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Vertrouwen in ‘nieuw’ Quick
Stick

Dieuwke Verkerk is Quick Stick trouw gebleven en begint zondag aan een nieuw seizoen in de
eerste klasse.
foto Henk Jan Dijks

NIELS VAN MARLE

Het scheelde weinig of de vrouwen van het
Heerenveense Quick Stick waren zondag onderaan
de hockeypiramide begonnen in plaats van als trotse
eersteklasser.
Tot twee weken geleden had het zomaar kunnen gebeuren dat na tweedeklasser
Leeuwarden ook Quick Stick weer in de vierde klasse had moeten beginnen. Na
een opmars naar de eerste klasse, het landelijk vierde niveau, bedreigde een
kleine leegloop de toekomst van het hoogst spelende Friese hockeyteam.
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,,Een aantal speelsters besloot te stoppen vanwege studie, werk of gezin. Het
bleek heel lastig die posities op te vullen met dames die het niveau aankunnen”,
vertelt Dieuwke Verkerk. Zo besloten onder anderen de steunpilaren Joyce ten
Wolde en keepster Yvet Mooiweer dat het tijd was voor iets anders.
Als nieuwe aanvoerster van Quick Stick zag Verkerk de teller net voor de
zomervakantie op slechts negen hockeysters staan. ,,Op een gegeven moment
waren het er twaalf en nu hebben we een groep van veertien speelsters. Niet heel
ruim, maar het kan wel.” Hier en daar staat nog voorzichtig een lijntje uit voor
verdere versterking.
Het is het lot van hockeyteams in Friesland. Op een gegeven moment waaien
talenten uit naar Groningen, Utrecht of Amsterdam en kiezen ze ervoor om daar te
gaan hockeyen. Een stap die Verkerk zelf ook kon zetten, maar die voor haar nooit
goed had gevoeld.
,,Ik werk in Zwolle, doe mijn master in Amsterdam, woon tegenwoordig in
Leeuwarden en loop stage in Sneek. En ik hockey dus in Heerenveen. Het is een
heel gepuzzel en gereis, en ik heb ook wel getwijfeld: moet ik toegeven? Maar ik
voel ook een stukje verantwoordelijkheid naar Quick Stick toe. Dit is mijn club, ik
speel hier van kleins af aan en we hebben samen iets opgebouwd. Dat anderen
wel vertrekken is soms frustrerend, maar daarin is iedereen anders.”
Verkerk heeft geloof in het vernieuwde Quick Stick. ,,Er is een aantal meisjes
vanuit onze eigen jeugd doorgeschoven en ik merk dat die echt heel leuk kunnen
hockeyen. Technisch zit het allemaal wel goed en dat geeft een goed gevoel.”
Het is een uitvloeisel van het feit dat veel jeugdteams van Quick Stick op landelijk
hoog niveau spelen en dus wekelijks tot het uiterste getest worden. ,,Er zijn niet
veel clubs van soortgelijke grootte die ons dat na kunnen zeggen.”
Samen met Senna Horsten moet Verkerk de kar gaan trekken bij Quick Stick, dat
dit seizoen Daniel Hulkenberg als trainer heeft. De coach uit Nieuw-Vennep is de
opvolger van Sietske Geerards.
De eerste indrukken zijn goed. ,,Ook voor Daniel was het afwachten hoe we ervoor
zouden staan”, zegt Verkerk. ,,Maar we hebben beiden het gevoel dat we met deze
selectie goed mee kunnen komen. We moeten zeker in de middenmoot kunnen
eindigen.”
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Een meevaller voor Quick Stick is de terugkeer van Eline van den Bosch. Na de
promotie naar de eerste klasse koos de middenveldster voor een avontuur in de
Verenigde Staten, waar ze ging hockeyen en studeren in Californië. ,,Ze heeft
meegetraind bij GHHC en GHBS (beide Groningen, red.), maar het leek haar toch
leuker om hier weer te komen spelen. Voor ons is ze een geweldige aanwinst”,
aldus Verkerk.
Voor Quick Stick begint de competitie zondag met de thuiswedstrijd tegen
Apeliotes uit Apeldoorn. Verkerk: ,,Zij zijn gepromoveerd en nieuw in de eerste
klasse. Ze zullen zichzelf meteen willen laten zien, verwacht ik. Voor ons is het dus
zaak om direct scherp te zijn en een goed resultaat te boeken. Een sterke start zou
heel mooi zijn. Dan zijn alle zorgen van deze zomer ook zomaar vergeten.”
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