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Ring Pass Delft
75 jaar lang een prachtige club
Beste Ring Passanten,

M
et trots presenteer ik u hierbij het jubileummagazine dat in het teken staat 

van het 75-jarige bestaan van Ring Pass Delft. De club is sinds haar oprichting 

op 13 oktober 1940, met nu ruim 1400 leden, uitgeroeid tot de grootste 

sportvereniging van Delft en omstreken. Ring Pass Delft zal bij de meeste 

mensen bekend staan als hockeyvereniging voor breedte- en tophockey, maar ook tennis 

maakt al sinds 1978 onderdeel uit van Ring Pass en sinds een paar jaar kan er ook worden 

hardgelopen. Ring Pass beschikt over een moderne en goed verzorgde accommodatie die 

we zoveel als mogelijk beschikbaar proberen te stellen voor overige, maatschappelijke 

(buurt)activiteiten. Vrienden van Ring Pass hebben zich verenigd in een stichting en steunen 

de club met bijzondere schenkingen, zoals de tribune aan het hoofdveld. Kortom bij RP 

gaan sportieve ambities gepaard met gezelligheid en plezier voor zowel leden als vrienden, 

jong en oud. 

De club heeft de afgelopen jaren landelijke bekendheid verworven door prachtige 

hockeyprestaties: nationale (zaal)kampioenschappen bij de jeugd en het bereiken van de 

overgangsklasse door H1 en D1. We staan landelijk bekend om onze goed georganiseerde 

Saturnus toernooien op het veld en in de zaal, die bovenal ook nog eens heel gezellig zijn! 

En in dit rijtje mag natuurlijk niet de officiële interland heren NED – ENG ontbreken, die Ring 

Pass op verzoek van de KNHB op 3 mei 2014 heeft georganiseerd.

Zoals gezegd is Ring Pass vooral ook een gezellige club. Jaarlijks worden voor alle doelgroepen 

binnen de vereniging meerdere festiviteiten georganiseerd, zoals jeugdhockeykampen, 

familiehockeytoernooien, diverse tennistoernooien, jeugd- en seniorenfeesten, thé-

dansants en kerstdiners. Ook worden voor jeugdteams reizen georganiseerd naar 

hockeyclubs in het buitenland, zoals recentelijk nog naar Canford in Engeland.

De enorme groei en alle bovengenoemde prestaties van Ring Pass zijn alleen maar mogelijk 

geweest dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Het gaat om bijna 300 mensen, die vanuit 

meerdere hockey- en supportcommissies, elke week weer klaar staan om teams te trainen en 

te begeleiden, wedstrijden te fluiten, het clubhuis draaiende te houden, de accommodatie 

te verzorgen, de feesten, toernooien en kampen te organiseren.

Als we kijken wat er in het verschiet ligt dan zien we kansen maar ook uitdagingen voor 

de club. Zo lopen de subsidies vanuit de overheid terug en doet de gemeente steeds 

vaker een beroep op sportverenigingen om buurtactiviteiten te ondersteunen. We zien 

ook dat de hockeysport in Nederland gestaag groeit en dat de vraag naar hoogwaardige 

accommodaties toeneemt. Om uitdagingen aan te kunnen gaan en kansen optimaal te 

benutten heeft de vereniging een toekomstplan opgesteld genaamd: ‘Visie 2020’. Het verder 

professionaliseren van de organisatie, het maatschappelijk verantwoord verenigen en het 

borgen van een veilig en sportief verenigingsklimaat, zijn een paar concrete voorbeelden 

waar wij ons als vereniging, in samenwerking met leden, vrienden en vrijwilligers, hard 

voor willen maken.

Voor nu wens ik u veel leesplezier toe. Met mooie foto’s en interviews van (oud-) 

leden geeft het magazine inzicht in de vele hoogtepunten en 

wetenswaardigheden van onze club Ring Pass Delft.

Met vriendelijke groet, 

Bert de Wit, Voorzitter
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R
ing Pass bestaat 75 jaar. Een eenvoudige rekensom leert 

dat Ring Pass zich na de oprichting als jongste sportclub 

van Delft niet onder de meest optimale omstandigheden 

moest zien te handhaven – om het eufemistisch uit te 

drukken. 

Je als club weten te handhaven onder niet de meest optimale 

omstandigheden, dat geldt nu misschien ook wel – maar dan als 

grootste sportclub van Delft. Ga maar na: ruim 1.400 leden, 300 

trouwe vrijwilligers – ofwel: met familie en vrienden eromheen 

zo’n 5.000 mensen – 85 teams die op 4 velden oefenen en hun 

wedstrijden spelen, volop maatschappelijk actief door samen te 

werken met onder meer scholen, hardloopverenigingen, kinderop-

vang Knotz, Delft voor Elkaar; Ring Pass is een dorp op zich. Een 

club dat delen hoog in z’n vaandel heeft staan, want Ring Pass 

deelt de faciliteiten met onder meer het Christelijk Lyceum Delft, 

Knotz, en met tennissers, wandelaars en hardlopers, van jong en 

oud. 

Ring Pass geeft ook sportieve ambities de ruimte. Ring Pass’ers 

Ron Steens en Wietske van Heemskerck konden zich ontwikkelen 

tot international, jeugdspelers zoals Thijs van Dam en Nina van der 

Marel worden regelmatig geselecteerd voor vertegenwoordigende 

teams. De jeugdteams van Ring Pass deden mee om het lands-

kampioenschap en met succes, want met regelmaat worden titels 

binnengehaald zoals het meisjes C1-zaalteam in 2008, het jongens 

D1-zaalteam in 2009, en in 2011 werden jongens én meisjes C1 zo-

wel op het veld als in de zaal landskampioen. De club organiseerde 

vorig jaar de officiële herenhockey-interland Nederland-Engeland, 

een wedstrijd die met 3-3 geen verliezer kende – omdat iedereen 

won met deze prachtige wedstrijd.

Zie je dan maar te handhaven in een tijd waarin de ruimte krap is 

en de subsidiekraan alleen nog wat druppelt. Ik maak me over die 

handhaving trouwens geen enkele zorgen. Want het sleutelwoord, 

maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat lijkt inmiddels wel 

onderdeel van het dna van Ring Pass. Ring Pass is al 75 jaar in 

beweging en zal ongetwijfeld ook de komende 75 jaar volop in 

beweging blijven, ook, of misschien wel: júist als 

de omstandigheden niet optimaal 

zijn – sportief en verbonden.

Bas Verkerk,

Burgemeester
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Van Daal Makelaardij feliciteert RingPass Delft met haar lustrum.

Van Daal Makelaardij is een modern en energiek makelaarskantoor dat zich onder-

scheidt op het gebied van deskundigheid, service en inlevingsvermogen. Met onze 

jarenlange ervaring in de makelaardij en kennis van de huizenmarkt, vindt u in ons 

een betrouwbare partner met een persoonlijke aanpak.

Het team van Van Daal Makelaardij heeft kennis van zaken. Van Daal Makelaardij 

heeft beëdigde makelaars en zij zijn net als de onderneming lid van de NVM. 

Het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) zorgt ervoor 

dat wij jaarlijks onze vakkennis bijspijkeren. Zo blijven wij op hoogte van de laatste 

ontwikkelingen op ons vakgebied. En bent u verzekerd van deskundig en betrouw-

baar advies.

Wilt u eens kennis met ons maken?

Neem kontakt met ons op voor een afspraak 015-2127300

AANKOOP

Als u een interessant huis heeft gevonden kunt u er voor kiezen om zelf uw aan-

koopstrategie te bepalen, te onderhandelen en de koopakte te controleren om maar 

een paar aspecten van het aankopen te noemen, maar dan moet u wel zeker van 

uw zaak zijn. De Aankoopmakelaars van Van Daal Makelaardij doen dit dagelijks en 

kunnen ook voor u de aankoop begeleiden. Tegen een aantrekkelijk vast tarief.

TAXATIES

Van Daal Makelaardij is aangesloten bij het NWWI en Taxateursunie. 

Het NWWI en Taxateursunie keuren onze taxatierapporten. Zij zien erop toe dat 

de taxatie uniform en volgens duidelijk richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, 

intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare wo-

ningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is 

gekomen. Onze taxateurs voldoen aan deze strenge kwaliteitseisen. 

VERKOOP

Wij gaan ervoor waardoor u gegarandeerd bent van een optimaal resultaat!

Als u verkoopplannen heeft verkoopt u bij voorkeur uw woning zo snel mogelijk en 

voor de beste prijs. Zonder dat het u zelf tijd of moeite kost. Van Daal Makelaardij 

behartigt uw belangen als verkoper. Wij verkopen uw huis met de inzet alsof we 

ons eigen huis verkopen.

Naar aanleiding van een vrijblijvend gesprek bij u thuis maken wij een offerte met 

daarin een prijsopgave en plan van aanpak. Wij bespreken met u de te volgen ver-

koopstrategie, de te verwachten verkooptijd en voeren een waardebepaling uit van 

uw woning. In overleg met u stellen we de vraagprijs vast.

 

deskundigheid
service 

inlevingsvermogen

de energieke 

makelaar

(advertentie)
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Van gras naar waterveld
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DElfT 22 augusTus 2015 

Buiten is het 30 graden 
en  het Rabobank Saturnus 
toernooi is in volle gang. 
Zowel binnen als buiten 
is het warm. Een gesprek 
met Ed Kanters, voormalig 
hockey-voorzitter van Ring 
Pass Delft. Enthousiast en 
vol trots vertelt Ed over de 
ontwikkelingen van de ac-
commodatie door de jaren 
heen. 

EEN prIMITIEf bEgIN
‘Ring Pass begon in 1940 aan het 

Laantje van Vollering. Dat was wel 

even wat anders, vergeleken met het 

mooie complex waar we nu in zitten. 

Er werd gespeeld op een slecht voet-

balveld en bij gebrek aan beschikbare 

kleedruimte moesten de mannen zich 

soms noodgedwongen verkleden ach-

ter de struiken. Tot de fusie met de 

Delftsche Dames Hockey Club in 1946 

waren er alleen mannen lid en heette 

de vereniging “the Bachelors”. 

