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Wat een bewogen jaar hebben we achter de rug! Helaas werd ons clubleven vooral gedomineerd 

door corona in 2021. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers kon met name de jeugd toch veelal blijven 

hockeyen, het hele jaar door. Wij willen iedereen bedanken die hier zijn of haar steentje aan heeft 

bijgedragen. Iedere keer weer de accommodatie, communicatie, organisatie en schema’s aanpassen 

aan de nieuwe maatregelen, én de mogelijkheden maximaal benutten. Het was en blijft een 

bijzondere prestatie. We zijn dan ook niet voor niets door Sportstad Leiden uitgeroepen tot 

sportvereniging van het jaar. Ook willen we onze senioren, die weinig hebben kunnen hockeyen tot 

de zomer, bedanken voor hun loyaliteit naar de club. En natuurlijk onze sponsoren: we kunnen niet 

zonder jullie! 

Een overzicht van de gebeurtenissen in 2021:  

Daar waar er bij de jeugd in januari nog gewoon op het veld getraind mag worden, mogen de 

senioren aanvankelijk alleen in tweetallen en op 1,5 meter het veld op. Zaalhockey is in zijn geheel 

niet aan de orde! Gelukkig zorgt de Senioren Activiteiten Commissie voor talloze leuke alternatieve 

evenementen, van golf, tennis tot spelavonden. In februari worden we getrakteerd op wintersport in 

Eigen Land en liggen de velden er wit bij. Er wordt geschaatst i.p.v. gehockeyd. In maart mogen ook 

hockeyers van 18 t/m 26 jaar weer normaal trainen en onderlinge wedstrijden spelen op de eigen 

club. Dat betekent dat 80% van alle hockeyers in elk geval weer ‘normaal’ het veld op kan. De 

(onderlinge) wedstrijden zijn voor trouwe supporters gelukkig te volgen via de nieuwe livestream! De 

competitie wordt echter afgelast. 

Ondertussen speelt het referendum omtrent het vierde veld. De politiek trekt zich terug en wij staan 

er eigenlijk alleen voor. Ondanks de vele inspanningen spreekt Leiden zich uit tegen het 

herinrichtingsplan Roomburgerpark en daar zijn we natuurlijk enorm teleurgesteld over. Dat 

betekent een extra drempel op weg naar ons felbegeerde en noodzakelijke vierde veld.  

In mei zijn er verdere versoepelingen en komen er meer mogelijkheden voor 27+ senioren om te 

trainen. Ook terrassen op sportlocaties mogen met beperkingen geleidelijk weer open. In juni mogen 

jeugdteams weer wedstrijden spelen tegen naburige clubs, kunnen ook de hockeyers van boven de 

27 jaar weer onderlinge wedstrijden spelen en is voor de senioren het biertje na de training weer 

mogelijk. Snel worden maar liefst 176 (!) AB-junioren versneld opgeleid tot Clubscheidsrechter zodat 

ze straks competitiewedstrijden kunnen fluiten. Met deze inhaalslag na de lockdown willen we de 

senioren straks ontlasten. Ook worden ouders weer opgeleid tot spelbegeleider voor de jongste 

jeugd. 

Vanaf eind juni zijn ook voor Senioren vanaf 27 jaar wedstrijden weer mogelijk. In de zomer wordt op 

maandag en woensdag zomeravondhockey voor Senioren georganiseerd en de jeugd kan blijven 

trainen met een eigen trainer. Ook is het publiek weer welkom onder voorbehoud van 1,5 meter 

afstand, gezondheidscheck en registratie. Het trainersseizoen kan worden afgesloten met een 

gezellige BBQ. De velden worden in de zomervakantie schoongemaakt en een ballenvanger wordt 

vervangen zodat in de laatste twee weken van de vakantie de selectieteams weer hun TOPweken 

kunnen hebben. Er wordt hard getraind, de competitie mag immers in het nieuwe seizoen weer van 

start gaan voor alle groepen! Het publiek geniet van de wedstrijden. Er kan ook weer een live ALV op 

Roomburg plaatsvinden waarbij 3 bestuursleden worden uitgewisseld, en vanaf 25 september vervalt 

zelfs de 1,5 meter en de registratie. Gezellig weer een ‘langs de lijn sponsoren borrel’ waarbij onze 



nieuwe sponsoren welkom worden geheten en de nieuwe klok wordt ingewijd. De Strength & 

Conditioning training loopt en de specialistentrainingen gaan van start. Op 2 oktober lopen we weer 

mee met de Taptoe met een prachtige kar en bouwen we een feestje in de stad. 

In november gaat het helaas weer mis. Het kabinet ziet gelukkig op het laatste nippertje af van het 

verplichte coronatoegangsbewijs voor amateurbuitensporten. Veldhockey (zowel trainen als het 

spelen van wedstrijden) blijft daarmee voor iedereen laagdrempelig toegankelijk maar er komen wel 

andere nieuwe maatregelen: buitenterrassen en alle binnenruimtes van de sportlocatie worden 

alleen toegankelijk na het vertonen van een geldig coronatoegangsbewijs (CTB) en vanaf 13 

november is publiek weer niet toegestaan. Alle sociale activiteiten worden weer uitgesteld/afgelast: 

TD, CD- en AB-feest, Sinterklaasfeest, etc. De roetveeg Pieten kunnen gelukkig nog net hun cadeautje 

kwijt tijdens de Pieten training. Per 28 november mag er na 17.00 uur helemaal niet meer worden 

gehockeyd. Ook de clinics voor de breedteteams kunnen in de ijskast. Balen, we hadden er zo’n zin 

in! De (zaal)schema’s worden nu weer op deze beperking aangepast; Alexander kan wéér aan de 

bak… 

Maar, de ervaring leert dat we als club flexibel zijn en een belangrijke haven blijven voor jong en oud. 

Waar energie kan worden getankt in deze lastige en onzekere tijd. Daar doen we het voor en daar 

zijn we trots op! 

 

https://youtu.be/cBmdmIpXI5g
https://myalbum.com/album/m3J6t6RAEFfFx4/

