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Marie-Louise Boissevain, G-commissielid bij Hudito
In deze tweede editie van Delfts Verenigingsnieuws starten we met een nieuwe rubriek ‘Vijf vragen aan …’. In deze editie
trappen we af met Marie-Louise Boissevain, zij is G-commissielid bij Delftse Hockey Club Hudito.
Naar aanleiding van de hockeyclinics die Hudito verzorgde voor de Laurentius Praktijksschool in samenwerking met de
verenigingsondersteuners van Delft voor Elkaar is Marie-Louise benaderd voor een interview om wat te vertellen over
haar vereniging. De hockeyclinincs zijn een mooi voorbeeld dat is voortgevloeid uit het contact van een
verenigingsondersteuner en een vrijwilligster van een Delftse vereniging. Bovendien is er in het verleden regelmatig
contact geweest en staat Hudito ook in de Beweeggids Onbeperkt Sporten. Dit is een gids voor alle Delftse verenigingen
die aangepast sporten aanbieden. Begin januari zal de derde editie worden uitgegeven.

Hoe zou je jouw vereniging in een paar woorden omschrijven?
“Hudito is een vereniging waar prestatie en plezier hand in hand gaan. De leden van Hudito voelen zich op het complex
echt thuis. Ook heeft Hudito een G-hockey afdeling waar ik nauw bij betrokken ben. Sociale contacten zijn zeer
belangrijk en het is mooi dat het G-hockey ook goed geïntegreerd is binnen de vereniging. Dit zie je ook terug in de
begeleiding van de G-hockeyers. Deze bestaan uit ouders, maar ook uit leden die in reguliere teams uitkomen. Vroeger
was er ook een samenwerking met het ROC Mondriaan.”
Hoe zie je jouw vereniging over 5 á 1O jaar?
“Over 5 á 1O jaar ziet de vereniging er wat anders uit. Het ledenaantal is iets gestegen, maar het blijft nog wel een
vereniging waar bijna iedereen elkaar kent. Er is een vierde hockeyveld en een paar G-hockeyers zijn Nederlands
kampioen parahockey geworden! De G-hockey afdeling is ook naar een 11-tal indeling gegaan i.p.v. de huidige 6- of 8tallen.”
Hoe ben je bij Hudito terechtgekomen en hoe ben je daar na verloop van tijd trainer geworden? W at maakt
dit zo leuk?
“Mijn dochter hockeyt nu al 6 jaar in een G-team van Hudito. Vroeger heb ik training gegeven op HC Pijnacker maar sinds
mijn dochter op Hudito lid is, ben ik mij voor de club gaan inzetten. Eerder heb ik een team gecoacht en nu ben ik Gcommissielid. Het leukste van het coachen vind ik de sfeer, het ontwikkelen van spelers en het plezier wat de hockeyers
hieruit halen. We proberen met de begeleiding het beste uit de spelers naar boven te halen!”
W aar zijn jullie als vereniging trots op en waar zie je dat in terug?
“De maatschappelijke betrokkenheid van de vereniging! Wij zijn bijvoorbeeld verbonden aan een hockeyclub in Portugal.
Dit project heet het “ Twinning project” (EHF-KNHB). Hierbij proberen we hockey in Portugal te stimuleren en deze
Portugese hockeyclub heeft dan ook de mogelijkheid om een “kijkje in de keuken te nemen” bij ons op de hockeyclub.
Trots zijn wij ook op onze G-hockey afdeling, momenteel telt onze G-hockey afdeling 45 leden, dat is in de toekomst
hopelijk meer. Ook zaten er afgelopen jaar 3 spelers in de selecties van het Nederlands parahockeyteam. Dit jaar zitten
er weer 4 spelers in de voorselecties, super gaaf!”
Hoe belangrijk is jullie vereniging voor de wijk?
“De vereniging heeft een belangrijke functie in de wijk en daarbuiten. Ook geven wij op verschillende
buurtsportverenigingen clinics om hockey bij basisschoolkinderen onder de aandacht te brengen. Zo wordt mogelijk ook

de weg gevonden naar de vereniging toe! Wat betreft het G-hockey gaat dit verder dan de stadsgrenzen. Ik denk dat dit
een regionale functie heeft, zo voorkom je versnippering. Zo zijn er ook afspraken met hockeyvereniging Ring Pass Delft
dat zij geen G-hockey aanbieden. Wellicht komt daar in de toekomst ooit LG-hockey van de grond, maar die scheidslijn is
erg klein.”

Marie-Louise Boissevain (rechts) met verenigingsondersteuner Dirk Wils.

