D30-1 – Weesp D30-1   12b ECO-ON ENERGY veld 
10:50  DO25-6 – THC Hurley DO25-4  15   LOVERS veld 
12:20  Dames 5 – Westerpark D10  12b ECO-ON ENERGY veld 
12:40  Dames 2 – THC Hurley D7  15   LOVERS veld 
12:45  Dames 1 – HC Zwolle D1  12a JUMBO DE AKER hoofdveld 
14:10  DO25-8 - Bloemendaal DO25-1 12b ECO-ON ENERGY veld 
14:30  DO25-4 – THC Hurley DO25-3  15   LOVERS veld 
16:00  DO25-9 – Kikkers DO25-3  12b ECO-ON ENERGY veld 

HEREN 
10:45  Heren 2 – Amsterdam H8  12a JUMBO DE AKER hoofdveld 
11:00  HO25-4 – Uitgeest HO25-1  14   XENIOS veld 
12:50  HO25-1 – Phoenix HO25-1  14   XENIOS veld 
14:45  Heren 1 – Ring Pass Delft H1  12a JUMBO DE AKER hoofdveld 
16:40  Heren 4 – Myra H3   12a JUMBO DE AKER hoofdveld 
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Lieve Xenioten 
 

Na vorig seizoen mooi te hebben afgesloten, zijn we dit jaar terug in een nieuwe 
formatie, nieuw clubhuis, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Met maar liefst acht nieuwe 
speelsters, een nieuwe coach en nieuwe spelwijze, hebben we een bepaald doel voor ogen 
dit seizoen. De messen zijn geslepen! 
 
Begin augustus startte ons avontuur en vanaf het begin was het gevoel goed. De dynamiek 
was daar en we voelde dat er veel potentie zit in deze formatie. De eerste paar wedstrijden 
moesten we nog erg wennen aan het nieuwe spel en aan elkaar. Videobeelden kijken, 
tactische besprekingen, vallen en opstaan en proberen om routine in het spel te krijgen dat 
is waar de voorbereiding om draaide. 
 
Zondag 11 september D-day, al sinds het bekend maken van dit eerste competitieweekend, 
stond deze datum rood omcirkeld. Gooische uit. Met gezonde wedstrijdspanning startte de 
wedstrijd, we begonnen fel wat resulteerde in de eerste kansen en corners. Echte kansen 
kreeg Gooische niet, wel 4 corners om onze oren, 0-4 verlies, maar we houden vast aan 
positiviteit en we moeten meer eisen en verwachten van onszelf. 
“Never give up, failure and rejection are only the first steps to succeeding, Jim Valvano ‘93!” 
 
Donderdag 15 september, tijd om te bekeren. Op naar Aerdenhout. GOLD CUP. 
We begonnen sterk, goed spel, domineerde de wedstrijd en hadden de overhand op Rood-
Wit. In een counter, wist Rood-Wit te scoren, 1-0 achterstand, maar hadden voldoende tijd 
om het recht te zetten. Met hoog speltempo en snelle combinaties tikten we Rood-Wit 
helemaal zoek, echter verzuimden we te scoren, ons bekeravontuur eindigt helaas in 
Aerdenhout. Op naar zondag waar we de trein op het spoor moeten zetten en goals 
moeten maken! Met elkaar, voor elkaar. 
 
Zondag 18 september, Oss thuis, een regenachtige dag, we wisten wat ons te doen stond, 
we waren scherp, de beer is los. Via een mooie uitgespeelde kans via de achterlijn van 
Steen, waarin zowel Lijn als Fre klaar stonden voor de tip en Fre aan het langste eind trok, 1-0. 
Toch kwam Oss terug 1-1, hierna volgde een fijne corner in de hoek van Steen 2-1. 
Genomineerd voor doelpunt van de week via hockeynl, een waanzinnige passerende 
beweging van Hel, die het net liet vibreren, 3-1. 
De 4-1 was ook een echte teamgoal, via Buik, op Lot op Fre die hem klaarlegde voor Hel 
tweede paal, 4-1. 
 
Middels een strafcorner wist Oss de 4-2 in te tikken. Hierop volgde een shadow van Oss die 
door de scheidsrechter werd gemist waardoor Oss de 4-3 kon binnen slaan, hierna waren we 
het spoor een moment even kwijt, counter door het midden en Oss kon tweede paal binnen 
tikken 4-4…… 
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Daarna waren er nog goede kansen, helaas mocht het net niet baten voor de 
overwinning. Maar we houden vast aan ons eigen spel, waarin we de spanningsboog en 
scherpte 70 minuten moeten blijven vasthouden en op naar de drie punten aanstaande 
zondag. 
 