De hockeysport ontwikkelde zich goed 

in die jaren. De Gemeente Delft be-

sloot in 1957 een hockeycomplex aan 

de Van der Dussenweg aan te leggen 

voor de drie Delftse verenigingen: 

Ring Pass, HUDITO en DSHC. De 7 

(gras)velden bleken onvoldoende en 

de Gemeente Delft bood een nieuw 

complex langs de Kruithuisweg aan. 

Na lange tijd als goede buren naast el-

kaar te hebben geleefd vertrok HUDITO 

uiteindelijk naar een nieuw complex 

aan de Kruithuisweg. DSHC vertrok al 

eerder richting de TU-campus nadat zij 

landskampioen werd in 1958. ‘ 

plaaTs MaKEN Voor 
NIEuwbouw
‘In begin jaren 80 zat de vereniging 

met de Gemeente Delft rond de tafel 

om de mogelijkheden van een kunst-

grasveld te bespreken. Tijdens die 

vergadering deelde de gemeente, 

geheel onverwachts, mede dat er 

woningbouw was gepland en de club 

daardoor moest opschuiven. Het lan-

ge en ingewikkelde onderhandelen 

met gemeenten Delft en (toentertijd) 

gemeente Schipluiden leidde tot een 

nieuw plan waarin de vereniging zelf 

- via de Stichting Sportpark Hof van 

Delft - het complex in eigendom kreeg 

en zou (laten) aanleggen. Het com-

plex werd op 5 januari 1990 geopend 

met een clubgebouw met kleedka-

mers, 2 kunstgrasvelden, 1 grasveld en 

3 tennisbanen. Ruim voldoende om de 

toen 450 hockeyleden en 150 tennis-

sers te huisvesten.‘ 

grooTsTE VErENIgINg
‘Niemand voorzag de enorme groei 

van de hockeysport. Mede door de uit-

stekende accommodatie en de groei 

werd Ring Pass de grootste sportver-

eniging in Delft. Verbetering van het 

huidige complex was daarom gebo-

den. Het grasveld werd vervangen 

door een kunstgrasveld. Het kunstgras 

van veld 1 werd vervangen door een 

semiwaterveld en op de sportvelden 

van het Stanislas College werd een 

vierde veld gerealiseerd. 

De ontwikkeling van de accommoda-

tie heeft nooit stilgestaan. In 2014 is 

het eerste veld vervangen door een 

WK-waterveld waarop de officiële in-

terland gespeeld is tussen Nederland 

en Engeland. Samen met de gerea-

liseerde multifunctionele aanbouw 

keek iedereen bij die gelegenheid met 

bewondering naar onze bezittingen. 

KNHB-directeur Johan Wakkie noem-

de het complex van Ring Pass Delft: 

‘een pareltje in de hockeywereld’.’

KIJK IN DE ToEKoMsT
Ook in de toekomst zal niet worden 

stilgestaan. Bij de Stichting wordt de 

vervanging van de toplaag van veld 2 

voorbereid en er wordt naar de moge-

lijkheid gekeken de veldverlichting te 

vervangen door ledverlichting in sa-

menhang met zonnepanelen. 

Van gras naar waterveld
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H
et verhaal van Meisjes 

C1 of eigenlijk het ver-

haal van Marc van Geest 

die tot drie keer toe het 

landskampioenschap wist binnen 

te halen met een MC1 team. De 

eerste keer was het seizoen van 

2008-2009, toen werden de mei-

den landskampioen in de zaal. Ver-

volgens is het in het seizoen 2010-

2011 nog tweemaal gelukt (zaal en 

veld). Met drie grote prijzen op zak 

is dit een prestatie die de Ring Pass 

geschiedenis in gaat en de club op 

de kaart heeft gezet als gevreesde 

topjeugd tegenstander. 

Toen Marc in 2008 de meiden ging 

coachen wist hij al dat het team dat 

hij onder zijn hoede kreeg een sterk 

team was. Het zou er om spannen 

of de meiden dat jaar Zuid-Holland 

mochten verdedigen tijdens het NK, 

omdat HC Rotterdam de regerend 

landskampioen bij RP in de Zuid-

Holland poule zat. Zoals verwacht 

hadden zij een ijzersterk team dat 

het NK ticket niet zomaar uit handen 

zou geven. Marc en de meiden won-

nen dat jaar alle competitiewed-

strijden en hadden de eer om Zuid-

Holland op het NK te verdedigen. 

“Als je daar eenmaal bent tussen al 

die sterke teams maak je altijd kans, 

al viel het in eerste instantie nog 

tegen, we lagen er in de poulefase 

bijna uit. Gelukkig wisten we ons te 

herpakken en ging we door” vertelt 

Marc van Geest. 

Door de ervaring die Marc in 2008-

2009 heeft opgedaan wist hij wat er 

met deze meiden nodig was om in 

de zaal Landskampioen te worden. 

Dat ook het Landskampioenschap 

op ’t veld een feit is geworden, had 

Marc niet verwacht. “Ik had inmid-

dels flink wat ervaring met MC1 

teams, dus ik wist dat wij dat jaar 

een van de beste teams van Zuid-

Holland zouden hebben. Een grote 

kans dat we zowel op het veld als 

in de zaal weer naar het NK zouden 

kunnen gaan. Wij waren het sterk-

ste team van Zuid-Holland en gin-

gen dus terecht naar het NK, maar 

de teams uit de andere districten 

waren ook héél goed! Van Pinoké 

hadden we nog niet kunnen winnen 

op het veld dat jaar, dus we zouden 

op het NK echt boven onszelf uit 

moeten stijgen. En dat hebben we 

gedaan! ”

De teams waarmee Marc de Lan-

delijke titels binnenhaalde waren 

in de mini’s en de D al heel goed 

getraind. “Toen ze eenmaal bij mij 

in de ‘C’ kwamen, hadden ze al een 

hele goede basis waarop we snel 

voort konden bouwen. De meeste 

ouders (velen van hen hebben ook 

op hoog niveau gesport) wisten 

dat je hard moet werken en soms 

andere dingen moet laten schieten 

als je iets wilt bereiken en dat hielp 

enorm.” geeft Marc aan. Daarnaast 

waren de meiden zelf ook niet vies 

van een stevige training, dit hadden 

zij ten slotte al een paar jaar gedaan 

onder leiding van goede trainers.

Marc geeft aan dat zijn coaching 

en training met name gebaseerd 

zijn op het maken van simpele af-

spraken zodat iedereen weet wat er 

moet gebeuren. Het is de truc om 

die simpele dingen héél goed uit te 

voeren tijdens de trainingen en ver-

volgens is het aan de meiden om dit 

in de wedstrijden te laten zien. “In 

een NK-Finale in de Zaal is het één 

grote heksenketel, je bent als coach 

bijna niet meer te verstaan. Op dat 

moment moeten de spelers dus al 

weten wat ze moeten doen. Ze moe-

ten in het veld zelf de beslissingen 

kunnen, durven en mogen nemen. 

Volgens mij is dat steeds goed ge-

lukt.” Aldus Marc van Geest.

Hoe werd meisjes C1 kampioen?
Ri
ng
 P
as
s 
ka
m
p
io
en
en
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T
he Class of 2010 worden ze ook wel 

genoemd, Ring Pass jongens C1 die 

trainer Arjen Laar in seizoen 2009 

– 2010 onder zijn hoede had. In 

2010 werden zij dubbel landskampioen, zo-

wel in de zaal als op het veld bleek het team 

onverslaanbaar. Dat het team potentie had 

was al duidelijk. Het voorgaande seizoen 

waren de jongens ook al kampioen gewor-

den o.l.v. Marco van Dam. Maar het is geen 

garantie voor succes zegt trainer Arjen Laar. 

“Een herhaling van succes is altijd gewenst, 

maar daar moet wel hard voor gewerkt wor-

den. Mensen denken veelal dat alles vanzelf 

gaat, maar gelijk al aan het begin van het 

seizoen hebben we een aantal zaken goed 

doorgesproken en zichtbaar gedrag gekop-

peld aan bepaalde doelstellingen.” Ook 

werd het team dit seizoen aangevuld met 

drie getalenteerde spelers van buitenaf en 

een zeer getalenteerde keeper. Was het 

‘talent’ wat dit team het kampioenschap 

bracht? “Talent is één, wat je ermee doet 

is het volgende en daarna hoe lang je dit 

vol weet te houden. Over het wat en hoe 

moet je goede afspraken maken. Elke wed-

strijd begint weer op 0-0 hoe getallenteerd 

je ook bent.” Een andere factor voor succes 

was volgens trainer Arjen de wilskracht van 

de jongens om te winnen, te domineren en 

om uiteindelijk kampioen te worden. “Ze 

zweepten elkaar tijdens de training op!” 

weet Arjen nog. De jongens bleken de boel 

sowieso goed op te pakken, zowel tijdens de 

trainingen als de wedstrijden, waardoor zij 

de kansen voor het kampioenschap steeds 

groter zagen worden. 

Naast talent en wilskracht was er nog een 

element dat vrij bepalend was voor het suc-

ces dat jaar. Dit was de enorme teamgeest. 

“Iedereen in het team wist dat zijn aandeel 

bepalend zou zijn in de winst.” zegt Arjen 

Laar. Ook buiten hockey om werden er diver-

se activiteiten in teamverband ondernomen 

zoals een trainingskamp, fysieke testen, ICC 

competitie door heel Nederland met ver-

schillende overnachtingen (w.o. in Gronin-

gen in een huifkar en in een hotel tijdens de 

NK), maar natuurlijk ook de nodige teamui-

tjes, zoals het volgen van een Dansclinic (Ja 

u leest het goed een Danceclinic. Op de Ring 

Pass feesten wordt hevig gedanst ouders!) 

en tijdens de video-analyse was er altijd 

even tijd voor een lollige momentje. De ou-

ders van het team waren altijd heel betrok-

ken op een prettig manier geeft Arjen aan. 

Waarvoor hij de ouders bedankt, want ook 

dit droeg bij aan de teamgeest!

