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Ineens stond het er, het tijdelijke clubhuis 
van de hockeyclub AHC IJburg. ‘We realise
ren ons heel goed dat het sportpark zich in 

een natuurgebied bevindt’, zegt secretaris Evert 
Jan de Vries. ‘Alle reden het pand direct te laten 
opgaan in de omgeving. Over de kleur hebben 
we ons dus laten adviseren. We zijn een club 
met een groen hart in een oranje tenue.’ Hij wijst 
naar de bar, naar de met appels gevulde schaal 
die erop staat. ‘Met onze leveranciers hebben 
we een regeling getroffen waardoor er per week 
maar één keer een auto het park inrijdt voor 
onze bevoorrading. Bovendien krijgen we altijd 
een portie appels cadeau waarvan iedereen die 
hier komt, kan eten. Het zou mooi zijn als we in 

Een mogelijkheid om lek-
ker te kunnen sporten. Een 
club die gedragen wordt door 
vrijwilligers. Een brug naar 
educatie. Een verbinding met 
de natuur. Een plek waar de 
jeugd graag komt. De Amster-
damse Hockeyclub IJburg 
staat ervoor. 
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de nabije toekomst ook zelf enkele fruitbomen 
kunnen plaatsen. Omdat onze locatie zich op 
een overdekte gifbelt bevindt, overleggen we of 
dat kan.’ Een ander idee is het zaaien van bloe
men. ‘Wij nemen wat van het park, we geven er 
graag wat voor terug’, aldus de secretaris.

 Verbondenheid
Tot voor kort heeft de hockeyclub een clubhuis 
gedeeld met de voetbalclub. ‘Dat was echt geen 
doen meer’, vertelt De Vries. ‘In het voorjaar 
hebben wij duizend leden en ook de voetbal
club groeit volop. Het werd te klein voor zo veel 
mensen.’ Zijn vinger gaat nu naar twee wed
strijdbekers. ‘Onze bekers circuleerden nood
gedwongen onder onze leden. Deze twee zijn 
teruggebracht terwijl ons clubhuis er nog maar 
nauwelijks stond.’ Hij pakt zijn bekertje dam
pende koffie dat tussen allerlei gereedschappen 
staat. Er wordt nog volop geklust in het gebouw. 
‘Een clubhuis dat zich tussen de voetbalvelden 
bevindt is ook niet echt leuk voor mensen die 
hier naartoe komen om te hockeyen of naar een 
wedstrijd willen kijken. Het bevordert de ver
bondenheid niet.’ 

Binding en saamhorigheid staan bij AHC 
IJburg hoog in het vaandel. Daarbij vormt hoc
key uiteraard de hoofdschakel, maar de club is 
ook in voor allerlei andere verbindende evene
menten. Zoals een Thé Dansant. Een Nieuw
jaarsborrel. Een familietoernooi. Een schoon
maakactie in het park. En een ontdekkingstocht 
om de dieren en de planten die er leven te leren 

kennen. Bij dat laatste scha
kelt Evert Jan de Vries graag 
de expertise van anderen in. 
Bijvoorbeeld van de stadse
coloog, de Vrienden van het 
Diemerpark of de Vogelwerk
groep Amsterdam. ‘Ook in die 
zin beogen wij verbondenheid’, 
zegt De Vries terwijl zijn vinger 
vol enthousiasme richting één 
van de hoeken in het clubge
bouw gaat. ‘Daar komt een 
piano te staan. Geweldig toch 
als de jeugd hier samen muziek 
kan maken in plaats van dat ze 
rondhangt bij de Albert Heijn?’ 
WiFi komt er ook. Huiswerk
begeleiding behoort eveneens 
tot de mogelijkheden. 

Vrijwilligers
Het hockeyseizoen luidt AHC IJburg in met een 
‘witte rooksessie’. De Vries: ‘De ouders van alle 
teams komen dan bij elkaar om de rollen te ver
delen. Wie wordt coach of assistenttrainer, wie 
bemenst de bar, wie vormt de medische com
missie, wie doet mee als carpooler of fruitschil
ler aan het rij en snijschema. De club draait 
volledig op vrijwilligers. Zelfs de realisatie van 
het clubhuis is te danken aan hun inzet. Daar
bij zijn wij begeleid door twee mensen van het 
bedrijf dat deze zogenaamde schottenkeet heeft 
geleverd.’ Evert Jan de Vries attendeert op het 
meubilair dat uit lange houten tafels en banken 
bestaat. ‘Eén van onze vrijwilligers is meubel
maker, weer een andere architect, een volgende 
ergonoom.’ Hij wijst naar de bar. ‘Volledig door 
hen ontworpen en gemaakt. En zie je de open 
verbinding met de keuken? Nee, wij sluiten onze 
vrijwilligers niet op!’ Ook op de hockeyende 
kinderen wordt geregeld een beroep gedaan. 
Bijvoorbeeld om ‘een heel mooie, feestelijke, 
overheerlijke of dikke taart’ te bakken voor een 
festiviteit. ‘Je moet het samen maken,’ luidt het 
credo. 

Je hoeft geen ster te zijn om bij AHC IJburg te 
komen hockeyen. Al is het zeker mogelijk om als 
vijfjarig ‘waterhoentje’ gaandeweg op te klim
men naar een plekje in één van de selectieteams. 
‘Sport houdt gezond en sport verbindt’, aldus De 
Vries. ‘We zijn dan ook heel blij met de actieve 
houding van het stadsdeel om het teamsporten 
te bevorderen.’ t

www.ahcijburg.nl
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