Afgelopen dinsdag heeft onze trots en ons duiffie Mélise Sickmann besloten om weg te 
fladderen van Dames 1. Lieve Mé, dank voor al je inzet, liefde en positiviteit de afgelopen 
jaren in en voor Dames 1! Heel veel succes met je co-schappen, dokter Sickmann is on her 
way! 
 
Zondag 25 september, Zwolle thuis. We hebben één missie, de gamefaces gaan op, geleerd 
van onze fouten, hebben we weer een mooie trainingsweek erop zitten met leerzame 
punten. 12:45 wordt er op het hoofdveld afgeslagen, we kunnen alle support gebruiken en 
zien u graag langs de lijn! 
 
Tot zondag!   Liefs Dames 1 
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Dames 1     (foto’s: Bart Scheulderman www.hockeyfoto.nu) 

      
 Lotti Arts Eva Bakker Pippelien Boom  Eke Buesink  
   

       
Floor Buikema Judith Elshout Sigri van de Griendt  Iris den Hollander  Nikki Hoogendam   
 

     
Danielle Hordijk  Helen Jacobs Amber Korte  Cathelijn Kuijt  Anne van der Meer   
 

    
Loïs Schopman Floor Steneker Bente Top Frederique Verhoeven 
 

     
Tim Bakker    Yannick Beekman  Fleur Tresfon-Funke 
(Trainer-Coach)  (Trainer-Coach)   (Manager) 



        
 

5 
 

 
 

 
Stand Dames 1 Teams poule B – Overgangsklasse 

Pos. Team # Punten W G V + - 

1 Nijmegen D1 2 6 2 0 0 7 1 

2 Gooische D1 2 6 2 0 0 6 1 

3 Zwolle D1 2 6 2 0 0 6 1 

4 Helmond D1 2 4 1 1 0 3 2 

5 Rood-Wit D1 2 4 1 1 0 3 2 

6 Ede D1 2 3 1 0 1 5 4 

7 Ring Pass Delft D1 2 2 0 2 0 3 3 

8 Oss D1 2 1 0 1 1 4 8 

9 Xenios D1 2 1 0 1 1 4 8 

10 Bully D1 2 0 0 0 2 2 4 

11 Wageningen D1 2 0 0 0 2 1 5 

12 HOD D1 2 0 0 0 2 2 7 

 

Stand Heren 1  Teams poule B – Overgangsklasse 

Pos. Team # Punten W G V + - 

1 Reigers H1 2 6 2 0 0 9 4 

2 Xenios H1 2 6 2 0 0 6 2 

3 Qui Vive H1 2 4 1 1 0 13 5 

4 Breda H1 2 4 1 1 0 7 6 

5 Leonidas H1 2 4 1 1 0 4 3 

6 Zwart-Wit H1 2 3 1 0 1 7 7 

7 Berkel-Rodenrijs H1 2 3 1 0 1 4 5 

8 Union H1 2 2 0 2 0 7 7 

9 Alphen H1 2 1 0 1 1 4 7 

10 Zoetermeer H1 2 0 0 0 2 5 7 

11 Groningen H1 2 0 0 0 2 4 7 

12 HIC H1 2 0 0 0 2 6 16 
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Xenios H1: De eerste weken 
 

En dan opeens zijn we weer begonnen. Met overwinningen dit keer!  
Na een bijna foutloze voorbereiding met sterke wedstrijden tegen sterke tegenstanders en 
het altijd onvergetelijke teamweekend, ditmaal op het erf van de familie Oosterwaal in 
Harderwijk, begint dit jaar ook de competitie foutloos. Een verademing na vorig jaar, voor 
ons maar ongetwijfeld ook voor jullie, onze trouwe aanhang. Want hoelang moesten we 
vorig jaar niet op de eerste drie-punter wachten? Pech en blessures speelden ons parten en 
de gifbeker moest tot op de laatste druppel leeg voordat we mochten opkrabbelen. Maar 
dat deden we gelukkig op tijd, en op de momenten dat het nodig was gaf de motor thuis. 
Een leerzaam seizoen. Vaak pijnlijk, en ook mooi, want zo is sport.  
 
En leerzaam was het, zo blijkt aan het begin van dit seizoen. Want ondanks een barslechte 
eerste helft tegen kersverse promovendus Alphen werd na rust gelukkig orde op zaken 
gesteld en werd er gespeeld als een ervaren overgangsklasser. Een griezelig harde 
backhand van Oosterwaal, een fraai geplaatste push van specialist Hoogendam en een 
attente rebound van Plug. Allen in een kort tijdsbestek na rust, waarna de deur dicht kon en 
de wedstrijd volwassen kon worden uitgespeeld. Een fijn begin, zeker in vergelijking met vorig 
seizoen. Maar konden we de vorm van de voorbereiding doortrekken, ook wanneer het 
weer veranderde?  
 
