De Holestick 40 jaar
Familie Koehein bijzonder verdienstelijk
Het is vandaag 40 jaar geleden dat hockeyclub De Holestick is opgericht. De eerste trainingen waren
op een veldje bij de Heijhorst. Op het oude voetbalveld De Wittenberg werden de wedstrijden in de
beginperiode gespeeld.

Op 16 februari 1981 vond tijdens een algemene ledenvergadering in de Heijhorst de oprichting van de
mixed hockeyclub De Holestick plaats. In september 1980 meldden al 25 aspirant-leden zich aan
tijdens een Sport- en Gezondheidsmarkt. Kort daarna is er een voorlichtingsavond en op 19 november
1980 besluit men definitief om door te gaan met het initiatief tot oprichting van een
hockeyvereniging. De verenigingsnaamnaam is afgeleid van de Holevoet en bedacht door Bauke
Dunnebier. De eerste hockeytrainingen worden op een veldje bij de Heijhorst, vlakbij de Holevoet,
gehouden. Tot voorzitter wordt Johan Rozendaal gekozen. Het tenue van de nieuwbakken vereniging
bestaat uit een lichtgrijs shirt, auberginekleurige rok of broek met kniekousen in dezelfde kleur. Een
paar dagen na de oprichting speelt het heren seniorenteam zijn eerste wedstrijd in Amerongen, terwijl
dezelfde maand ook enkele jeugdteams in actie komen. Bij de oprichting telt de vereniging
zesendertig senioren leden en 31 jeugdleden. De binnentrainingen zijn in de Spelhal (oude Eierhal).
Buiten het zwemseizoen traint de hockeyclub op de zonneweide van het zwembad.
Wittenberg
Op het voormalige voetbalveld van vv Scherpenzeel, de Wittenberg, kunnen tot 1985 wedstrijden
worden gespeeld. Voor het opknappen van het veld, de kleedruimtes, de kantine en voor andere
startkosten verleent de gemeente een subsidie van 7000 gulden. Op 29 augustus 1981 is het veld

geschikt voor trainingen en wedstrijden. Burgemeester Heij verricht die dag de opening. De competitie
wordt begonnen met twee seniorenteams en twee juniorenteams. De jeugdleden tussen de 6 en 10
jaar, de mini’s en de maxi’s, trainen elke vrijdagmiddag. Naast hockey worden er veel
nevenactiviteiten georganiseerd. Het bestuur vindt een goede sfeer zeker zo belangrijk als sportieve
successen. In 1983 telt M.H.C. De Holestick al 130 leden. Het aantal competitieteams is gestaag
gegroeid, zowel bij de senioren als de jeugdleden. Er zijn dames- en herenteams, maar ook meisjes- en
jongensteams. En er zijn inmiddels 29 gediplomeerde scheidsrechters. Van meet af aan is er een
clubblad, genaamd ‘De Holestick’. Het contract met de eigenaar van de Wittenberg, de familie
Royaards, loopt eind december 1984 af, maar er mag nog enige tijd gebruik worden gemaakt van het
complex. Door kapwerkzaamheden is het veld echter al snel onbespeelbaar, tel daar de
beschadigingen van de gebouwen door vandalisme bij op en het moge duidelijk zijn dat er haast moet
worden gemaakt met de verhuizing naar sportpark de Bree. Begin juli 1985 is het zover en begint men
met de bouw van het clubhuis op de Bree. Het seizoen 1985/1986 start de hockeycompetitie van De
Holestick op twee velden op het sportcomplex. De hockeyvereniging heeft dan nog geen eigen
kleedkamers op de nieuwe locatie, maar voetbalvereniging Scherpenzeel biedt de helpende hand en
stelt kleedlokalen beschikbaar. Op 22 februari 1986 opent burgemeester De Korte het nieuwe
clubgebouw. Tegelijkertijd viert De Holestick het eerste lustrum. Het ledental is opgelopen tot 160. In
hetzelfde jaar wordt de vereniging lid van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond. Een vurige wens is
dan al de aanleg van een kunstgrasveld, maar het zal nog tot 2002 duren voordat dat gerealiseerd is.
Een mooi kleedgebouw is eerder een feit, want dat wordt in 1988 gebouwd. Het dak van het clubhuis
is sinds de bouw al twee keer vernieuwd: in 1995 en in 2018.
Sportieve successen
Zowel in de zaal als op het veld zijn de hockeyers van meet af aan succesvol. In 1984 promoveert het
heren 1 zaalhockeyteam naar de 2e klasse. In een leuke wedstrijd tegen concurrent Fletiomare
worden de meisjes D1 in 1990 kampioen. Het tienjarig bestaan wordt in 1991 extra luister bijgezet
met een kampioenschap van het C1 team van de jongens. Op het veld wordt het Heren 1 team in 2005
kampioen. Dames 1 sluit in 2014 en 2017 het seizoen af met een kampioenschap. Maar ook de
jeugdteams doen het goed: in 2019 zijn twee D-teams en de C1 de beste in hun klasse. En afgelopen
jaar waren twee jeugdteams, de E8 en de B1, in de zaalcompetitie te sterk voor hun concurrenten.
Lid van verdienste
Er zijn tal van leden die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor De Holestick. Aan veertien leden is
sinds de oprichting het predicaat ‘lid van verdienste’ toegekend. Wat opvalt is dat maar liefst vier
leden uit de familie Koehein op die lijst staan: Tom, Ineke, Judith en Roel. De Holestick heeft als
thuishaven een prachtige accommodatie op sportpark de Bree: een schitterend zand kunstgrasveld en
een miniveld speciaal voor de jongste jeugd en trainingsdoeleinden. Ook het clubhuis en de
kleedlokalen zijn van deze tijd.
In 2016, tijdens de viering van het 35-jarig bestaan, zijn de clubkleuren gewijzigd van grijs met
bordeauxrood, naar het stoerdere zwarte shirt met bordeauxrode rok of broek.
Het zijn op dit moment vooral meisjes die hockeyen bij M.H.C. De Holestick. Naast elf juniorenteams
voor meisjes is er één senioren damesteam actief in de competitie. Hopelijk kunnen de 180 leden het
jubileum later alsnog vieren.
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