Over zijn eigen rol en bijdrage aan het suc-

ces, geeft Arjen aan: “Er waren een paar 

spelregels en afspraken: ´fouten maken 

mag, maar het is niet verplicht´, er waren 

helderen afspraken over gedrag, een heel 

duidelijk spelconcept en de ruimte die daar-

in was voor het individu (inrichting versus 

vrijheid), iedere speler weet zijn taak en 

zijn rol en (en dat is bijna uniek voor een JC1 

team) accepteerd deze, een duidelijke schei-

ding tussen resultaat en prestatie. Want de 

jongens wisten drommels goed wanneer 

het resultaat goed was, maar de prestatie 

slecht en ze daarop aangesproken zouden 

worden.” Daarnaast was ook de rol van Fred 

Eswilder, als team manager, een onmisba-

re. “Zonder een goede manager ben je als 

trainer/coach hulpeloos verloren.” Kortom 

een aantal spelregels en een manager die 

alles in goede banen wist te leiden, zorgde 

voor de juiste focus en balans in het team 

waardoor het succesverhaal van The Class of 

2010 compleet was. 

Of toch niet? Er is nog een kleine kantteke-

ning die trainer Arjen nog mee wil geven: 

“Het is opmerkelijk dat ‘the class of 2010’ 

eind vorig seizoen (2014) een reunie plande 

en een oeffenwedstrijd speelde op Ring Pass 

tegen RP Heren 1 én wonnen!” Woorden 

van een trotse coach. 

Hoe werd meisjes C1 kampioen? Hoe werd jongens C1 kampioen?

Lees verder op pagina 11
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Kunstwacht 
feliciteert Ring Pass 
met 75 mooie jaren!

Kunstwacht onderhoudt kunst in uw gemeente

 Oude Delft 224
2611 HJ Delft

Tel: 015-2145295
Fax: 015-2138582

info@kunstwacht.nl
www.kunstwacht.nl

KUNSTWACHT

(advertentie)
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V
oor dit verhaal gaan we terug naar 

het hockeyseizoen van 2013-2014. 

De ambities van de club liggen 

hoog met betrekking tot de Top 

Hockey van Ring Pass. Dames 1 speelde op 

dat moment in de overgangsklasse, Dames 

2 zat duidelijk in de lift om het gat te dich-

ten en Heren 2 deed het lekker in de reserve 

overgangsklasse. Het was nu aan Heren 1 en 

aan de kersverse trainer Frank Jan van Wa-

veren om een sprong te maken. Frank Jan 

kreeg van de club een duidelijke doelstelling 

mee, overgangsklasse voor heren 1. Een uit-

dagende doelstelling, want Frank Jan had 

geen idee van de sterkte van het team noch 

van de tegenstanders. 

De heren zelf waren voorgaand seizoen al 

zo dicht bij, helaas mocht het toen niet zo 

zijn. Met het aanbreken van een nieuw sei-

zoen en een nieuwe trainer lag alles weer 

open. Als snel bleek dat het team over een 

intrinsieke motivatie beschikte en zeer fit 

was, daarmee kon het tempo en het niveau 

snel worden opgevoerd om de heren klaar 

te stomen voor de eerste competiewedstrij-

den. Frank Jan vertelt dat hij en de overige 

begeleiding vanaf de eerste dag het vertrou-

wen van de spelersgroep hebben gekregen 

waarmee een basis werd gelegd om aan het 

‘team’ te werken; “Ons aandeel is geweest 

dat we een hecht team hebben gesmeed op 

basis van een duidelijke organisatie waarin 

de individuen optimaal konden presteren, 

maar het team altijd boven het individu 

stond!”. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen 

want Heren 1 werd een hecht team met een 

gezamelijk doel voor ogen om vervolgens de 

promotie af te dwingen.

Een belangrijke factor voor het behoud van 

de overgangsklasse op lange termijn is het 

niveau van de jeugd en een sterke aanslui-

ting van het tweede en derde team. “Voor 

H1 is een goede doorstroming vanuit de A1 

jeugd én H2 heel belangrijk, wanneer H2 

en H3 goed spelen maar bestaan uit alleen 

oude spelers, dan heeft dat in de toekomst 

geen waarde voor H1. Als het daarentegen 

uit een goede mix bestaat van oudere en 

jongere spelers, goed georganiseerd is en 

structureel begeleid wordt, dan is de kans 

groot dat er in de toekomst spelers door-

stromen naar H1. Daarnaast is het voor de 

club van belang dat oud-H1 spelers behou-

den blijven, zodat ze de jonge spelers kun-

nen begeleiden en hun spelervaring kunnen 

delen.” 

(advertentie)

Hoe werd Heren 1 kampioen?
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WK Hockey 2014 
ZoMEr 2013, DE aaNlEg
Het begon al in de zomer van 2013. Ring 

Pass had niet stil gezeten en had deze 

hockeyloze periode gebruikt om het 

hoofdveld te vervangen voor een nieuw 

Greenfields TX kunstgras waterveld, dat 

ook gebruikt zou gaan worden bij de Ra-

bobank Hockey World Cup 2014 in Den 

Haag. Ring Pass hoopte met deze gras-

mat niet alleen gastheer te kunnen zijn 

voor één van de deelnemende landen, 

maar wilde daarmee ook voor iedere 

hockeyer van de club op zijn of haar 

eigen niveau een uitdagende spelbele-

ving bieden. 

ZoMEr 2014: DaMEs TEaMs 
usa EN JapaN TraINEN op 
rINg pass
Toen dit veld in 2013 werd aangelegd, 

liet de hockeybond al doorschemeren 

dat er mogelijk deelnemers aan het 

WK op zouden gaan trainen. Ring Pass 

was enorm trots dat het uiteindelijk de 

damesploegen van Japan en de VS wer-

den. 

Het was bijzonder om de dames met 

verschillende culturele achtergronden 

van zo dichtbij mee te maken. Ze waren 

geconcentreerd en toch open naar ie-

dereen op onze club. Ze waren blij met 

de gastvrijheid en de faciliteiten op Ring 

Pass. De leuke reacties en waarderingen 

werden opgeschreven in het Stockey 

boekje. 

INTErlaND 
NEDErlaND – ENgElaND  
Uitverkocht! Eind stand 3-3

Een onvergetelijke zomerse dag in mei! 

Eerder dat jaar - in maart 2014 - had de 

bond al laten vallen dat er een officiële 

vriendschappelijke hockey-interland op 

Ring Pass plaats zou kunnen vinden. 

Binnen een paar dagen was er een pro-

jectteam samengesteld van ongeveer 

10 personen, die daarna wekelijks bij-

een kwamen. Er moest veel gebeuren! 

Toen het duidelijk werd dat het door-

ging, kwam de bond onze accommo-

datie inspecteren, stuurde een contract 

op en liet weten welke eisen werden 

gesteld. Dat waren er nogal wat. Niet 

alleen ging het over kleedruimtes en de 

eis om twee- tot drieduizend toeschou-

wers te kunnen ontvangen. Dat zijn aan-

tallen die we niet elk weekend over de 

vloer krijgen, naast het feit dat zoveel 

mensen nooit in ons clubhuis zouden 

passen. Maar ook de vlaggenmasten en 

reclameborden moesten weg. Tussen 

veld 1 en 2 moest een tijdelijk onover-

dekte tribune worden gebouwd, ruimte 

voor gedelegeerden van de bond, jury-

tafels, ballenjongens- en meisjes, zeilen 

die de dug-outs droog moesten houden 

en voldoende parkeergelegenheid. 

Dit resulteerde uiteindelijk in een echt 

promodorp ingericht met allerlei leuke 

marktkraampjes. 

Er was een uitgebreid draaiboek sa-

mengesteld, dat wekelijks werd aange-

scherpt door het projectteam. Met mili-

taire precisie werd voor 3 mei aangeven 

wie waar moest zijn en wat er moest 

gebeuren. Ook zouden die dag JB1 en 

MA1 nog een wedstrijd spelen voor een 

plek in het NK! Alsof de uitdaging nog 

niet groot genoeg was. 

Het is het team van 10 uiteindelijk ge-

lukt om een onvergetelijke dag neer te 

zetten. Ring Pass was er reuzeblij mee 

en heeft er een mooi feestje van ge-

maakt voor de hele vereniging en voor 

de uitstraling van de club was het hele-

maal geweldig.

HET publIEK
De inschatting van het bezoekersaantal 

varieerde. Worden het er 1000, 1500 of 

meer? En hoe zou het weer uitpakken? 

De oproep werd: “Kom met de fiets 

naar het terrein aan de Westblok”. 

Voor bezoekers die van ver komen 

was er bewaakte en gratis parkeergele-

genheid op de Graskloksingel geregeld. 

En zo ging het. Overal werd rekening 

mee gehouden.

De weergoden waren ons goed gezind, 

want wat een prachtige zonnige dag 

werd het! De kaartverkoop aan de deur 

zelf verliep zo hard, dat we het bordje 

‘uitverkocht’ konden ophangen. Niet 

meer dan 2000 bezoekers, was vooraf 

afgesproken. 

De wedstrijd zelf begon met een sterk 

aanvallend Nederland en de heren kwa-

men 3-0 voor op Engeland. In de twee-

de helft wist Engeland zich een baan te 

breken door de verdediging van oranje 

en werd de eindstand 3-3. Aan het pu-

bliek zal het niet gelegen hebben. 

Na de wedstrijd was er voor de hand-

tekeningenjagers gelegenheid om 

handtekeningen te vragen van de in-

ternationals. Ook was er voor de jeugd 

van Ring Pass een mogelijkheid om de 

bondscoach een vraag te stellen. De vijf 

leukste vragen waren uitgekozen.

Hey Waterman,

You are the best Waterman 
around. Thank you for every-
thing

Kelly Knapp (USA)
______________________________

Thanks for being wonderful 
host! Your club made us like 
amily, would not want any 
other club to host us!

Thanks, Kati
______________________________

Many thanks for all your help 
during THE World Cup. A fan-
tastic club,full of great people. 
Best regards

Greg (head coach)
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wK 2014 IN DEN Haag
De Rabobank Hockey World Cup 2014 bracht 

de beste 24 vrouwen- en mannenteams 

van de wereld, inclusief beide Oranjeteams, 

naar Den Haag voor een ongekend topsport 

spektakel! 

