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het bij clubs niet alleen meer om  
hockey. Met die gedachte zijn wij als  
bestuur aan de slag gedaan.’
Toen het nieuwe Evergreen-bestuur voor 
het eerst bij elkaar zat, werd een duide-
lijke conclusie getrokken. Osephius: ‘Wij 
kwamen erachter dat onze leden steeds 
meer consumerend werden. Een ontwik-
keling die de ondernemers in het bestuur 
ook in het bedrijfsleven tegenkwamen. 
Op de hockeyclub leidde dat tot: hier is 
mijn kind, ik betaal contributie en  succes 
ermee. De deur van de auto hangt half 
open, het kind valt eruit, de ouder rijdt 
door en o wee als ze te laat moeten wor-
den opgehaald. Wij wilden terug naar de 
ouderwetse verenigingsgedachte. Geen 
club waar ouders alleen maar op de  
parkeerplaatsen staan te wachten totdat 
hun kind terugkomt. Maar een plek waar 
men heengaat omdat het leuk is, voor 
het sociale contact. En volgens mij gaat 
dit ons aardig af. Het aantal vrijwilligers 
groeit nog steeds.’

Het is even zoeken op deze lenteachtige 
woensdagmiddag. De verslaggever en 
de fotograaf hebben een afspraak met 
voorzitter Ronald Osephius. Maar in het 
clubhuis, op het zonovergoten  terras en 
langs de lijn is geen spoor van de preses 
te vinden. Navraag leert dat  Osephius 
op het veld staat. Of beter gezegd: zit 
(zie foto links). De voorzitter is een man 
in een trainingspak, die elke woensdag 
training geeft aan meisjes F2. Maar ook 
degene die een ommekeer bij Evergreen 
in gang heeft gezet. 
‘Velen weten niet eens dat ik de voor-
zitter ben,’ zegt Osephius lachend als  
hij zijn stick weglegt. ‘Ik vind dat je  
– wanneer je zo’n functie bij een club 
hebt – een voorbeeld moet zijn voor je 
leden. Natuurlijk kun je een voorzitter 
zijn die langs de kant met een sigaar in 
de hand kijkt hoe anderen aan het werk 
zijn. Maar daar is dit de vereniging niet 
naar. En daarnaast: het is toch gewoon 
gaaf om die trainingen te geven?’

Judo
Elf jaar geleden werd Osephius onver-
wachts gegrepen door het hockeyvirus. 
‘Van huis uit is dit niet mijn sport. Ik heb 
gevoetbald en zelfverdedigingssporten 
gedaan. Het begon allemaal met mijn 
zoontje. Elke maandagochtend had hij 
als ventje van zeven, acht jaar buikpijn 
omdat hij ’s middags naar judo moest. 
Hij wilde graag een andere sport doen 
en koos voor hockey. Thuis zeiden wij: 
‘Hockey, moet dat?’ Mijn vrouw en ik 
hadden daar niets mee.’ 
Maar voordat Osephius het wist, stond 
hij te coachen, belandde in commissies 
en werd zelfs eindverantwoordelijke 
van de club. ‘In 2011 kwam er een nieuw 
bestuur. De mensen die er daarvoor  
zaten blusten de brandjes op de club als 
dat nodig was en maakten zich druk om 
hockeyzaken: de groei van de club en 
het behouden van leden en talenten. Na-
tuurlijk draait de vereniging om  hockey, 
dat is de kern. Maar in de toekomst gaat 
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Maatschappelijk verantwoord verenigen bij Evergreen

‘Tweede huis  
voor heel  

sportief Maassluis’
Evergreen is op het eerste oog een doodnormale 
hockeyclub. Maar wie verder kijkt, merkt dat de 
kleine vereniging uit Maassluis verre van alledaags 
is. Want bij Evergreen pakken ze het sinds kort net 
even anders aan. 

Door Reemt Borcherts / Fotografie Koen Suyk
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‘Bij Cheryl kunnen ze 
rennen, gillen en 
springen zonder een 
gevaar voor elkaar en 
zichzelf te zijn’

Robert Willemse knikt bij de woorden 
van Osephius. Willemse is bij Evergreen 
coördinator van de MVV-commissie. 
Dat heeft niets te maken met de 
 Maastrichtse betaald voetbalclub. ‘MVV 
staat voor Maatschappelijk Verantwoord 
 Verenigen,’ legt Willemse uit. 
‘Wat dat inhoudt? Dat wij ons niet  
alleen afvragen wat wij voor onze  leden 
kunnen betekenen, maar voor heel 
Maassluis. Niet alleen voor de hockey-
ers, maar voor de hele maatschappij.  
Als club ben je snel geneigd alleen 
naar binnen te kijken. Wat kan er bij 
 Evergreen beter? Wat willen wij op onze 
velden veranderen? Wij willen juist ook 
de andere kant opkijken.’ 

