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Alexander Bakker, woordvoerder van
dit officiële WK hockey voor vetera-
nen, schetst een beeld van de impact
van dit grootschalige hockeyevene-
ment.

Hoeveel landen doen er mee aan
dit WK hockey voor veteranen?
Er doen 21 landen mee. In totaal
brengen deze landen 74 teams (dames
en heren) binnen de lijnen in de
leeftijdscategorieën 40+, 45+, 50+ en
55+. In totaal worden er circa 260
wedstrijden gespeeld.

Wie tekent voor de organisatie?
Het evenement wordt georganiseerd
door de International Masters Hockey
Association, in nauwe samenwerking
met de Koninklijke Nederlandse
Hockey Bond en Hockey Club Rotter-
dam.

Waarommoet het publiek vooral
een kijkje komen nemen?
De hockeyers die binnen de lijnen

verschijnen, hebben in hun jonge
jaren allemaal op hoog niveau ge-
speeld. Diverse landen hebben oud-
internationals in hun teams. Sowieso
zal het goed toeven zijn bij HC Rotter-
dam. Het clubhuis is gezellig aange-
kleed. Vanaf de middaguren is er
muziek. Er zijn volop eet- en drinkfa-
ciliteiten. Centraal op het complex
ligt het zogeheten Masters Plaza. Een
lounge-achtige setting met onder
meer buitenbar en food court. Via een
groot scherm kan het WK hockey
2014 (officiëler: Rabobank Hockey
World Cup 2014) in Den Haag worden
gevolgd.

Wat gaat Rotterdam merken van
dit WK veteranen?
De 74 deelnemende teams herbergen
in totaal zo’n 1.500 betrokkenen. Tel
daar de circa 500 meegereisde part-
ners en familieleden bij op. Dan heb
je het over 2.000 personen die 10
dagen in Rotterdam verblijven. Er zijn
deelnemers die met de camper naar

Topdrukte op de tribunes bij Hockey Club Rotterdam.

Hockeytop van
toen in de stad
Impact. Van 5 juni tot en
met 15 juni vindt op de 7
velden van Hockey Club
Rotterdam de FIH Masters
Hockey World Cup 2014
plaats.

Rotterdam komen en er verblijven
ook enkele teams in hotels buiten de
stad, maar Rotterdam kan grofweg op
20.000 hotelovernachtingen rekenen.
Deze veteranen geven ook nog eens
geld uit. Dus kassa voor Rotterdam.

TON
BROEKHUISEN
redactie@metronieuws.nl

In deze officiële vorm is dit de
tweede editie van de FIH Masters
Hockey World Cup. Er zijn in het
verleden weliswaar meer van dit
soort veteranentoernooien georga-
niseerd, maar dan niet onder de
paraplu van FIH (International
Hockey Federation). Of er in deze
omvang een derde editie komt, is
twijfelachtig. Er is buiten Neder-
land geen hockeyland ter wereld
dat deze deelnemerscapaciteit kan
behappen. In dit verband: bij Klein
Zwitserland (Den Haag) wordt op 5
velden synchroon met deze WK
veteranen in Rotterdam een WK
veteranen voor zestigplussers
(Grand Masters) gehouden (54
teams). De FIH heeft dus iets om
over na te denken.

Denkwerk

Voortbestaan Hockey
World Cup nog onzeker

Met Jochem Bakker (17) heeft
Hockey Club Rotterdam een groei-
briljant binnen de gelederen.
Jochem (eerstejaarsstudent Bewe-
gingstechnologie aan de Haagse
Hogeschool: ”De studie laat zich
prima combineren met mijn hoc-
keyactiviteiten”).

Jochem maakt deel uit van
Oranje A (onder 18 jaar). En debu-
teerde inmiddels in Jong Oranje
(onder 21 jaar). Bij zijn club HC
Rotterdam schuurt hij inmiddels
tegen een basisplek aan.

