
Fabienne Pollé, 16 jaar, Mo16-1 

“Ik zit in de MB1 van Bennebroek en hockey al sinds ik 5 jaar ben. Ik zit bij de 
jeugdcommissie omdat ik dingen organiseren leuk vind en wel van een feestje 
houd! Het leukste op onze club vind ik dat er veel gezelligheid is (omdat het 
natuurlijk niet een hele grote club is)!” 

 

 

Yannou Vehmeijer, 16 jaar, Jo16-1 

“Ik hockey sinds mijn 5e bij Bennebroek. Ik zit in de 
jeugdcommissie omdat ik de club nog leuker wil maken voor de 
jeugd. De gezelligheid van de club spreekt mij het meeste aan!”   

 

 

Isa Terheggen, 16 jaar, Mo16-1 

“Ik ben begonnen als Pauwtje. Ik vind het fijne van deze club dat 
bijna iedereen elkaar kent. Ik zit in de jeugdcommissie omdat ik 
graag de club een beetje wil helpen met leuke feesten geven.”  

 

 

Melle Vermeij, 15 jaar, Jo16-1 

“Ik zit vanaf mijn 10e bij Bennebroek. Ik zit in de jeugdcommissie 
omdat het me leuk lijkt om dingen te organiseren voor de club. Het 
zou leuk zijn als er wat meer jongens op de club komen zodat dat 
het wat makkelijker wordt met de teamindeling, maar dat is 
natuurlijk wel een lastig verhaal.” 

 

Aliex Heusdens, 15 jaar, MO16-2 

“ Ik ben sinds mijn 5e lid. Ik zit in de jeugdcommissie omdat ik het leuk vind 
om wat te organiseren. Ook voor jongere teams. Er is op onze club altijd een 
leuke sfeer en ik doe leuke dingen met vriendinnen. Maar het clubhuis moet 
beter. Ik wil meer plekken om te chillen en het moet vooral mooier worden!” 
 

Isis Abbas, 15 jaar MO16-2 

“Eigenlijk hockey ik pas sinds dit seizoen bij Bennebroek, want ik speelde 
voorheen bij een andere hockeyclub. Ik zit bij de jeugdcommissie omdat het 
werd voorgesteld door de coach en het leek mij eigenlijk meteen wel heel 
erg leuk, omdat ik het altijd wel leuk vind om dingen te organiseren en te 
regelen! Het leukste van onze hockeyclub vind ik de gezelligheid.” 



 

 

Floris Beentjes, 15 jaar, jongens O16-1 

“Ik ben lid vanaf mijn 5e jaar. Ik zit in de jeugdcommissie omdat ik het leuk vind 
om feesten te organiseren voor de jeugd. Ik vind dat er meer evenementen 
moeten komen. Het leukste van de club? Dat er altijd een gezellige sfeer is en 
iedereen elkaar kent.” 

 

 

Daan Burghoorn, Jo16-2  

“Ik hockey op de club sinds mijn 6e denk ik. Ik zit in de jeugdcommissie omdat ik het erg leuk vind om 
dingen te organiseren, zoals feesten. Wat ik erg leuk vind aan de club is dat er best wel veel leuke 
evenementen worden georganiseerd. Wat ik nog leuk zou vinden om te veranderen is dat er iets 
meer leden komen op de club, zodat er ook iets meer teams kunnen ontstaan. Ook al heb ik daar niet 
zo veel invloed op.” 

 