Welkom
Gevraagd naar hoe dit mooie  voornemen 
in de praktijk tot uiting komt, overlaadt 
het enthousiaste duo ons met voorbeel-
den. Osephius: ‘Wij begonnen – zoals veel 
clubs – met zomeravondhockey. Maar bij 
ons kun je ook meedoen als je zelf niet 
hockeyt. Voor  iedereen in de buurt wil 
de club een thuis zijn. Je bent welkom, de 
bar is open en wij houden elkaar in de  
gaten.’ ‘Vergeet ook het schoolhockey 
niet, waar wij heel ongedwongen mee zijn 
begonnen,’ vult Willemse aan. ‘Inmiddels 
is het zo populair dat kinderen hun eigen 
teams samenstellen.’
‘Ook zij die het minder hebben, willen 
wij bij de club betrekken,’ gaat  Osephius 

verder. ‘Neem mensen die begeleid wo-
nen en hier een volgende stap zetten in 
het re-integratieproces. Zij lopen onder 
andere mee met de ouderhoudsploeg. 
Daarnaast proberen wij ouderen te  
helpen die in de WW terechtkomen.  
Dat gebeurt hier veel, in het Westland. 
Kiest men voor goedkopere, vaak bui-
tenlandse krachten. Thuiszitten? Dat 
kun je die mensen toch niet aandoen? 
Als ze willen kunnen ze hier in een 
 commissie iets doet wat bij hen past.’
Naast het betrekken van de niet-hockey-
ende buitenwereld en het aanhalen van 
de banden met de ouders, wilde Ever-
green ook een zakelijke slag slaan. ‘Wij 
zijn begonnen met sponsorbijeenkom-

sten. De gedachte heerste dat wij geld 
kwamen halen en men er weinig van  
terugzag. Wij hebben toen avonden met  
interessante sprekers georganiseerd. 
Konden we ons netwerk ook wat bieden.’
Willemse: ‘De vraag die wij aan onze 
sponsors stelden, legden wij ook neer 
bij de gemeente: wat willen jullie van 
een sportvereniging? De gemeente heeft 
ons bijvoorbeeld gewezen op het inter-
nationaal platform van MVV. Dat  paste 
precies bij onze gedachten. En via de 
 gemeente kwamen we aan Cheryl.’

Combinatiefunctionaris
Cheryl? ‘Ja ja, onze Cheryl de Wildt. Ze 
staat daar, aan het andere kant van het 

veld. Tussen de kinderen. Zij is onze 
combinatiefunctionaris,’ probeert  
Osephius te duiden. Combinatie-
functionaris? ‘Zij werkt gedeeltelijk 
voor de gemeente Maassluis bij de plaat-
selijke basisscholen. Door haar aan 
sportverenigingen te koppelen, wil de 
gemeente meer synergie krijgen tussen 
de clubs en scholen. Wij waren meteen 
enthousiast. ‘Oh, mogen wij haar heb-
ben?’ vroegen wij meteen. Geen enkele 
andere sportclub had er oren naar. En 
dat terwijl haar rol alleen maar voorde-
len brengt. Cheryl is zelf geen hockey-
ster. Maar ze initieert wel ontzettend 
leuke dingen vanuit haar didactische 
achtergrond. Cheryl is betrokken bij 

Funkey en onze hockeyschool. Ook het 
beginnen met hockeyen gaat daardoor 
meer met een gedachte. Eerst ging het 
van: jij wil op hockey? Top. Hier heb je 
een stick en een shirt, dit is je team en 
zaterdag speel je. Bij Cheryl leren ze hoe 
ze hun stick vasthouden en kunnen ze 
rennen, gillen en springen zonder een 
gevaar voor elkaar en zichzelf te zijn.’
De brede maatschappelijke blik van 
Evergreen is niet geboren uit de wens 
naar ledengroei. Osephuis: ‘Dat is nu 
wel een gevolg. Maar het was niet ons 
doel. Absoluut niet. Wij willen mensen 
bij ons betrekken en activiteiten opzet-
ten, omdat het uit ons hart komt. Ik vind 
het belangrijker dat onze eigen  leden 
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Het klinkt maf.  
Maar misschien is het 

woord hockeyclub op een 
gegeven moment niet  

meer van toepassing op 
Evergreen

het goed hebben, dan dat wij groter wor-
den. Neem zo’n schoolhockeydag waar 
Robert het over had. Zoiets moet je 
 beheersbaar houden voor je club. Voor 
je weet staan er een deejay en een pa-
tatkraam. Ben je als vereniging de band 
met je activiteit kwijt.’ 

