
Vrijwilliger in het 
zonnetje! 

Wie ben je?
Ik ben Tsjeu Hartog, net 60 geworden, gescheiden, 
maar wel 2 prachtige dochters (22 en 18 jaar) aan
overgehouden. Ik kom zelf uit een ‘voetbalnest’. Ik
heb tig jaar bij RVV Rijswijk gespeeld (ooit spelend
op het nu volgebouwde sportpark prinses Irene) en
bij DORR (Door Oefening Razend Rap), een
supergezellig zaterdagmiddagclubje dat net als RVV 
Rijswijk al ruim 20 jaar ter ziele is. Op papier werden
we dus gevreesd maar eenmaal op het veld bleef
daar maar weinig van over hoor.
Met een aantal andere ex-voetballers al jaren van april tot november, als de 
temperatuur zo rond en boven de 20 graden komt, op de tennisbanen van DHL 
te vinden en sinds 2 jaar bij de buurman DVC omdat de tennisbanen van DHL 
moesten wijken voor kunstgras voetbalveldjes voor de jeugd. Verder al weer een
jaar of 3 nu lekker minimaal 2 dagen per week met de racefiets op pad.

Wat voor vrijwilligerswerk doe je bij Hercules?
Ik ben de beheerder van de website. Ooit in 2007 aangesloten bij een team van 
vrijwilligers binnen Hercules, die met de vorige website aan de slag gingen en nu 
dus nog steeds (zoveel mogelijk op de achtergrond) op deze wijze m’n steentje
bijdragend. Verder veel contact met Mr. Handbal, Peter Lotman van het AD, om 
zoveel mogelijk media aandacht voor ons clubje te genereren. Natuurlijk is dat
vooral voor HS1 maar dat komt ook vooral omdat het AD daar nog maar 
sporadisch ruimte in de papieren versie voor wil maken. Online lukt dat gelukkig
nog wel wekelijks. Ik ben ook een voorstander van veel aandacht voor de 
breedtesport en de jeugd maar dan zijn we wel afhankelijk van input zoals
verslagen e.d. van leden/ouders die wij via onze communicatiekanalen (naast
website natuurlijk ook facebook/instagram en twitter) met alle volgers kunnen
en willen delen.
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Vrijwilliger in het 
zonnetje! 

Wanneer en hoe ben je bij Hercules terecht gekomen?

Deel 2

In september 2007 dus al weer ruim 14 jaar. Wij waren een paar jaar eerder in 
Ypenburg komen wonen en zochten voor onze oudste dochter een teamsport. 
Op de basisschool speelden haar vriendinnen of bij de handbal of bij de hockey. 
Met hockey hadden wij echt helemaal niets dus was de keuze voor ons en
dochterlief snel gemaakt. Later heeft onze jongste trouwens wel jarenlang bij
HCP hockey gespeeld

Wat doe je in het dagelijks leven?
IData analytics/ICT, iets met cijfertjes dus, bij de HR-afdeling van die organisatie
waar bijna iedereen vanaf z’n 17/18e wel eens mee te maken heeft gehad of nog
zou kunnen krijgen.

Waarom zou iedereen vrijwilliger bij Hercules moeten worden? 
Ik vind het eigenlijk gewoon een ‘plicht’ als je lid wordt. Ik ben eigenlijk niet
anders gewend. Toen ik voetbalde en rond m’n 14/15e zelf in de C-jeugd/B-
jeugd speelde, werd ik al door de jeugdcommissie gevraagd om leider/trainer te
worden van de allerkleinsten, toen nog ‘welpen’ (nu F-jes). Dat vond ik
fantastisch en eigenlijk ook niet vreemd. Vanaf dat moment ben ik eigenlijk als
spelend lid ook voor eeuwig vrijwilliger geworden. Want net als die vrijwilligers, 
die zich al die jaren voor mij hadden ingezet, vond en vind ik het heel normaal
dat je zelf ook iets terugdoet voor je cluppie. Alleen met z’n allen heeft een
amateurclub bestaansrecht.

Ik wens ons heel veel extra handjes !


