
Rotaryclub Vinkeveen Abcoude sponsort “oortjes” 

Rotaryclub Vinkeveen Abcoude legt haar oor te luisteren. Op verzoek van de Hockeyvereniging 

Abcoude (HVA) sponsort zij deze club met een geldbedrag om portofoons en oortjes aan te schaffen 

voor de begeleiding van jeugdige scheidsrechters in opleiding. 

Op mei overhandigde het Rotary lid Lenno Bos een geldbedrag van € 411 aan de voorzitter Jan 

Duijsens van de hockeyvereniging Abcoude. De Rotary club Vinkeveen Abcoude organiseert jaarlijks 

een benefiet concert in de Dorpskerk te Abcoude om goede doelen geldelijk te ondersteunen. De 

opbrengst is bestemd voor verschillende goede doelen. We ondersteunen graag concrete en 

praktische initiatieven in de lokale gemeenschap zowel op het gebied van sport als op 

gezondheidszorg en cultuur. 

In Abcoude zet de hockeyvereniging zich in om de plaatselijke jeugd zowel uit het dorp als uit 

Amsterdam zuidoost te stimuleren bij het beoefenen van sport in teamverband. Een evenwichtige 

leeftijdsopbouw van de club is daarbij belangrijk. De club wil de groep van 15-19 jarigen behouden 

voordat die wegtrekken om te gaan sporten in Amsterdam of Amstelveen. Het bestuur van de 

hockeyclub Abcoude heeft een actieplan ontwikkeld om deze jeugd vast te houden. 

 

“Deze groep jongens en meisjes is nu juist zo belangrijk voor de jongere spelers” benadrukt 

voorzitter Duijsens. ´Ze hebben een voorbeeldfunctie en we willen ze binden aan de vereniging 

omdat ze nodig zijn bij het geven van trainingen´. Daarnaast moeten ze wedstrijden fluiten en hun 

scheidsrechters kaart halen. Dat wordt door een aantal als vervelend ervaren, vaak omdat ze onzeker 



zijn. Om de jeugdige scheidsrechters zo goed mogelijk te kunnen coachen worden zij uitgerust met 

een portofoon en oortje. Ervaren scheidsrechters geven aanwijzingen vanaf de zijlijn en zo kunnen de 

jeugdige scheidsrechters groeien in hun rol en daarmee voor de club behouden blijven. 

 

De Rotaryclub stimuleert dit initiatief graag en wenst de club met haar jeugdige scheidsrechters veel 

succes!  

 

 

 