Op 6 juni zijn 400 Ring Pass leden met z’n 

allen naar de wedstrijd van de Oranje heren 

tegen Duitsland toe gegaan. Het vak was 

blauw – oranje gekleurd!



advertentie
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In 1958 werd voor het eerst het 

Saturnus Toernooi op de velden 

van Ring Pass Delft gehouden, 

toentertijd was met name het 

prestatieve senioren toernooi 

een begrip. Inmiddels zijn we 

ruim een halve eeuw verder en 

concentreren de Saturnus Toer-

nooien zich op de jeugd. Met al 

weer meer dan tien jaar lang de 

D, C en B-toernooien in juni en 

sinds 2009 ook voorbereidings-

toernooien in augustus. In totaal 

organiseert de Saturnuscommis-

sie 7 toernooidagen per jaar. 

Voor de club Ring Pass Delft zijn 

deze toernooien van groot be-

lang, zowel sportief als financi-

eel. Sinds 2007 organiseert Ring 

Pass Delft in de Kerstvakantie 

ook zaalhockey toernooien voor 

de jeugd. 

De hoofdsponsoren van de Sa-

turnus toernooien zijn: Maltha 

Sport en de Rabobank.

Saturnus toernooien

In Augustus 2015 werd het sponsor-
contract met de Rabobank wederom 
verlengd.

W
aar de buitenversie een 

traditie van meer dan vijf-

tig jaar is, zijn de Saturnus 

Indoor Toernooien - voor 

de jeugd en later ook de senioren - relatief 

jong. In 2007 was de eerste editie. Toen 

waren het nog kleine toernooitjes met vijf 

deelnemers gehouden in de Wippolderhal 

en de Kerkpolderhal, met ouders die voor 

een bescheiden lunch zorgden voor de 

deelnemende teams. Niet eerder waren 

in Nederland zaalhockeytoernooien voor 

de jeugd georganiseerd. Voor veel teams 

was het vinden van trainingsruimte in de 

zaal vaak moeilijk, laat staan het vinden 

van een zaal voor een oefenwedstrijd. 

Hierdoor gingen veel teams bijna onvoor-

bereid de zaalcompetitie in. Door mee te 

doen aan de Saturnus Indoor Toernooien 

speelde je minstens vier wedstrijden, 

waardoor je een grote voorsprong had op 

de concurrentie.

uITwIJKEN
Dat Saturnus Indoor een gat in de markt 

was bleek al snel. Al na het jaar van de 

vuurdoop konden we bij de meeste cate-

gorieën uitbreiden naar tien teams. Met 

zulke aantallen moest er wel uitgeweken 

worden naar grotere locaties, zoals de TU-

hallen en De Schilp. 

HoNDErDEN TEaMs
Het Saturnus Indoor Toernooi is inmiddels 

uitgegroeid tot het grootste zaalhockey-

evenement van Nederland, waarbij de 

TU-hallen in Delft en de Vreeloo-hallen in 

De Lier onze vaste speellocaties zijn. Jaar-

lijks doen meer dan honderd teams uit 

heel Nederland, én daarbuiten, mee op 

de verschillende toernooidagen rond de 

kerstvakantie. De Saturnus Indoor Toer-

nooien zijn dan ook een begrip onder de 

topjeugdteams van Nederland geworden. 

Clubs als Hurley en SCHC hebben voor 

hun jeugdteams van de toernooien een 

vast en verplicht onderdeel gemaakt ter 

voorbereiding op het zaalseizoen. In 2014 

heeft zelfs het Nederlands Dames Zaal-

hockeyteam meegedaan aan het Satur-

nus Indoor Toernooi, als onderdeel van de 

voorbereiding op hun WK in Leipzig en ook 

in 2015 zullen zij weer van de partij zijn. 

En ook de bondsscheidsrechters gebruiken 

de toernooien om zich voor te bereiden 

op het zaalseizoen, waarvoor we samen-

werken met de ABB-commissie (aanwijs-, 

beoordelings- en begeleidingscommissie) 

van Zuid-Holland.

Hoog NIVEau
Het niveau van Saturnus Indoor is onge-

kend hoog. Ieder jaar op rij verwelkomen 

we nieuwe teams, die uiteindelijk de 

landskampioen van dat seizoen blijken 

te zijn. Uiteraard zijn de Ring Pass Delft 

teams als organiserende club altijd verze-

kerd van deelname aan deze sterk bezette 

toernooien en dat heeft zijn vruchten af-

geworpen: sinds 2007 zijn Ring Pass Delft 

jeugdteams frequente deelnemers aan de 

Districtfinales in Zuid-Holland en het NK 

Zaalhockey. En als kers op de taart wisten 

ze zelfs vier keer kampioen van Nederland 

te worden!

Grootste zaalhockeyevenement van Nederland

Rabobank Saturnus Indoor
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inds het begin van deze eeuw is het aan-

tal jeugdspelers op onze club flink geste-

gen. Waar men een jaar of 15 geleden 

nog moeite had om binnen een bepaalde 

leeftijdscategorie drie teams op de been 

te krijgen, worden onze clubkleuren dit seizoen elke 

zaterdag door bijvoorbeeld maarliefst zes meisjes 

B-teams verdedigd. Deze steeds groter wordende 

aanwas van jeugdspelers heeft de club, in combina-

tie met de alsmaar groter wordende inzet van trai-

ners, coaches en beschikbare hulpmiddelen, spor-

tief gezien geen windeieren gelegd. Onze eerstelijns 

jeugdteams strijden vaak mee om een plek in de 

hogere competities, waar voorheen de topklasse het 

maximaal haalbare leek. Dit is niet onopgemerkt 

gebleven door andere spelers en clubs uit de regio: 

steeds meer jeugdleden van naburige, relatief klei-

nere clubs zien Ring Pass als een stap hogerop en 

de ‘scouts’ van de topclubs binnen ons district zijn 

dikwijls langs onze lijnen te vinden. 

Het grootste succes in de afgelopen jaren waren de 

landskampioenschappen van MC1 en JC1, zo’n vijf 

jaar geleden. Thijs van Dam en Nina van der Marel 

waren beiden als spits twee dragende spelers van 

deze teams en hebben het inmiddels ver geschopt 

binnen de hockeywereld. Thijs (inmiddels 18 jaar en 

student Commerciële Economie aan het Albeda Col-

lege) speelt nu met Rotterdam H1 in de hoofdklasse 

en Nina (17, studente Mondriaan Sport en Bewegen) 

speelt op datzelfde niveau bij HDM D1 en is ook nog 

speelgerechtigd voor HDM MA1. Beiden herinneren 

zich de elftallen waarmee zij in Ring Pass C1 lands-

kampioen werden nog goed. Thijs: ‘Wij waren een 

hecht team, ook buiten het veld waren we met el-

kaar bevriend. Iedereen was elke training aanwezig 

en we werkten keihard voor wat we wilden berei-

ken. We speelden al vanaf de mini’s samen en wis-

ten daardoor precies waar elkaars kwaliteiten lagen 

en maakten daar in het veld optimaal gebruik van.’ 

Nina: ‘Ook wij waren een hecht en gezellig team. 

We gaven te allen tijde alles en hebben er altijd in 

geloofd dat we landskampioen zouden worden.’ 

Volgens Thijs verliep de kampioenswedstrijd tegen 

Pinoke JC1 vrij spannend, maar werd uiteindelijk wel 

vrij overtuigend met 4-0 gewonnen. De wedstrijd 

van Nina tegen Pinoke MC1 was volgens haar een 

Thijs van Dam en Nina van der Marel

Via de Ring Pass- jeugd naar de top
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stuk spannender, zij scoorde zelf de 1-0 pas in de allerlaatste 

minuut. 

Thijs ruilde Ring Pass, de club waar hij als vijfjarige jongen 

begon met hockeyen, na dat succesvolle seizoen als 14-jarige 

jongen om voor een plek in Rotterdam JB1. Dit was volgens 

hem geen makkelijkelijke keuze, maar zijn grote ambities 

deed hem toch besluiten om deze stap te maken: ‘Ik heb Ring 

Pass verlaten omdat ik al vroeg wist dat ik de top wilde berei-

ken. Ik wilde graag ooit in de Hoofdklasse uit kunnen komen. 

Thijs geeft aan dat zijn carriere bij Rotterdam erg moeizaam 

begon, waar hij in het begin zoekende was en zijn draai in 

het team moest vinden. Uiteindelijk heeft hij zijn draai weten 

te vinden: ‘Met name in Rotterdam JA1 liep het erg goed, we 

hadden een goed team waarmee we een plek in de play-offs 

van de landelijke competitie wisten te behalen’, aldus Thijs. 

‘In dat jaar maakte ik ook mijn debuut in H1. Ik trainde toen 

met name met H1 mee, speelde vervolgens zaterdag met de 

A1 en zondag weer met het Eerste.’  Nina verliet Ring Pass in 

2014, op zestienjarige leeftijd. Ook voor haar was de keuze 

niet makkelijk: ‘Het was altijd heel erg gezellig op de club 

en ik heb er superleuke jaren gehad. Ik vond het dan ook 

erg moeilijk om weg te gaan’, aldus Nina. Voor Nina liep de 

overgang naar een andere club wat soepeler dan bij Thijs: ‘Ik 

ben in mijn eerste seizoen bij HDM meteen landskampioen 

geworden met MA1 en ik mocht halverwege het seizoen mijn 

debuut maken in D1, in de Hoofdklasse tegen SCHC.’ 

Het landskampioenschap met Ring Pass, de overgang naar 

een topclub en het debuut in de Hoofdklasse is niet het enige 

wat Thijs en Nina gemeen hebben. Beiden zijn inmiddels uit-

gekomen voor verschillende Nederlandse jeugdteams. Thijs 

werd al vrij snel na zijn overgang naar Rotterdam geselecteerd 

voor Nederlands Jongens B en heeft twee mooie jaren in dat 

elftal gespeeld, met een Europees kampioenschap als abso-

luut hoogtepunt. Daarna heeft hij twee jaar in Nederlands 

Jongens A gespeeld en vorig jaar in de EK-finale een mooie 

tweede plaats behaald na een zuur verlies tegen Duitsland. 