Bouwkeet
Ondanks de succesjes, de vooruitstreven-
de gedachten en de vele  ontwikkelingen 
kijken buitenstaanders soms nog 
vreemd op in Maassluis. ‘Negen van de 
tien  bezoekers komen hier lachend aan. 
‘ Sjezus, wat een bouwkeet,’ hoor je ze 

denken als ze ons clubhuis zien. ‘Voor 
hockeyers van buitenaf zijn wij nog 
steeds de mindere en kleinere vereniging 
uit Maassluis,’ aldus Willemse. ‘Maar wij 
hebben die maatschappelijke beweging 
in de club ingezet. Wij zijn de innovators 
op dit gebied. Andere clubs zijn welkom 
om eens bij ons langs te komen. Maar 
wij hebben ze nog niet gezien. Wij zaten 
 inmiddels wel bij een ‘expertslab’ van de 
KNHB. Daarin wordt hardop nagedacht 
over de toekomst van het hockey en de rol 
van de verenigingen. Wel grappig hoor: zit 
je met bijvoorbeeld  Bloemendaal en Kam-
pong aan tafel. ‘Evergreen? Hoe groot zijn 
jullie dan?’ wordt er dan  gevraagd.  Heel 
gaaf om als klein clubje met deze grote 
clubs mee te praten. Dat maakt ons trots.’
De weg naar vernieuwing ging zeker 
niet altijd over rozen. Zo was de oude 

garde op de club bang dat de  bestaande 
hockeycultuur verloren zou gaan. 
 Osephius: ‘Ik werd door sommigen 
eerst geen voorzitter, maar directeur 
genoemd. Ze dachten dat wij van 
Evergreen een bedrijf wilden maken. 
Waren bang dat wij het hockey los 
zouden laten. De mannen van onze 
onderhoudsploeg moesten bijvoorbeeld 
even wennen toen ze hoorden van onze 
plannen een re-integrant mee te laten 
draaien met de vaste groep. Maar nu het 
eenmaal loopt, is men erg enthousiast. 
Het is ook echt niet zo dat wij tegen ‘oud’ 
zijn. Oud betekent niet hetzelfde als 

slecht. Ook de mensen die al jaren bij 
deze club zitten worden gehoord. Daar 
leren wij heel veel van. Wij proberen 
een aantal tradities juist weer in ere te 
herstellen, zoals het eten op de club op 
vrijdagavond.’

Ideologisch tintje
Toekomstplannen hebben Osephius en 
Willemse te over. ‘Eerst willen wij deze 
doos omgooien,’ wijst Willemse naar 
het oude clubhuis. ‘Het is een  bende. Als 
je niest liggen de luiken eruit. Er moet 
dus een nieuw clubhuis komen, met een 
groen, ideologisch tintje. Wij willen de 
douches bijvoorbeeld laten  aansturen 
door zonnecollectoren, gebruikmaken 
van zonlicht en warmte uit de grond. 
Maar wel met de warme, eigen sfeer die 
er nu hangt. Het chille thuisgevoel, dat 

moet blijven. Bij feesten moet je gewoon 
op de bar kunnen dansen.’
Evergreen timmert flink aan de weg, 
maar weet ook dat er nog veel terrein 
te winnen is. Osephius wil met zijn club 
naar scholen en Cruyff Courts om de 
Maassluizers bekender te maken met 
Evergreen. ‘Daarnaast hebben wij het 
doel meer allochtonen bij de club te be-
trekken. Er zijn plannen om met de ge-
meente te gaan praten met verschil-
lende groepen die de vele culturen 
vertegenwoordigen. Nu kiezen allochto-
nen in de buurt er vaak voor om niet te 
sporten of verder weg op voetbal of een 

vechtsport te gaan. Wij willen hen er 
graag bewust van maken dat Evergreen 
er ook voor hen kan zijn.’
Het klinkt maf. Maar misschien is het 
woord hockeyclub op een gegeven 
 moment niet meer van toepassing op 
Evergreen. De voorzitter heeft voor ogen 
dat zijn club een ‘hockeycommunity’ 
wordt. ‘Daarmee bedoel ik dat wij de 
club zijn waar mensen uit de buurt 
kunnen bewegen. Wil je hockeyen? 
Natuurlijk kan dat. Maar ik wil graag een 
multifunctioneel veld laten aanleggen, 
waarop ook gevoetbald, gebasketbald 
en gevolleybald kan worden. Geen 
omniclub, hockey blijft onze kern. Maar 
ik zou graag zien dat Evergreen een 
steeds groter dorpsplein wordt. Niet 
alleen voor hockeyers. Een tweede 
thuis, voor heel sportend Maassluis.’  •


