
Beste commissieleden, 

 

  

 

Wij vragen graag uw aandacht voor ons streven om sportief Haarlem en onze 

club een unieke impuls te geven. HFC EDO kan de eerste omnivereniging van 

Noord-Holland worden met zowel een voetbal- als een hockeytak. Niet 

alleen organisatorisch, maar ook fysiek. Midden in de wijk een 

vereniging, met voetbal en hockey die gebruik maken van dezelfde 

faciliteiten. Voetballers en hockeyers samen in de kantine én vereniging. 

 

  

 

Even de achtergrond. Tijdens de Pim Mulierlezing van Johan Wakkie, toen 

voorzitter van de KNHB, werd duidelijk dat in deze regio veel Haarlemse 

burgers het hockeyspel beoefenen. Daarbij moeten zij vooral gebruik maken 

van de velden en clubs in Heemstede en Bloemendaal omdat er te weinig 

capaciteit is binnen de gemeentegrenzen. De Haarlemse clubs kennen 

wachtlijsten, dus uitwijken naar Heemstede en Bloemendaal is 

noodzakelijk. Dat bracht het aanwezige bestuurslid van HFC EDO op het 

idee om te onderzoeken of de club kan uitbreiden met een hockeytak. Dit 

vond en vindt veel bijval bij de KNHB. Hun beleid is de sport dichter te 

brengen waar het nog niet te vinden is. Zij willen af van het beeld dat 

hockey elitair is. Dat is precies wat onze club ook voor ogen staat. Onze 

roots zijn stevig verankerd in Haarlem-Noord. Dit is ook een uitgelezen 

kans om een aantal punten uit de sportnota van wethouder Merijn Snoek 

vorm te geven. Breedtesport verankerd in de wijk. 

 

  

 

Wij zijn al geruime tijd bezig om onze plannen vorm te geven. Er staan 

inmiddels drie teams klaar om volgend seizoen van start te gaan. In de 

gesprekken met de gemeente hebben wij altijd een positieve houding 

geconstateerd. Dat de gemeente Haarlem de hockeysport een wam hart 

toedraagt werd ook afgelopen weekend weer duidelijk. De gemeente was één 

van de sponsoren van de European Hockey League in Bloemendaal. Overigens 

is dat niet het niveau dat wij nastreven. Wij zijn gewoon Haarlemmers die 

graag met elkaar willen sporten. Helaas is daar binnen Haarlem niet 

voldoende capaciteit voor. De Haarlemse verenigingen werken echter met 

wachtlijsten, hoewel ons ter ore is gekomen dat deze plotsklaps verdwenen 

zouden zijn. Wij hebben ook contact gezocht met die verenigingen, maar 

die willen ons echter niet ontvangen. Wij snappen dat zij ons zien als 

een vreemde eend in de bijt en mogelijk als concurrent. Maar de analyse 

van de KNHB laat er geen twijfel over bestaan dat er in Haarlem, met name 

in het postcodegebied 202, meer dan genoeg ruimte is voor een nieuwe 

hockeyvereniging. We hebben hen laten weten het spijtig te vinden dat zij 

(nog) niet over de ontwikkelkansen van de hockeysport in Haarlem willen 

overleggen. 

 

  

 

Wat ook niet onbelangrijk is voor de besluitvorming is het volgende. Een 

hockeytak geeft de hele vereniging HFC EDO een impuls en is belangrijk 

voor de toekomst van één van de oudste sportverenigingen van Haarlem. Dat 

voetbal het zwaar heeft om te overleven heeft het recente verleden in 

Haarlem aangetoond en gaat niet aan EDO voorbij.  

 



Het zou mooi zijn als de gemeente open staat voor een nieuwe visie en 

initiatieven van HFC EDO. Hierdoor slaat de gemeente namelijk meerdere 

vliegen in één klap: 

 

-          Meer sportbeoefening door de inwoners van Haarlem, met name 

jeugd; 

 

-          Optimalisering benutting van de bestaande sportaccommodaties 

in het Noorder Sportpark; 

 

-          Relatief simpele uitbreiding van de capaciteit voor beoefening 

van de hockeysport (zowel veld als zaal) in een postcodegebied waar veel 

potentie/behoefte aanwezig is; 

 

-          Een gezonde omnivereniging voor voetbal- en hockeysport.  

 

  

 

Waarom deze e-mail. Wij hebben begrepen dat de wethouder geen 

investeringsvoorstel heeft gedaan voor het kunstgrashockeyveld op het 

Noordersportpark. Reden is dat wij niet kunnen voldoen aan een aantal 

wensen van de wethouder. Dan gaat het om een ledenaantal en een akkoord 

van andere verenigingen.  

 

Wat leden betreft is het een kip-ei verhaal. Wij kunnen geen leden 

inschrijven als wij niet beschikken over een hockeyveld; desondanks 

hebben inmiddels wel reeds ruim 40 (jeugd)leden spontaan aangegeven graag 

aan “de slag” te willen bij EDO-Hockey. Ook hebben drie teams zich 

mondeling gemeld.  

 

Een akkoord van andere verenigingen krijgen is hetzelfde als vragen aan 

de slager of hij akkoord gaat dat er een andere slager in de straat komt.  

 

  

 

Kortom, onze hoop is op u gericht. Wij hopen dat u in de commissie onze 

wens wil bespreken en de wethouder wil vragen om over te gaan tot de 

realisering van een kunstgrashockeyveld op ons sportpark. Mocht die er 

niet komen dan zullen wij, om te voorkomen dat we een voetbalveld dat we 

thans nog samen met Sparks in gebruik hebben moeten afstoten, aan SRO om 

ons huidige grasveld langs de Planetenlaan geschikt te maken voor hockey 

en een klein veld voor de voetbalpupillen.  

 

Natuurlijk is dat een minder aantrekkelijke optie en wordt het daarmee 

lastiger om nieuwe leden te trekken. Maar wij kunnen dan een jaar spelen 

en ons bestaansrecht verder versterken, zodat volgend jaar alsnog een 

kunstveld kan worden aangelegd. 

 

  

 

Wij wensen u veel wijsheid en hopen op een goede afloop voor ons en de 

hockeysport in Haarlem. 

 

  

 

  

 

Met vriendelijke groet, 



 

Namens de werkgroep Hockey* 

 

  

 

Pieter Duinkerken 

 

secretaris HFC EDO 

 

06 217 16 359 
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*Rimke Brouwer, Chantal Schildwacht, Mimi van Wassem, Richard Bos, Pieter 

Duinkerken, Herman Opmeer, Jan Vegter, Sjoerd Visser, Peter van Wassem, 

Rob van Wassem 

 