Nina werd als speelster van Ring Pass al geselecteerd voor Ne-

derlands Meisjes B en is afgelopen mei geselecteerd geweest 

voor Nederlands Meisjes A. Beiden hebben nu als droom om 

het ‘echte’ Nederlands Elftal te halen en hopen ooit op de 

Olympische Spelen hun land te kunnen vertegenwoordigen. 

Toch zullen zij beiden nooit vergeten waar het voor hen al-

lemaal begonnen is. Thijs: ‘Mijn jaren bij Ring Pass zijn de 

basis geweest voor mijn hockeycarrière. De trainers en coa-

ches hebben alles uit mij gehaald wat er toen in mij zat. Ik 

vind het nog steeds een gezellige club en ben er nog vaak te 

vinden om naar mijn zusjes te kijken, maar ook om zelf wat 

te oefenen.´ Ook Nina is erg over Ring Pass te spreken: ‘Ring 

Pass heeft ervoor gezorgd dat ik nog steeds met veel plezier 

ga hockeyen. Ik heb op Ring Pass veel goede coaches gehad, 

van wie ik veel heb geleerd. Er waren altijd heel veel kinderen 

met wie ik kon hockeyen op het oefenveldje. Dat was altijd 

heel leuk en gezellig. Ik heb superleuke jaren gehad op Ring 

Pass.’ Zij geven de huidige Ring Pass-jeugd graag een aantal 

tips mee: volgens Thijs moet je natuurlijk harder trainen dan 

je concurrentie en altijd in jezelf blijven geloven. Maar het 

belangrijkste is volgens hem dat je vooral plezier moet heb-

ben in het hockeyen. Nina is het hier mee eens, maar volgens 

haar moet je ook heel veel oefenen op het oefenveldje om-

dat je daar goed kan werken aan je individuele kwaliteiten. 

Zien we Thijs en Nina ooit nog terugkeren op Ring Pass? Nina 

hoopt van wel, maar wilt eerst nog vele jaren in de hoofd-

klasse spelen. Thijs weet het nog niet zeker, maar geeft aan: 

‘zeg nooit, nooit!’

Thijs van Dam en Nina van der Marel

Via de Ring Pass- jeugd naar de top

	  



WEKElijS  
WoRDEn ER 

18 
hocKEyBallEn 

uit DE Sloot gEviSt

Dat hockeybal-
len zoek raken in een 

oud verhaal. Wat in de tas-
sen verdwijnt is niet te achterha-

len, maar wel wat Iwan en Ronald 
wekelijks opvissen uit de sloten.  
Dat is gemiddeld 18 ballen per 
week en daarmee verdienen 

zij dus 18 x 30 x € 6,-= 
€ 3.240,- voor de club.
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Per 
seizoen

2.799 
broodjes  

kroket

1.767 
verse 

pistoletjes

770 
liter 

limonade8.098 
liter 

bier

PER LAMP

2.000
WaTT

TOTAAL AANTAL LAMPEN

68
VERBRUIK OP JAARBASIS

IN EURO’S

€22.400



Ring Pass leden
Vrouwen Mannen

Senioren 170 145

A-jeugd (18-16) 65 47

B-jeugd (16-14) 94 51

C-jeugd (14-12) 97 53

D-jeugd (12-10) 83 52

E-jeugd (10-8) 98 45

F-jeugd (8-6) 80 39

G-jeugd (6-4) x 1

Hockeyleden playing totaal 687 433

Trainings lid 18 15

Non playing hockey 12 20

Trimhockey 32 40

Totaal hockey 749 508

HoCKeyLeDeN

1.257

TeNNiSLeDeN

133
fuNKey

51

B&L WATERVELD
PER SPROEIBEURT

6.000
LiTeR

B&L WATERVELD
PER WEEK

246.000
LiTeR

B&L WATERVELD
PER JAAR

7.380.000
LiTeR

aLS We aLS SPRoeiWaTeR LeiDiNgWaTeR geBRuiKeN, DaN zijN De 

KoSTeN 0,914% PeR 1000 LiTeR = € 134.390,- PeR jaaR eN DaT iS 

De ReDeN - afgezieN VaN HeT DuuRzaaMHeiDS PRiNCiPe - DaT We 

Bij RiNg PaSS gezuiVeRD oPPeRVLaKTeWaTeR geBRuiKeN. eeRST 

gefiLTeRD oP VaSTe SToffeN eN VeRVoLgeNS MeT uLTRa VioLeT 

LiCHT KieMDooD geMaaKT. Via eeN PoMPSySTeeM VLoeiT HeT 

WaTeR WeeR TeRug iN De SLooT.

Er lopen op  
Ring Pass ruim 

280 
vrijwilligers rond

die daar per jaar meer dan 

44.000 
uur mee bezig zijn.

Dat zijn ruim 

30
FTE’s

En dan nog Scheidsrechters die fluiten, 
ouders die rijden, bardiensten doen op 
zaterdag en senioren die dat op zondag 

doen. 

onbetaalbaar
dus, ieders inzet!
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Lustrumweekend:   Oktober 2015

Zaterdag 24 oktober 2015 was het dan zover: na maanden van 

voorbereiding waarin wij een aantal grote tegenslagen hebben 

moeten verwerken, maar bovenal zeer prettig met verschillende 

mensen binnen de club hebben samengewerkt, kon de viering 

van de 75e verjaardag van onze mooie club dan eindelijk van 

start gaan! De activiteiten op die dag stonden geheel in het te-

ken om de vele jeugdleden van onze club een leuke dag te bezor-

gen. Voor de jongere jeugd werd ons tweede veld omgetoverd 

tot een heuse kermis,  waar zij vanaf 10.00 uur twee uur lang 

met veel plezier los onder meer konden springen op luchtkus-

sens, al voetballend in een opblaasbaar sumopak en schietend 

tijdens een spannende lasergame. Vanaf 13.00 uur ging het ter-

rein open voor de C- t/m A-jeugd, die naast de kermisattracties 

ook konden deelnemen aan de Rabobank Hockey Clinic, die op 

De viering van  het 75-jarig bestaan van Ring Pass
Een zeer geslaagd lustrumweekend!
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Lustrumweekend:   Oktober 2015
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ons hoofdveld stond opgesteld. Hier konden de deelnemers 

meedoen aan in totaal tien hockeyspelletjes, welke onder zeer 

bekwaam toezicht van de mannen van SportWays door spelers 

uit H1 en D1 werden begeleid. ’s Avonds werd er een A&B-feest 

gehouden in de kantine van onze club, waar onze oudste jeugd 

liet zien dat er ook zonder alcohol een zeer geslaagd feest ge-

vierd kan worden!   

Zondag 25 oktober 2015 stond geheel in het teken van de se-

nioren- en oud-leden van onze club. In en rondom het club-

huis stond alles gereed om de vele extra bezoekers die dag in 

een feestelijke stemming te brengen. Het terrein van de club 

stroomde al vroeg vol met veel supporters die ‘onze mannen’ 

aan kwamen moedigen tegen Cartouche H1. Het feest barstte 

helaas nog niet los tijdens deze wedstrijd, maar wel toen D1 en 

haar supporters, die met behulp van het vervoer in een party-

bus hen aan zijn gaan moedigen in Schiedam, in een jubelstem-



23

ming het terrein betraden. Na de speech van onze voorzitter 

ging een Happy Hour van start, die in tegenstelling tot wat de 

naam doet vermoeden symbolisch 75 minuten duurde, waarin 

velen de kans niet onbenut lieten gaan om het glas tegen een 
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Ring Pass Delft 
kijkt om zich heen

A
l bijna vijf jaar zijn we bij Ring Pass Delft bewust bezig 

met onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. In 

de Backstage Pass van oktober 2011 is goed verwoord 

waar het bij maatschappelijk verantwoord verenigen 

om gaat: “…samenwerken met allerlei groeperingen om ons 

heen, een steuntje in de rug voor de zwakkeren in de samenle-

ving, milieubewust zijn en prettig met elkaar omgaan.”

Samenwerken kan een belangrijke bijdrage leveren aan het 

tot stand komen van het maatschappelijk verenigen. Ring Pass 

werkt graag samen met maatschappelijke en commerciële or-

ganisaties. Onze goede contacten met bijvoorbeeld het CLD 

en het Stanislas College hebben gesubsidieerde samenwer-

kingsprojecten opgeleverd. Denk hierbij aan scholieren die een 

maatschappelijke stage willen lopen, de mogelijkheid tot huur 

van schaarse sportzalen, toezicht op het complex als er geen 

hockeyactiviteiten zijn, enzovoort. Ook met kinderopvangorga-

nisatie Knotz hebben we inmiddels een prettige en langdurige 

samenwerking die verder gaat dan een huurovereenkomst.

De samenwerking met de gemeente en later Sport en Evene-

menten Haaglanden heeft de afgelopen jaren als een rode 

draad door veel nieuwe initiatieven gelopen. Ring Pass heeft 

voor veel projecten subsidie gekregen en aanspraak mogen 

maken op de inzet van maar liefst drie enthousiaste Buurtsport-

coaches: Sjors Grasman, Dirk Wils en Tom van Dam. Hierdoor 

hebben we Funkey zeer succesvol kunnen introduceren, is de 

gezamenlijke techniektraining voor 2e jaars E en breedtesport 

D-teams op maandag goed op de rails gezet en hebben veel 

basisschoolkinderen introductielessen tennis gekregen. Als 

tegenprestatie hebben we onder andere onze accommodatie 

beschikbaar gesteld voor beweegactiviteiten voor kinderen met 

een beperking. 

Iedereen kan inmiddels wel aanvoelen dat de subsidiekraan 

door de gemeente Delft dichtgedraaid gaat worden. Het komt 

er nu op aan dat we als club, met veel vrijwilligers, alles wat 

in de afgelopen jaren is opgebouwd vol enthousiasme voort te 

zetten. Elders in dit magazine wordt een aantal activiteiten, die 

in het kader van maatschappelijk verantwoord verenigen is op-

gestart, uitgebreider onder de aandacht gebracht. Zoals de RP 

Runners, het resultaat van de samenwerking met Atletiek Ver-

eniging De Koplopers. 

