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Weurdje van de Veurzitter
Beste Leden,

Hoe zwaar en hard de realiteit af en 
toe kan zijn bleek afgelopen zaterdag 
ochtend. Woorden schieten mij tekort 
als ik het over het verlies van Daan wil 
hebben. Een opgewekte, vriendelijke en 
vooral ontspannen jongen die wel van 
de gezelligheid op de kroeg en Studs 
hield, heeft ons helaas veel te vroeg 
verlaten…Zijn familie, huis, club, team 
en andere nabestaanden wil ik bij deze 
hartstikke veel sterkte wensen bij het 
verwerken van deze droevige 
gebeurtenis.

Afgelopen zondag gingen de 
wedstrijden desondanks door. Op Studs 
was het de hele dag vrij rustig. De 
Goden zorgden voor een mooi resultaat 
bij de knorren waardoor de 1e plaats 
in de reserve hoofdklasse niet langer 
de droom, maar nu ook echt realiteit is. 
Wat zou het mooi zijn als onze heren 
dit kunnen vasthouden en dit jaar mee 
mogen doen bij het landskampioen-
schap voor reserveteams. De andere 
herenteams die nog meespelen voor 
het kampioenschap hebben ook goede 
zaken gedaan. Hazes won een 
belangrijke wedstrijd bij GHBS uit en 
7-up goldstrike speelde gelijk tegen de 
knorren maar door een verlies van hun 
directe concurrent lopen zij weer een 
puntje uit op weg naar het kampioensc-
hap.  Wat betreft de dames gaat het nu 
ook de goede kant op. Dames 2 speelt 
weer mee voor de prijzen en ook dames 
6 heeft nog goede papieren in de strijd 
om kampioenschap. 

Wat betreft dames en heren 1 viel het 
dit weekend niet mee. Dames 1 verloor 
uit bij EHV met 3-2 en verloor hiermee 
de zicht  op de play-offs. Helaas! 
Aanstaand weekend staat weer de 
belangrijke wedstrijd tegen de 
knorren op het programma. Wij hopen 
dat, een plakkie kaas, dan wel andere 
belangrijke supporters de knorren weer 
lekker kunnen gekdraaien, waardoor 
de dames met dit steuntje in de rug 
een mooi resultaat neer kunnen zetten.  
Onze heren speelden een 6 punten 
wedstrijd tegen Amersfoort  en verloren 
met 4-0. Het was een matte wedstrijd 
van onze kant die zij snel weer moeten 
vergeten want aanstaande zondag 
wacht een ander, hele  belangrijke 
wedstrijd. Victoria, de nummer 6 op de 
ranglijst komt op bezoek in het hoge 
noorden. En wat voor de dames geldt, 
geldt voor de heren net zo goed. Ook zij 
kunnen de 1e man aanstaand weekend 
ten zeerste gebruiken. Heb je zondag 
niks te doen, kom hen dan naar de 
broodnodige overwinning schreeuwen!

Vergeet je daarnaast niet op te geven 
voor het HuizenHockeyToernooi. 11 mei 
staat dit weer op de planning en de 
inschrijvingen gaan alweer hard. Als 
je je wilt inschrijven, kun je een email 
sturen naar mattboss@groningerstuds.
nl of contact opnemen met Folkert 
Roorda (06-10555062) Tot zondag!

Three Cheers!!!

Floris Meijneke



1. Afmelden: Als je je wilt afmelden voor volgend seizoen kun je een mailtje sturen            
         naar reunist@groningerstuds.nl met daarbij graag de reden van afmelden!

2. Stuur een sms met de uitslag van je wedstrijd en je team erbij naar Charles de               
         Beaufort of lever het wedstrijdformulier uiterlijk maandagmiddag voor 12:00 in bij:
 Charles de Beaufort
 Hereweg 118
 9725 AK Groningen

3. Sta je opgesteld om te fluiten en kom je niet opdagen of heb je geen vervanger 
 geregeld, dan krijg je een boete van 35 Euro en word je voor de volgende thuiswedstrijd    
  weer opgesteld. Dus kom gewoon fluiten!!!

3b. Wanneer je als vervanger voor iemand fluit, geef dit dan zelf even door aan Charles de  
 Beaufort. Anders wordt het niet genoteert en fluit je nog een keer.

4. Heb jij interesse in het trainen van een team tegen een kleine vergoeding, neem dan 
  contact op met Charles de Beaufort.

