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Nicolette de Haas 
Bestuurssecretaris MHC Alliance

het aantal jongens die hockeyen af. Om deze 
tendens tegen te gaan werkt Alliance onder 
andere samen met voetbalclub RCH, gelegen 
op hetzelfde sportcomplex aan de Sportpar-
klaan. Met het gezamenlijke programma ‘Bitjes 
& Nopjes’ kunnen kinderen tussen de 4 en 6 
jaar beide sporten uitproberen. Alliance hoopt 
dat jongens hierdoor weer vaker de hockeystick 
zullen oppakken. 

Meer dan hockey
De vele jonge leden worden gestimuleerd om zo 
veel mogelijk uit hockey te halen, zowel op als 
naast het veld. Ze kunnen andere teams gaan 
coachen of trainen en wedstrijden fluiten is 
verplicht voor de oudere jeugd. Maar natuurlijk 
is er ook voldoende ruimte voor plezier. Clinics, 

feestjes voor alle leeftijden en een heus gala; 
het bestuur en de verschillende vrijwillige com-
missies hebben het er maar druk mee. 
De Haas: “Ik ben wekelijks tussen de 20 en 
30 uur met MHC Alliance bezig, maar dat is 
het waard. We zijn niet alleen een hockeyclub, 
maar ook een grote vriendenclub waar ieder-
een met veel plezier hockeyt en plezier met 
elkaar beleeft.” 

Verlanglijstje
Net als de jeugdleden van MHC Alliance heeft 
ook het bestuur een verlanglijstje voor de 
feestdagen.

“Op ons lijstje staat allereerst een nieuw 
waterveld, zodat niet alleen de hogere teams 

hiervan kunnen profiteren. Daarnaast wordt 
het clubhuis beetje bij beetje aangepakt. De 
bar is sinds vorig jaar weer in eigen beheer en 
de barman maakt met liefde teammaaltijden 
klaar. Het moet een thuisbasis worden voor al 
onze leden. Ten slotte zouden we graag een 
meer gevulde zondag met meer senioren zien, 
waardoor de zondag net zo gezellig wordt als 
op de zaterdag.” Hopelijk zijn de Sint en Kerst-
man de club goed gezind.

De voorcompetitie heeft reeds laten zien dat 
Alliance op hoog niveau mee komt. Zowel 
de Jongens A en B en de Meisjes B spelen 
respectievelijk Super A en Super B. Dit is een 
semi-landelijke competitie. Daarnaast speelt 
JC1 in de IDC-2 competitie, de op een na 
hoogste poule voor die leeftijdscategorie. Ook 
de overige teams en een aantal lagere teams 
heeft laten zien zich in de hogere poules goed 
te kunnen handhaven. De spelers maken zich 
nu op voor de midwinter competitie of zaalhoc-
key.

Meisjessport
Hoewel het ledenbestand van MHC Alliance 
uitdijt, wordt de verhouding tussen jongens en 
meisjes steeds schever. Ook landelijk neemt 
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“Niet alleen 
een hockeyclub 
maar ook een 
club vrienden”MHC

Heemstede heeft op sportgebied 
veel te bieden en een hockeyclub 

kan daarin niet ontbreken. 
Met maar liefst 1700 leden is MHC Alliance de grootste sportclub van  

de gemeente. Bestuurssecretaris Nicolette de Haas vertelt  
trots over de club waar ze zelf ook jarenlang gehockeyd heeft en haar  

kinderen met plezier naartoe brengt voor trainingen en wedstrijden.
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