De vereniging heeft met al haar leden en ouders van jeugdle-

den een gigantisch netwerk en dus een enorme potentie voor 

nog meer nieuwe samenwerkingen. Dat belooft veel goeds voor 

de toekomst van onze vereniging!

gereduceerd tarief meerdere malen te heffen. Deze periode 

vormde de basis voor een zeer geslaagde avond, waarin ve-

len met veel plezier hebben deelgenomen aan de bier- en 

wijnproeverij, hebben kunnen dansen in het clubhuis, een 

lekker hapje hebben kunnen eten maar bovenal hebben ge-

noten van elkaars aanwezigheid. Wij willen via deze weg ie-

dereen bedanken voor jullie aanwezigheid en enthousiasme 

tijdens dit voor ons zeer geslaagde weekend!



25

...ten eerste gefeliciteerd met het bijzon-

dere lustrum van onze vereniging dit jaar: 

75 jaar, wat een tijd. Diezelfde gedachte 

had ik toen ik terug ging denken aan hoe 

lang wij hier al weer rondlopen als team 

en ik vermoed dat dat ‘slechts’ 14 jaar 

is, bijna klaar voor ons 3e lustrum. Laat 

ik ons even voorstellen, de mannen van 

Heren 5, ook wel bekend als ‘die studen-

ten’: dat clubbie van lui van de Delftse 

studentenvereniging Sint Jansbrug. Al-

thans, dat waren we ooit… Ik vermoed 

dus dat het 2001 was dat het bij een 

aantal jongens bij die studentenvereni-

ging, waaronder mijzelf, begon te krie-

belen. Na in de jeugd gehockeyd te heb-

ben, had die sport eerst plaats gemaakt 

voor het studentenleven, maar er kwam 

zo nu en dan weer eens een gaatje vrij 

in het weekend en we misten een potje 

spelen op zondag toch wel. Er was een 

aantal leden dat op een doordeweekse 

avond wel eens bij elkaar kwam op het 

Sportcentrum om wat te trainen, maar 

daar hield het bij op. Onze vereniging 

had niet een hockeyclub van het formaat 

DSHC of Dopie waar je ook in het week-

end uit de voeten kon. Dus besloten we 

eens te gaan informeren bij Delftse clubs 

om te kijken of we ons ergens aan kon-

den sluiten. In alle eerlijkheid lag Hudito 

het meest voor de hand, dicht bij de uni-

versiteit en zover wij wisten toch ook wel 

drukker bevolkt met studenten. Maar de 

gesprekken met Ring Pass destijds bevie-

len ons toch wel echt een stuk beter: Ring 

Pass zag er geen probleem in als wij als 

groep van studenten graag bij elkaar in 

1 team zouden willen blijven zitten. Als 

ik me niet vergis werd er zelfs een geste 

gemaakt die een stel studenten makkelijk 

over de streep trekt: (in ruil destijds voor 

het ‘slechts’ digitaal ontvangen van een 

convo) een fustje bier voor de afsluiting 

van het eerste seizoen, wij werden Ring 

Passers! Het eerste seizoen kregen we 

een mannetje of 11 op de been geloof 

ik en kon dit mooi samengaan in 1 team 

met een groep van mannen die al langer 

op Ring Pass rondliepen. Het werd een 

dijk van een combinatie, we werden niet 

alleen direct kampioen in de reserve 4e 

klasse (dat fustje kwam goed van pas), 

maar raakten ook in raptempo goed ge-

integreerd in de club. Wellicht waren we 

een beetje een vreemde eend in de bijt, 

maar we voelden ons er thuis en volgens 

mij kon de rest van de club onze aanwe-

zigheid ook wel waarderen :) 

De integratie ging zelfs zo goed dat de 

aanwas van leden vanuit onze studen-

tenvereniging in het tweede jaar weer 

minstens even hoog was. Wij hebben 

als team toen besloten liever met de 

bestaande mix van voorheen Ring Pas-

sers en ons door te gaan in 1 team en 

daarnaast een nieuw team te starten. 

Die hoogtijdagen. Intussen zijn we weer 

terug naar 1 team, is er nog maar één 

van ons student en bestaan we gelukkig 

ook nog steeds gedeeltelijk uit old-school 

Ring Passer(s). Goed voor heerlijke zon-

dagen en donderdagavonden, jaarlijks 

terugkerende weekenden ‘op de Veluwe’ 

en gewoon een mooi stel vrienden. Die 

graag naar Ring Pass komen en blijven 

komen. Ik vind het toch wel bijzonder dat 

we na al die tijd, en terwijl er nog maar 

een enkeling in Delft woont, steeds weer 

besluiten er een seizoen aan te plakken. 

Ring Pass is voor ons een mooi thuis ge-

worden op de zondag en het is mooi dat 

we nu een stukje van de geschiedenis van 

deze jarige club mogen zijn. Op naar veel 

mooie volgende jaren voor onze club en 

mogen wij daar als (ooit-)Jansbruggers 

nog lang deel van uitmaken.

Met vriendelijke groet, of zoals wij op 

onze vereniging normaal waren te zeg-

gen,

Met Gevoelens van Broederlijcken Liefde,

namens Ring Pass Heren 5, 

Daan Hobbelen

RP Heren 5
Beste mede-Ring Passanten...
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(advertenties)
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A
l bijna 40 jaar* lang kun je 

voor tennis bij Ring Pass Delft 

terecht: als lid, als zwerflid 

(hockeyers en hun ouders), 

als gelegenheidsspeler of 

als introducé. Bij Ring Pass Delft zijn we 

doorgewinterde tennissers: op de vier 

kunstgrasbanen kun je altijd tennissen, be-

halve als er sneeuw ligt. Vooraf een baan 

reserveren of afschrijven? Dat kennen we 

bij Ring Pass Delft (vrijwel) niet. Welke ten-

nisclub kan dat zeggen? 

We kunnen wel nieuwe leden gebruiken. 

We hebben momenteel een grote groep 

senioren die niet van de baan te slaan zijn 

(onze oudste tennisser is 87), maar we zien 

ook graag wat meer jongeren op de baan. 

Het ledenaantal zit weer in de lift en staat 

nu op 136 leden. 

De tenniscommissie organiseert - met on-

dersteuning van de leden - veel leuke acti-

viteiten. Wekelijks 3 tossochtenden en één 

tossavond. Aan de KNLTB-competitie doen 

gemiddeld 3 teams mee. 

Verder zijn er de vaste toernooien, zoals het 

voorjaarstoernooi en het Beaujolaistoer-

nooi in het najaar. 

Het Sara & Abraham-toernooi voor leden 

van 50 jaar of ouder eindigt elk jaar met 

een diner, bereid door één van onze leden. 

Het 60+toernooi wordt traditiegetrouw af-

gesloten met een feestelijke lunch. 

Dit jaar werd het Neijzentoernooi in ere 

hersteld. Deze clubkampioenschappen 

worden in twee weken gespeeld en na de 

prijsuitreiking met een 

BBQ afgesloten. 

Tenslotte ging 

dit jaar een 

l a d d e r -

competitie 

van start: 

waarin da-

mes- en he-

rendubbels elkaar uitdagen om een treetje 

hoger op de ladder te komen.

Tennissen doe je je leven lang, dus jong 

en oud kan leren (nog beter te) tennissen. 

Om tennislessen te kunnen krijgen hoeft je 

geen lid van Ring Pass Delft te zijn. Lid wor-

den mag natuurlijk ook, wij heten je van 

harte welkom!

* In 2018 bestaat de tennisafdeling 40 jaar

Tennis 
doe je je hele leven lang

geen lid, 
toch tennissen?

Een baan huren kost €12,50/uur; 

introducés betalen 5 euro om te 

tennissen met een tennislid. 

Meer informatie: 
tennis@ringpass.nl
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VoorZITTEr HaNs VaN rossuM 1983-1991
Toen Theo Brekelmans mij benaderde om hem op te 

volgen als algemeen voorzitter in 1983 was dat in de 

aanloop naar een kritieke fase in de historie van Ring 

Pass. Alle hens aan dek omdat de vereniging op de 

schopstoel zat, letterlijk en figuurlijk. Wij moesten weg 

van ons complex aan de v.d. Dussenweg voor woning-

bouw en zicht op een nieuwe plek was er niet, klem tus-

sen 2 gemeenten met ruzie, Delft en Schipluiden. Inves-

teren in onderhoud en kunstgras zat er niet in. 

Samen met hockeyvoorzitter Ed Kanters en tennisvoor-

man Paul Tersmette werden alle netwerken ingezet om 

de club te redden. Tal van nieuwe plekken deden de ron-

de tot in Rijswijk aan toe. De provincie werd te hulp ge-

roepen om te bemiddelen. Uiteindelijk kwam er in 1988 

een oplossing mede door toedoen van ons lid, tevens 

Delfts wethouder, Mandos. Op de grens met Delft, een 

paar honderd meter van onze stek, net in Schipluiden/ 

Den Hoorn konden wij een stuk grond met afgekochte 

erfpacht verwerven en kregen we van Delft een zak geld 

mee om zelf ons complex in te richten. 

Een bouwcommissie onder leiding van Loek van der 

Klis realiseerde in hoog tempo een clubhuis, 2 kunst-

grasvelden, 1 natuurgrasveld en 4 tennisbanen en 1n 

1990 opende de burgemeester van Schipluiden het ge-

heel. Nadien is de grens verlegd en zijn we weer 100% 

Delft. De klus zat er op en in 1991 is Hans Jorning mij  

opgevolgd.

Van ongeveer 1984 tot 2002 was Ring Pass een omni-

vereniging met een Hockey- en Tennisbestuur en een 

verenigingsvoorzitter. De geschiedschrijving in die jaren 

laat ons een beetje in de steek. Hans Jorning was in die 

jaren 1991- 1995 voorzitter van de onmi- vereniging. 

Hans grapte altijd dat hij voorzitter was van een vereni-

ging met 2 leden: Voorzitter Hockeybestuur en Voorzitter 

Tennisbestuur.