5.  Bekijk het wedstrijdschema ook online op de site (www.groningerstuds.nl). 

6. Als je verhuisd bent, kun je je adreswijziging doorgeven aan Sanne van der Heijden via: 
 reunist@groningerstuds.nl

7. Als je het boekje nu niet ontvangt en je wil deze wel graag thuis krijgen. stuur dan een mailtje   
          met je goede adres naar abactis@groningerstuds.nl

Bestuursmededelingen



 Wedstrijdschema 
 zondag 22 april 2012

        
Team    Tegenstander  

Thuis
Gron.Studs D5  GCHC D5
Gron.Studs D3  Groningen D3
Gron.Studs H2  Gron.Studs H3
Gron.Studs D1  GCHC D1
Gron.Studs H1  Victoria H1
Gron.Studs H5  GHBS H2
Gron.Studs H6  Daring H2

Tegenstander  Team

Uit
GCHC D11   Gron.Studs D7
GCHC H10   Gron.Studs H7
GHBS D4   Gron.Studs D2
GHBS D10   Gron.Studs D6
Gron.Studs H2  Gron.Studs H3
Eelde H2   Gron.Studs H4
Meeuwen D2  Gron.Studs D9

Tijd

9:30
11:00
12:30
12:45
14:45
16:00
17:30
  

9:30
11:00
12:30
12:30
13:00

Veld

1
1
2
1
1
1
1

2
1
2
1
1







              Fluitschema 
      zondag 22 april 2012  

Tijd   Fluitende team Scheidsrechters

09.30   Dames 3   Charlotte Breuking
> veld 1        Sabine Ytsma

11.00   Dames 5   Nicole Timmerhuis
> veld 1        Noortje Folkers

12.30   Heren 5    Alexander Bannink
> veld 2        Maurits Kalff

12.45   Bonds
> veld 1

14.45   Bonds
> veld 1

16.00   Heren 6    Gijs van Beek
> veld 1        Wouter van Breevoort

17.30   Heren 5    Robert de Vries
> veld 1        Otto Schepers

Let op:    
* Als je niet kunt, moet je zelf een vervanger regelen!   
   De naam van de vervanger moet je even doorgeven aan Charles 
* Als je niet komt opdagen, krijg je een boete van 35 euro én wordt je bij 
je volgende thuiswedstrijd weer ingedeeld om te fluiten!!   
* Iedereen lid wordt op jaarbasis even vaak ingedeeld om te fluiten. 
* Als je je scheidsrechternummer niet meer weet, vul dan niet ‘io’ of 



 Huizen Hockey Toernooi
Check even of je huis/team staat ingeschreven met het juiste aantal 
man. Let erop dat na as stufie het totaalbedrag wordt afgeschreven van 
de contactpersoon zijn rekening dus zorg zelf dat je geld krijgt van 
andere huizen etc..
Staat je huis er niet bij of voor vragen / opmerkingen mailen naar: 
mattboss@groningerstuds.nl

Huizen  Personen Contactpersoon

Giga  
Jip  
Sterretje  16  Vief Mohr
  
Beukeboom  4  Liselotte Manearts
  
BB   6  Eline vd Berg
   
Hoedendoos   
Soephuis   
Do   10  Lotte van Dooren
  
Seesicht  
Chinatown  
Rocca  
Butje   12  Suzanne Le Coultre
  
Pelsterpaleis  
PH Bedankt  11  Yvette Pols
  
Pozzebok   
Bob    14  Emma Fabius
  
Kakelbont  
Snik   15  Anouk vdr Laan
  
Bunckert  
Emma  12  Lieke de Ridder

-4,5
Pottekijker
Mevrouw Kramer 16  Tessa Bommel

Huizen  Personen Contactpersoon

Zuiderpark  
Burrys  
Dow Jones  19  Coen Donders
  
TMA  
Groote Klok  17  Maurits Plomp
  
Tabu   11  Lekkerkerker
  
Sjoerd& Loe  
To Ostrakon  15  Max Koene
  
Hoeveel  9  Nout Knabben
  
Casa Sutra  8      Vincent v Doeveren
  
Delta  
Gevel   11       Stein Steenbergen
  
BMW  
L6   7  Jan Delen
  
Hunsingo  
On The Rocks   
TT&T   16         Rutger Vogelsang
  
Mecca  
Chateau  13        Alexander Dorgelo
  
Concordia   
Dovemanszicht  13  Niels Arends



Wedstrijdverslag Heren 1
Amersfoort H1 – Gron. Studs H1  4-0 (3-0) 
1-0 Vaags, 2-0 Libourel, 3-0 Mooij, 4-0 Blaak 
 
Drama voor Groninger Studs.  
 
