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Een eigen hockeyclub is er zomaar niet
‘De dichtstbijzijnde
hockeyclubs zijn
in Emmen en
Stadskanaal’

Een hockeyclub in
Ter Apel. Dat is de
wens van een
groep kinderen en
ouders uit dit
dorp. Het begin is
er, met dank aan
de hockeyvereniging in Emmen.
JAN WILLEM HORSTMAN

W

ie in of bij Ter Apel
woont en graag bij een
hockeyclub wil, zal
moeten reizen. Het
dorp heeft geen eigen hockeyvereniging. Toch wordt er sinds enige tijd
wel degelijk gehockeyd. Op een sintelveld op ’t Heem, het sportpark
waar ook voetbalclub FC Ter Apel is
te vinden. ,,Het ging tot nu toe puur
om trainingen voor kinderen. Het
begin is er, maar we zijn er nog lang
niet. Ons doel is een eigen vereniging en de aanleg van een multifunctioneel speelveld met kunstgras’’, zegt Heidi van Heeringen (44)
uit Ter Apel.
Dat er in Ter Apel al wel hockeytrainingen worden gegeven, is te
danken aan enthousiaste ouders, de
organisatie Huis voor de Sport Groningen en Petra Bosscher van de Em-

De kinderen Eva Wisman, Lucas Ververs, Timo van der Steen en Marloes Koorman (vlnr) zijn dol op hockey. Vooralsnog doen
zij dat op een sintelveldje. Op de achtergrond Tamara Wisman, Bas Peters en Heidi van Heringen. FOTO BOUDEWIJN BENTING

mer hockeyclub. De bal begon te rollen toen de dochter van Belinda Pasveer zo’n twee jaar geleden aangaf
graag te willen hockeyen. ,,Belinda is
een vriendin van mij die vlakbij Ter
Apel woont. De dichtstbijzijnde
clubs zijn in Emmen en Stadskanaal.
Dat is toch wel erg ver. Kinderen zijn
dan voor het vervoer altijd afhankelijk van ouders. Voor hen is het veel

leuker om zelf lekker op de fiets naar
de club te gaan.’’
In Ter Apel bleken meer ouders er
zo over te denken. Maar een club
richt je niet zomaar even op. Je hebt
in ieder geval een flink aantal spelers nodig. De hockeyclub uit Emmen en Huis voor de Sport Groningen bleken bereid om voor kinderen
in Ter Apel clinics op touw te zetten.

Die werden in 2014 gehouden bij de
basisscholen. ,,De eerste clinics waren voor kleuters. Het was heel leuk,
maar ze leverden uiteindelijk geen
aanmeldingen op.’’
De organisatoren lieten zich er
niet door ontmoedigen. Er kwam
een serie van drie clinics voor oudere basisschoolkinderen. Daar kwamen zo’n 35 liefhebbers op af. Beslo-

ten werd om die serie te laten volgen
door acht trainingen op het sintelveld van het sportpark. Die trainingen, gegeven door trainers van hockeyclub Emmen, zijn inmiddels afgelopen. ,,We begonnen met tien
kinderen en we eindigden met dertien. De laatste training was bij de
hockeyclub in Emmen, om de kinderen ook in aanraking te laten komen
met kunstgras. Dat vonden ze fantastisch’’, zegt Bas Peters (55) uit Ter
Apel. Hij hockeyde ruim veertig jaar
in Emmen en is sinds dit voorjaar bij
het initiatief in zijn woonplaats betrokken.
Na de zomer gaan de trainingen in
Ter Apel verder en dan wordt het vizier ook gericht op volwassenen die
graag een balletje willen slaan. Het
plan is om snel de faciliteiten uit te
breiden. Zo moeten er doelen komen. De invoering van een trimplusabonnement komt eveneens in
beeld. ,,Trainen in Ter Apel en vier
keer per jaar meespelen bij een wedstrijd in Emmen’’, zegt Peters. Een
grote wens is een kunstgrasveld met
atletiekbaan. ,,Multifunctioneel, dus
ook door andere clubs te gebruiken.
Daar gaan we die clubs en de gemeente nog voor benaderen.’’ Ouder Tamara Wisman (39): ,,We zijn er
nog lang niet, maar geven niet op.’’