We weten wel dat in die jaren achtereenvolgens Joop van 

Meel, Jos van Koppen, Ed Kanters en Lidwien Vlek voorzit-

ters waren van het Hockeybestuur en dat Wil Schapers, 

Paul Tersmette, Adri Kuyten samen met Hans Grootveld 

voorzitter waren van het Tennisbestuur.

Lidwien Vlek vertelt over die periode…

lIDwIEN VlEK-MEIJsINg, 1991-1999
Junior-lid geworden in 1960 raakte ik vanaf 1968 actief 

betrokken bij de organisatie van de club. Met Frans Lin-

thorst ben ik de “mini’s” gestart, nu jongste jeugd. 

Voor die tijd was er geen mogelijkheid lid te worden van 

Oud-voorzitters Hans van Rossum, Theo van Gazelle, Gerard Neijzen en huidig voorzitter Bert de Wit.

De voorzitters over hun periode
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de club jonger dan 12 jaar. In 1982 kwam ik in het hoc-

keybestuur als vertegenwoordiger van de mini-afdeling, 

daarvoor benaderd door John Krüpe, toen voorzitter 

jeugd. 

Door de komst van de tennisafdeling in 1978 moest 

de structuur van de vereniging aangepast worden. Zo 

ontstond de ”omni-vereniging”. Er waren toen in feite 

3 besturen. Dit gaf veel extra vergaderingen voor zowel 

de besturen als de leden. Na mijn periode als hockey-

voorzitter is de structuur veranderd, terug naar één 

voorzitter.

In 1991 ben ik Ed Kanters opgevolgd als hockeyvoorzit-

ter. Het jaar ervoor was Ring Pass verhuisd naar het 

nieuwe complex. Mede hierdoor maakte de club een 

enorme groei door van 375 leden op het oude complex 

naar een verdubbeling in enkele jaren tijd, vooral door 

aanwas van de jeugd. Deze heeft dan ook veel aan-

dacht gekregen in mijn tijd als voorzitter. Al na 2 jaar 

op het nieuwe complex ontstond het plan een 3e kunst-

grasveld aan te leggen. 

Vanuit het hockeybestuur heb ik me toen sterk gemaakt 

voor “het oefenveldje”. Daar was eigenlijk geen geld 

voor. Maar dankzij o.a. een sponsorloop hebben de le-

den het toen toch mogelijk gemaakt.

Hoogtepunt op sportief gebied waren de jaren dat zo-

wel Dames 1 als Heren 1 overgangsklasse speelden.

Het grote aantal vrijwilligers waar ik altijd op kon re-

kenen maakte dat de club prima functioneerde. Nog 

steeds een groot goed op Ring Pass !

lEo HoflaND, VoorZITTEr HoCKEybEsTuur 
1999-2002, algEMEEN VoorZITTEr 
2002-2005
Terugblikkend op een dynamische periode bij Ring Pass, 

als hockeyer, als tennisser, maar ook als vader, coach en 

trainer van drie hockeyende dochters, lid TC jeugd, voor-

zitter TC jeugd, voorzitter hockeybestuur en later voorzit-

ter algemeen bestuur, zou ik enkele punten met name 

willen noemen. 

De stimulerende discussies binnen het bestuur en met 

de leden over plannen om de vereniging toekomst-

bestendig te maken, de enorme aanwas van hockey 

jeugdleden in de periode 1998-2006, de overvolle 

velden op de woensdagmiddag en zaterdagochtend 

(waren we daarvoor niet gewend), en de noodzakelijke 

groei in het aantal commissies en commissieleden; het 

opnieuw leven inblazen van feesten voor de jeugd en de 

altijd bijzondere hockeykampen; het opheffen van de 

omnivereniging en de vorming van één nieuw bestuur 

in 2002, het aanstellen van een verenigingsmanager 

en de start van de samenwerking met kinderopvang 

Knotz in 2003. 

Markant was ook de enorme rivaliteit tussen de teams 

van Ring Pass en die van Hudito, met als “dubieus hoog-

Siem 
Lansbergen

gerard 
Muskens 

jan 
Rethans 

Ben 
Platell 

Bill 
Nijs 

joop van 
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gerard 
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Hans 
jörning

Leo 
Hofland

Paul 
Tersmette

gerard 
Neijzen 

Theo 
Willigers 

Henk van 
der Drift

joop van 
Meel 

Hans van 
Rossum

Paul
Tersmette

Theo van 
de gazelle

Bert 
de Wit

1957



30

tepunt” een geel/blauw doel op Hudito voorafgaand aan een 

wedstrijd tussen de A1-teams van beide verenigingen. 

Het mooie van Ring Pass was en is de grote betrokkenheid van 

leden, vrijwilligers, coaches en trainers en niet te vergeten de in-

zet van de “onderhoudsploeg”. In die zin kan Ring Pass met een 

gerust hart uitkijken naar het volgende jubileum. 

THEo VaN DE gaZEllE, 
VoorZITTEr 2005 – 2009 
In oktober 2005 ben ik benoemd tot voorzitter van Ring Pass en 

ik heb deze enerverende functie tot juli 2009 vervuld. In deze pe-

riode mocht ik veel leuke activiteiten doen zoals het huldigen van 

kampioen teams en jubilarissen. 

Ik herinner me nog goed dat in 2009 de meisjes C1 landskampi-

oen op het veld en jongens D1 in de zaal zijn geworden. In dat jaar 

promoveerde Dames 1 naar de overgangsklasse. Uiteraard moes-

ten ook minder leuke dingen gedaan worden zoals disciplinaire 

maatregelen treffen, maar ja dat hoort er ook bij.

Om de Ring Pass organisatie te professionaliseren heb ik in 2006 

de eerste verenigingscoördinator aangesteld en is het Verdedi-

gingsplan gemaakt met duidelijke doelen en aanpak voor de pe-

riode tot 2010. De invoering van het rookverbod in het clubhuis 

in 2006 heeft veel gespreksstof opgeleverd, ik ben nog steeds blij 

dat we deze gezonde stap toen al genomen hebben. De ‘Lijn’ is 

een prima stimulans geweest om het gedrag op en rond het veld 

te verbeteren!

Na veel financiële beraadslagingen hebben we het zogenoemde 

dubbelbesluit genomen over de uitbreiding van het clubhuis, de 

gezamenlijke aanleg van het 4e kunstgras veld en het semi Wes-

terveld 3. Deze besluiten zijn prima uitgevoerd.

Hoewel het voorzitterschap intensief en in het laatste jaar best 

zwaar was heb ik dit graag voor onze Ring Pass vereniging ge-

daan.

paul TErsMETTE, VoorZITTEr EN ErElID, 
1996-2002 EN 2009-2012
In het voorjaar van 2012 was Paul Tersmette door ziekte gedwon-

gen zijn voorzittershamer neer te leggen. Nog geen jaar later over-

leed Paul Tersmette aan de vreselijke gevolgen van ALS.

In de herinnering van veel van de huidige leden roept het over-

lijden van oud-voorzitter Paul Tersmette in juni 2013 nog steeds 

veel emoties op. De rit van Paul over veld 1 tussen rijen treurende 

en huilende Ring Passanten door, had een ongekend emotionele 

lading en de crematieplechtigheid was zeer indrukwekkend. 

Wat was het geheim van voorzitter Paul Tersmette? Paul begreep 

al snel na zijn komst bij Ring Pass in 1978 wat een vereniging in-

houdt: met elkaar en voor elkaar taken verrichten en hij is daar 

toen direct mee gestart. De beste club is die waar de meeste men-

sen meehelpen, sprak hij vaak. Als hij als voorzitter iemand bena-

derde voor een functie, kon hij vaak uit ervaring spreken, want hij 

had het ooit zelf gedaan.

Paul gaf aan iedereen binnen de vereniging aandacht. Hij sprak 

met ouders van jeugdteams, vergat de tennissers niet en was een 

vaste supporter van dames en heren 1. Hij was het bindmiddel 

tussen al die onderdelen van de vereniging, die het een echte 

club maken. Het is niet toevallig dat het terras voor het clubhuis 

naar Paul vernoemd is, want daar was hij de handenschuddend 

gastheer en regelaar tegelijk. Geen onfeilbare technocraat, maar 

een bevlogen bestuurder, die trots was op zijn vereniging Ring 

Pass.

Paul Tersmette
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Een elftal van 50 mensen bestaat 

niet? Toch wel! Gelukkig komen de 

woensdagtrimmers niet allemaal 

tegelijk. 

Een grote groep van 20 á 25 mensen ver-

zamelen zich voor het clubhuis om lekker 

te gaan bewegen in de buitenlucht. Het is 

een gemêleerd gezelschap bestaande uit 

vrouwen en mannen van variërende leef-

tijd (25-60 jaar), die het leuk vinden om 

samen wat aan de conditie te verbeteren. 

De hockeyervaring loopt uiteen, maar 

daar draait het ook niet om. Het gaat om 

de gezelligheid, die staat voorop en om 

op een ontspannen manier met elkaar te 

gaan hockeyen. 

Trimhockey is gevarieerd, gezellig en ge-

zond!!! 

Trimhockey is een vrijblijvende activiteit 

die door veel ouders van hockeyende kin-

deren wordt gedaan. De trimhockeygroep 

is de laatste jaren zo groot geworden dat 

ook op maandagavond een groep is be-

gonnen, speciaal voor beginners. Na de 

training wordt er nog even in het clubhuis 

nagepraat en een paar keer per jaar gaan 

de trimmers ergens uit eten. Feestjes ho-

ren ook bij het trimhockey en dán komen 

ze bijna alle 50!

Trimhockey

SamenLopenWerkt!

Het grootste hockeyteam bij Ring Pass

‘fanatiek of gewoon lekker 
meedoen, af en toe wed-
strijden spelen of alleen 
trainen, bij trimhockey kun 
je het zo leuk maken als je 
zelf wilt!’
Chris Suijker

Ren mee met de Ring Pass Runners

Wil je lekker bewegen en vind je hard- lo-

pen leuk? Elke dinsdag- en donder- dag-

avond wordt er hardgelopen vanaf Ring 

Pass Delft onder begeleiding van profes-

sionele looptrainers. Samen lopen en-

thousiasmeert & werkt goed. Heb je zin 

om mee te doen? Je bent ook van harte 

welkom bij deze tte sportieve groep Run-

ners.