Het antwoord is ja, dat konden we. In bar en boos weer stond de topper tegen Zwart-Wit op 
het programma. Thuis, bij het nieuwe clubhuis, voorafgaand aan haar TD-doop. 'Topper?' 
Hoor ik u denken. 'Zo vroeg in het seizoen?' Een terechte vraag, want hoe kun je nou al 
weten wie er bovenin gaan meedraaien na 1 wedstrijd? Dat weet je niet, maar zo luidde wel 
de verwachting, en dus werd de wedstrijd tegen de Brabantse formatie in, u raadt het al, 
zwart en wit benaderd als een onvervalste topper. Regen kwam met bakken naar beneden 
maar verzwakte vlak voor het eerste fluitsignaal af tot een minimale drup. Kenners weten 
dan: beter hockeyweer bestaat niet!  
 
De wedstrijd begon van beide kanten sterk. Het tempo lag hoog en beide teams speelden 
op de aanval. Na 11 minuten kwamen we op voorsprong. De Graaff was zijn directe 
tegenstander op de aanvallende achterlijn de baas met een karakteristieke chopbeweging 
waarna hij de spitsen voor de goal zocht met een voorzet. Deze werd maar half weggewerkt 
door Zwart-Wit. Norbiato was het alertst, ontfutselde de bal aan een kluts, maakte hem vrij 
en pushte slim en verdekt richting de lange hoek. De keeper had geen antwoord. Een fijn 
moment voor Norbiato, die na zijn eerste paar competitieminuten zijn eerste treffer al mocht 
aantekenen en zo zijn waarde voor de ploeg onderstreepte.  
 
Niet lang daarna kwam Zwart-Wit op ongelukkige wijze op gelijke hoogte. Door te laat 
schakelen en doorstappen konden de bezoekers een overtal op links uitspelen. Met wat 
fortuin werd een spits in de cirkel bereikt die kon voorgeven op een collega voor de goal 1-1.  
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Vlak na de kwartbespreking was het alweer raak. Hoogendam speelde vanuit 

achterin een harde pass in die met wat geluk bij Sickmann uitkwam, die knap 
aannam en voorgaf op de inkomende Severeijns, die aan de afronding ervan een koud 
kunstje had. 2-1.  
 
De verdere beslissing liet lang op zich wachten. In de eerste en tweede helft waren er 
kansen over en weer. We lieten grote kansen liggen op de 3-1, en ook Zwart-Wit was 
onzorgvuldig in de eindfase, mede door ijzersterk verdedigend werk van onze defensie. De 
beslissing viel dan ook pas vlak voor het einde van de wedstrijd. Rechtsback Neijzen kon een 
aanval van Zwart-Wit uitverdedigen via de rechterflank. Met een splijtende pass langs de lijn 
wist hij Oosterwaal te bereiken, die knap aannam en zijn man passeerde over de achterlijn. 
Vlak voor de keeper wist hij de bal terug te trekken op een Brabantse voet. Terwijl iedereen 
wachtte op het fluitje van de scheidsrechter was er 1 speler attenter en scherper dan alle 
anderen 21 spelers op het veld: spits van der Elsen. Hij aarzelde niet en sloeg de afvallende 
bal onberispelijk tussen de palen. De ontlading was groot. Wedstrijd gespeeld. Vlak voor tijd 
benutte Zwart-Wit nog een strafcorner, maar de winst kwam niet meer in gevaar.  
 
Geen incident dus, de eerste overwinning van het seizoen, en een onderstreping van de 
goede vorm waar we al sinds de start van de voorbereiding in verkeren. Een voorbode voor 
mooie wedstrijden? Wij denken van wel! Om te beginnen op donderdagavond in de 
Goldcup tegen het grote Hurley en op zondag tegen een andere promovendus: 
Zoetermeer. We zien jullie graag weer langs de lijn!   Groet Heren 1 
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Heren 1     (foto’s: Bart Scheulderman www.hockeyfoto.nu) 
 

     
  Jan van den Berg Hans Berkvens Job van den Elsen Jacob de Graaff 

 

     
Steyn Heuvelsland Tim Hoogendam Frank Kolhoff Tobias Neijzen Luca Norbiato    

 

      
Tim van Oosterom Max Oosterwaal Joep Oudendijk Bram Plug Gianni Quaedvlieg 

 

     
Tom van der Schaaf Luc Severeijns Tim Sickmann Laurens Veen Sean Weijde  

 

       
Emiel Willems   Basten Pels Andrew Drummond     

     (Trainer-coach) (Ass. Trainer-coach)    