De belangen voorafgaand aan deze wedstrijd 
waren voor iedereen meer dan duidelijk. 
Amersfoort, onze grote concurrent inzake 
directe degradatie, zou strijden voor zijn 
laatste kans. Bij eventuele winst voor Studs 
zou Amersfoort namelijk zo goed als zeker 
zijn gedegradeerd. Het verliep echter anders: 
een regelrechte afgang werd de werkelijkheid. 
Aan motivatie dus geen gebrek vanaf het 
eerste fluitsignaal. We waren in de beginfase 
erg fel en dit resulteerde al snel in een enorme kans voor Ruben Ridderbos. Na een mooie 
interceptie ging hij alleen op de Amersfoortse goalie af, maar hij zag zijn inzet vervolgens 
gekeerd worden.  
Ook bij de tegenstander was er felheid van het eerste moment. Amersfoort speelde erg 
opportunistisch door veelal de lange bal te spelen en veel druk te geven. Zodoende dwongen 
ze steeds meer fouten af aan onze kant. Dit resulteerde binnen korte tijd tot een 2-0 
achterstand en dit gaf Amersfoort alleen maar meer energie. 
Aan onze zijde was er geen goed antwoord op het moeilijk bespeelbare veld en de hoge druk 
van Amersfoort. Veelal werd de individuele actie gezocht, maar kansen waren er niet tot 
nauwelijks voor ons in de eerste helft. Het werd eigenlijk alsmaar slechter en steeds meer 
spelers zakten door de ondergrens heen. Vlak voor rust werd het dan ook nog eens 3-0.  
In de rust werd het nog maar eens goed duidelijk gemaakt wat er allemaal op het spel staat. 
Mensen die nog niet wakker waren, zouden dit na de harde woordenwisselingen nu toch wel 
moeten zijn. De komende 35 minuten zouden we daadwerkelijk alles moeten geven.  
Eerlijkheidshalve moet gezegd worden dat Amersfoort echt wel goed stond te hockeyen, want 
we kwamen er werkelijk niet aan te pas. Al snel werd het 4-0 voor de gastheer en werd een 
vooruitzicht op een goed resultaat wel erg onrealistisch. Met veel wissels op allerlei linies 
wilde het echter ook niet vlotten. Elke speler deed alles wat hij in zich had, maar het bleek een 
totale offday voor iedereen te zijn. Er waren bijna geen kansen aan onze zijde en er werd niet 
eens één strafcorner in de hele wedstrijd versierd. Zelfs toen Amersfoort met een man minder 
kwam te spelen konden we niets uitrichten. Het laatste fluitsignaal kwam dan ook als een 
verlossing van de slechtste wedstrijd dit seizoen. 
Na de wedstrijd hebben we elkaar goed in de ogen aangekeken, duidelijk gemaakt dat we ons 
vanaf nu geen misstappen meer kunnen veroorloven en dat alle neuzen nu dezelfde kant op 
moeten. De degradatiestreep is nu erg dichtbij gekomen met slechts één punt verschil. Met 
vijf wedstrijden voor de boeg hebben we de zaak nog in eigen hand om play-outs af te 
dwingen en niet rechtstreeks te degraderen. Laten we hopen dat deze domper slechts eenmalig 
zal zijn. We kunnen uw support de komende weken daarom meer dan ooit goed gebruiken!  



Smirnoffstraat 16 - 9716 JS Groningen - Tel 050-5773636 - sales@promotex.nl



   
  In memoriam

Lieve Daan, bedankt alle mooie momenten die we met je mee 
hebben mogen maken. We gaan je missen... 





- Voor een strakke studs outfit geld voor de meisjes: blauwe 
sokken, grijs rokje en wit studs-shirt. Voor de jongens: blauwe 
sokken, wit broekje en wit shirt.Nieuwe leden kunnen hun shirt 
en sokken op de holy grounds ophalen bij Nicole Woldring. 
Mocht je, ondanks dat je al langer lid bent, nog niet in het bezit 
zijn van een shirt of sokken, dan kan je die via een machtiging 
op de studs kopen! Vraag hiervoor naar het bestuur!

- Al je geen lid bent van de Studs en je krijgt een ongeval op 
het veld, ben je niet via de KNHB verzekerd!!

- Wedstrijdverslagen kun je mailen naar: abactis@groninger-
studs.nl!

- Teams die niet komen opdagen of met niet voldoende spelers/
speelsters zijn krijgen een boete van de KNHB van 150 euro. 
Als het vaker voorkomt loopt de boete op naar 250 euro. Deze 
boetes zullen wij BEER-en.

    
  BELANRIJKE WEDSTRIJD HEREN 1!!
Komt allen zondag om 14.45 Heren aanmoedigen tegen 
Victoria, in hun strijd om directe degradatie te ontlopen!
Victoria staat 2 punten boven Studs en  Amersfoort 1 punt 
achter onze heren. Supportersvereniging ‘plakje kaas’ zal 
hopelijk ook van de partij zijn! Tot dan!

    Medelingen



      

      Wist je dat...
... 6 MEI TD WEER TD IS!!

... Groene kaarten van mensen die vorige keer hebben gestorneerd 
na aankomende stufi worden afgeschreven!! Zorg dus dat je genoeg 
moneys op je rekening hebt staan!

... zondag de zeer belangrijke wedstrijd Heren 1 - Victoria is 
die gewonnen moet worden om directe degradatie te ontlopen! 
Kom hen dus allen aanmoedigen in hun strijd naar de overwin-
ning!!



Lustrum 75 jaar Studs!!

Weinig mensen weten het al maar volgend jaar (2013) bestaat de 
Studs 75 jaar! Dit bekent dat het een lustrumjaar wordt! Er wordt 
een lustrumcommissie samengesteld van 6/7 man die gedurende 
het hele jaar activiteiten organiseerd. Lijkt dit jou wat, denk dan al-
vast eens na over verschillende evenementen!
Meer informatie volgt binnenkort, ook op de site!

  
  



  