De loopgroep ‘Ring Pass Runners’ heeft 

een officiële status binnen de vereniging 

en staat open voor nieuwe instromers.  

Elk seizoen gaan we weer starten met 

een beginnerscursus. Voor deze groep 

proberen we een zeer ervaren looptrai-

ners te vinden, die op een verantwoord- 

de en leuke manier laat beginnen met 

hardlopen!

Het hoogtepunt van het seizoen is wel 

de GoldenTenloop op hemelvaartsdag in 

de maand mei. Vanaf januari begint de 

voorbereiding en tussendoor stimuleren 

de deelnemers elkaar via een WhatsApp 

groep en Facebook om deel te nemen 

aan allerlei andere activiteiten, zoals bij-

voorbeeld de Kopjesloop in Delftse Hout.

De Ring Pass Runners leveren regelmatig  

een bijdrage aan een goed doel. De af-

gelopen jaren was dat ALS en Alzheimer.

Kijk voor meer informatie op:

www.ringpass.nl/runners
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Ook dit bord in uw tuin?
Morris regelt het
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Ook dit bord in uw tuin?
Morris regelt het

“Jaaa Mam, ik heb m’n bitje bij me!” roep je over je schou-

der als je wegfietst. In haar badjas zwaait zij je zoals elke 

zaterdagochtend bezorgd uit, bang voor rondvliegende 

sticks en ballen. “M’n scheenbeschermers heb ik ook!” 

brul je er uit voorzorg maar achteraan. 

Hoppa, daar gaan we. Eerste versnelling, tempo maken. 

Tweede versnelling, gas erop. En… derde, je gaat als een 

vuurpijl! Op naar de club, want het is weer zaterdag. De 

dag waar je het met je vriendjes altijd al de hele week 

over had. Met z’n allen het veld op, bitje in je bakkes, stick 

in je handen en gaan met die banaan. Mooier kan het 

niet, want vandaag moeten we tegen Hudito. Tegen die 

rood/zwarten uit Noord, zoals papa dat altijd zegt. Diep in 

gedachten verzonken fiets je de voor jou zo bekende weg 

naar de club. Vroeger samen met papa of mama, maar 

sinds je in de D zit mag je er op eigen houtje naar toe. “Als 

je op een half veld speelt, moet je ook zelf naar de club 

kunnen fietsen” hoor je je vader nog uit volle borst ver-

kondigen tegenover z’n maten, gevolgd door luid gebul-

der en instemmend gelach van z’n vrienden. “Nou,” dacht 

je toen, “dat kan ik heus wel”. De eerste keer was natuur-

lijk reuze spannend, maar dat liet je aan niemand weten. 

“Nee joh pap, t was kat in ’t bakkie!” riep je triomfantelijk 

toen hij er zaterdagavond naar vroeg. Dat je bijna van 

je korenblauwe sokken was gereden, omdat je op volle 

snelheid tegen een stoepje was geknald en daardoor van 

het fietspad de weg op stuiterde liet je maar even buiten 

beschouwing. 

In de verte zie je de karakteristieke rode toren al opdoe-

men. Het hek staat wagenwijd open en verschaft je uit-

zicht tot de oprijlaan, die al goed gevuld lijkt met auto’s. 

De bekende lucht van de coniferen om het veld en het 

asfalt van de parkeerplaats komt je tegemoet. Het stuk 

fietsen lijkt elke keer korter te zijn.

Op de club aangekomen zie je jouw vriendjes al in het 

clubhuis zitten voordat je de trap naar het terras op bent. 

In het hoekje bij het raam zit elke zaterdagochtend de-

zelfde groep gasten. Zwaaiend, met een grijns van oor tot 

oor loop je langs de ramen, naar de ingang. Onder het 

afdakje staan zoals gewoonlijk een wirwar aan mensen, 

waar jij je vakkundig door heen weet te wurmen. Geen 

tijd om net als thuis je jas netjes aan de kapstok te han-

gen, want je wilt je zo snel mogelijk bij je vriendjes voe-

gen. De dame van de wedstrijdtafel deelt fluitjes en oran-

je jasjes uit aan zuchtende tieners. Een meisjesteam zit 

al aan de limo en je hoort ze fluisteren als je langsloopt. 

“Gulp zit dicht toch?” denk je bij jezelf, maar je realiseert 

je direct dat je een trainingsbroek aan hebt van je vader, 

dus dat zal het wel zijn. Lachend 

steek je een duim op naar de ver-

schrokken wegkijkende meisjes. 

De blozende wangen staan in schril 

contrast met jouw tandpastasmile, het 

is zaterdag, niks kan jou vandaag wat ma-

ken. Dan arriveer je bij je maatjes. Met z’n allen om de 

tafel eten jullie elke week voorgesneden fruit. Je ploft je 

tas op de hoop en verzekert jezelf van een plekje aan de 

tafel. De discussie is al hevig gaande over de wedstrijd 

van straks. Wie gaat er vandaag het meeste goals inleg-

gen en wie niet? 

Ruw ontwaak je uit je dagdroom. “Heej hallo, let ’s op, je 

moet erin!” hoor je je coach vanuit je ooghoek bulderen. 

Het is plotsklaps 10 jaar later als je om je heen kijkt. “Zat 

je weer te dagdromen?” hoor je dezelfde teamgenoten 

als toen lachen. Door dik en dun zijn jullie bij elkaar ge-

bleven, ook al ging er iemand ergens anders studeren. 

Je pakt je stick, springt op en schopt perongelukexpres 

een bidon water richting de rest van de bank. Lachend 

ontwijk je het watersalvo dat hierop volgt en je deinst 

langs je coach naar de middenlijn. “Linksachter, haal 

Slaghek er maar uit, want die staat weer is met stront in 

z’n benen te verdedigen en dan zet je Rayden centraal.” 

krijg je als instructie mee. “En als je maar niet weer in 

slaap valt” voegt je coach er grinnikend aan toe. Hetzelf-

de gevoel als uit je dagdroom besluipt je weer. Het ge-

voel van blijdschap en vriendschap. Wie had ooit gedacht 

dat dat kleine mannetje van toen het tot het eerste zou 

schoppen. Je trekt je grijze kraag nog eens strak en klopt 

jezelf in gedachte op jouw blauwe borst. Het verdedigen 

van jouw club is wat je altijd al hebt gewild en dit is jouw 

moment. Het is, net als toen, weer Hudito thuis en deze 

keer deel je je vaders mening. De stadsderby is voor heel 

hockeyend Delft het sportieve hoogtepunt van het jaar. 

De vete heeft de afgelopen week een greep genomen op 

de stad en supporters van beide ploegen zijn in grote ge-

talen vertegenwoordigd langs de lijn. Het blauw en rood 

zit door elkaar gevlochten op de tribune langs de kant van 

het veld. Het mag dan wel geen zaterdag zijn, maar het 

gevoel is al jaren hetzelfde. 

Dit is jouw dag, dit is jouw club, dit is Ring Pass. Wij zijn 

blauwgrijs, cold as ice.

PS: Om aan te geven dat dit een fictief verhaal is, heb ik 

Rayden achterin gezet. Dat is iets wat namelijk nooit van 

z’n lang zal ze leven niet zal gebeuren. 

Jouw dag
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Stichting 
‘Vrienden van Ring Pass’
In 2007 werd Stichting Vrienden van Ring Pass opgericht door 

mensen die de Ring Pass een warm hart toe dragen. De inmid-

dels zo’n 100 vrienden steunen de club door een jaarlijkse do-

natie aan de stichting waarmee zaken worden aangeschaft die 

niet uit de gewone exploitatie kunnen worden betaald. Zo is het 

complex de afgelopen jaren verrijkt en aantrekkelijker gewor-

den door de aangeboden tribune, drie picknicktafels, een para-

sol op het tennisterras, een speeltuintje en de buitenverlichting 

van het clubhuis en speeltuintje. 

Voor de Vrienden wordt jaarlijks een ontmoeting georganiseerd 

waarbij alle Vrienden worden uitgenodigd om onder het genot 

van een drankje en hapje met elkaar bij te praten. Twee keer per 

jaar verschijnt er een nieuwsbrief over het wel en wee van de 

Stichting en de club. Tevens worden de namen van de Vrienden 

op de website en deze poster vermeld.

De leeftijdsopbouw van de Vrienden is tot nu toe aan de hoge 

kant. Daar is zeker niets mis mee, maar ook jongeren zijn van-

zelfsprekend van harte uitgenodigd Vriend van Ring Pass te wor-

den. De groei van het aantal Vrienden kan daarmee gewaar-

borgd worden. Neemt u eens een kijkje op de website en lees 

wie er al Vriend is.

Door uw donatie van minimaal € 50,- per jaar kunnen wij Ring 

Pass blijven steunen. Via de website www.ringpass.nl/vrienden 

of de flyer in het clubhuis kunt u zich inschrijven. 

Spreekt het bovenstaande u aan? Dan willen wij u graag als 

vriend begroeten.

Namens de Stichting Vrienden van Ring Pass,

Ad van Geest, voorzitter

Karin Spanjaard, secretaris

Martie van Namen, penningmeester

Carla de Graaff, lid

Cock Schimmel, lid

Word 
ook 
vriend!
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Nawoord
Zowel bij het 40 jarig bestaan van Ring Pass in 1980 als bij het 

50 jarig bestaan in 1990 zijn er lustrumboekjes verschenen. 

Deze zijn in digitale vorm te vinden op onze website bij ‘club-

historie’. Dit magazine ‘Ring Pass Delft 75 jaar’ gaat over de 

afgelopen 25 jaar (1990-2015) en daarbij zijn enkele prachtige 

hoogtepunten geschetst. 

We hopen dat dit magazine een blijvende herinnering is voor 

alle leden en vrienden van Ring Pass Delft.

 Trotse 
drukker 
van dit 

magazine!

Offerte aanvragen? 
Mail: pieter@quantes.nl