Jochem, over zijn trainingsar-
beid: ”Ik train 6 x per week op het
veld: 4 keer bij mijn club HC Rot-
terdam en 2 keer met Oranje A.
Daarnaast bezoek ik 1 keer per
week de sportschool.” METRO

Trainingsarbeid

Hockeytalent Jochem
Bakker in aantocht

Wil je er graag bij zijn zondag 15
juni 2014 als onze - al voor het EK
2014 in Hongarije / Kroatië geplaat-
ste - Oranje handbaldames in
Topsportcentrum Rotterdam voor
bomvolle tribunes Turkije met lege
handen naar huis sturen?

Dat kan! Rotterdam Topsport
stelt 3 x 2 vrijkaarten beschikbaar
voor dit laatste EK-kwalificatiedu-
el. Mail je motivatie om dit hand-
balspektakel van nabij mee te
maken naar stage2@rotterdamtop-
sport.nl

Lezersactie handbal

3 x 2 vrijkaarten
Nederland - Turkije

Wereldtitel

”Fantastisch
dat Rotterdam
gaststad is
voor de Mas-
ters Hockey
World Cup
2014, een heel

mooi side-event van het WK
Hockey waarbij meer dan 70
internationale senioren-
teams bij Hockey Club Rot-
terdam op topniveau om de
wereldtitel strijden. Het
belooft een ontzettend ge-
zellig en sportief evenement
te worden in Sportstad Rot-
terdam.”
Adr iaan Visser

2014 (7 december t/m 21 december in
Hongarije/Kroatië).

Belangrijke pion in het team van
bondscoach Henk Groener is spelver-
deelster Estavana Polman (22 jaar /
ruim 50 interlands op de teller / uitko-
mend voor het Deense Esbjerg): ”Als al-
les in de wedstrijden goed samenvalt,
kunnen we voor een verrassing zor-
gen.” TON BROEKHUISEN

De Nederlandse handbaldames sluiten
hun succesvolle EK-kwalificatiereeks
af tegen (en ín) Italië op 12 juni en tot
slot tegen Turkije in het nu al uitver-
kochte Topsportcentrum Rotterdam
op zondag 15 juni. Aanvang: 14.00 uur.
De eerste twee landen in deze EK-kwa-
lificatiepoule (Spanje en Nederland)
plaatsen zich ten koste van Italië en
Turkije voor het EK handbal dames

Uitverkocht. EK-kwalificatie al op
zak, maar Oranje-handbaldames
gaan vlammen tegen Turkije

@RDAMTOPSPORT

FACEBOOK.COM/ROTTERDAMTOPSPORT

Ga voor een overzicht van alle evenementen naar:
www.rotterdamtopsport.nl

05 - 13 JUNI
FIH MASTERS HOCKEY WORLD CUP 2014
Hockey Club Rotterdam

14 - 15 JUNI
DUTCH MASTERS OPEN (roeien)
Willem-Alexanderbaan Rotterdam

15 juni
EK KWALIFICATIE HANDBAL NEDERLAND-TURKIJKE (dames)
Topsportcentrum Rotterdam

18 - 22 JUNI
CHIO ROTTERDAM (hippische sport)
Kralingse Bos

21 - 22 JUNI
NK’S TURNEN
Ahoy Rotterdam

05 - 06 JULI
NK BEACHVOLLEYBAL JEUGD
Strand Nesselande

05 - 06 JULI
WORLD LEAGUE VOLLEYBAL NEDERLAND-TJECHIE
Topsportcentrum Rotterdam

16-17 JULI (o.v.b.)
GRAND SLAM BEACHVOLLEYBAL (o.v.b.)
Locatie n.n.b.

TOPSPORTEVENEMENTEN 2014

Estavana Polman torent hoog uit boven haar Spaanse opponenten. / EDWIN VERHEUL

Publiek

”De hockeyers die binnen de
lijnen verschijnen, hebben in
hun jonge jaren allemaal op
hoog niveau gespeeld.”

Alexander Bakker

SAMENWERKING MET ROTTERDAM TOPSPORT


