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Jeugdhockey in Botswana 
Nederlands project in ontwikkelingsland met steun van FIH

lutger Brenninkmeijer poseert met de lokale jeugd.

 Botswana is tien keer zo groot 
als Nederland, maar telt 
slechts 1,8 miljoen inwoners. 

Geld om grasvelden te onderhou-
den of om dure kunststofvelden 
aan te leggen, is er niet. Hockey in 
het Afrikaanse land doet in weinig 
denken aan hockey in Nederland. 
De sport wordt beoefend op beton-
platen met teams van zes spelers. 
Kortom, het is net zaalhockey maar 
dan in de buitenlucht. 
Toch is er een serieuze hockeybond: 
de Botswana Hockey Association, 
met 150 leden één van de kleinste 
hockeybonden ter wereld. De bond 
heeft als belangrijkste doelstelling 
om zoveel mogelijk jongeren in aan-
raking te laten komen met hockey. 
Op die manier kan de jeugd in het 
door HIV-geteisterde land vermaak 
worden geboden. De bond heeft om 
dit doel te bereiken vijf “develop-
ment officers” aangesteld. Zij reizen 
door het land en bezoeken scholen. 
Het materiaal waarover zij kunnen 
beschikken, bestaat uit slechts der-
tien sticks en zeven ballen. Hiermee 
kan een school gedurende één week 
oefenen. In dit korte tijdsbestek 
brengen de development officers de 
essentie van het hockey bij aan leer-
krachten lichamelijke opvoeding. 
Al na één week moeten de sticks en 
ballen weer worden ingeleverd en 
wordt een volgende school bezocht. 
Deze situatie is verre van ideaal en 
zette het bestuur van de Inter-
regionale Challenge Cup (ICC) aan 
het denken. ICC is een organisa-
tie die jongens en meisjes uit de 
C-categorie in heel Nederland een 
extra uitdaging wil bieden door hen 
wedstrijden op hoog niveau te laten 

spelen. Op die manier krijgt geta-
lenteerde jeugd de kans om zich 
verder te ontwikkelen. Tijdens haar 
10-jarige bestaan besloot het ICC-
bestuur de opgebouwde reserves te 
besteden aan de ontwikkeling van 
jeugdhockey ergens in de wereld. 
In samenwerking met de Interna-
tionale Hockey Federatie (FIH) werd 
gekozen voor 
Botswana. 
Het ICC slaagde 
er in het be-
drijfsleven te 
enthousiasme-
ren voor het 
project. Samen 
met onder 
andere Grays, 
Dita, OBO, AA drink, Special Sports, 
Dekker Sport, SportWays en Dutch 
Field Hockey werd bijna 10.000 euro 
aan materiaal verzameld. Op twee 
pallets werden de goederen met 
sponsoring van DHL afgeleverd bij 
de Botswana Hockey Association. 
Tot vreugdevolle verbazing van 

Vaughan Strugnell, voorzitter van 
de Botswaanse hockeybond: ‘Ik had 
geen idee wat er zou komen, maar 
met een four-wheel-drive dacht ik 
voldoende ruimte te hebben. Ik heb 
snel een collega met een pick-up-
truck gebeld om de spullen bij de 
douane weg te halen.’ 
Samen met Lutger Brenninkmeijer 

ben ik namens 
het ICC gedu-
rende een week 
door Botswana 
getrokken om 
te zien hoe de 
development 
officers van de 
hockeybond 
in Botswana 

werken en om clinics te geven aan 
de kinderen. We hebben veertien 
scholen bezocht om het belang van 
hockey uit te leggen en sticks en 
ballen te overhandigen. Wij waren 
het meest onder de indruk van een 
trainingssessie voor openbare scho-
len op het Astro-turf voetbalveld 

in Maun, in het noordwesten van 
Botswana. Er zouden veertig kinde-
ren aan de clinic deelnemen, maar 
tijdens de training liep het aantal 
op tot meer dan honderd. Sommi-
gen waren door de leraressen uit 
de schoolbanken gehaald en deden 
blootsvoets mee. Het enthousiasme 
van de kinderen was aanstekelijk. 
Slechts een enkeling had vaker 
een stick vastgehouden, maar hun 
inzet was enorm. Nu moeten we 
de hockeybond ter plekke er nog 
van overtuigen dat alleen scholen 
bezoeken niet voldoende is. Er 
moet structureel worden gewerkt 
aan velden en de verspreiding van 
materiaal. 
Tot slot van ons bezoek werd een 
clinic georganiseerd voor de natio-
nale jeugdteams. Na afloop vond de 
officiële overhandiging plaats van 
alle verzamelde materialen: 500 bal-
len, 150 sticks, volledige keepers-
uitrustingen, hesjes, pionnen en 
wedstrijdtenues. 
De development officers ont-

vingen bovendien een boek met 
trainingstips en een dvd met 
oefeningen om ook in de toekomst 
kwaliteit te kunnen leveren. 
De voldoening na afloop van de reis 
was zeer groot en onze intentie is 
dat het niet bij dit ene bezoek blijft. 

Samen met lutger 
Brenninkmeijer 
 reisde Joost de 
Vries naar Botswa-
na om de lokale 
jeugd in aan raking 
te brengen met de 
hockeysport.  
Tekst en foto’s Joost de Vries

Brenninkmeijer en De Vries bezochten veertien scholen door heel Botswana.

Oppervlakte: 10x Nederland

inwoners: 1.8 miljoen

Economie: 30% leeft in armoede

HiV besmet: 60% van de bevolking

levensverwachting: 35 jaar

‘ik heb snel een  
collega  met een  
pick-up-truck gebeld 
om de spullen bij de 
douane weg te halen.’


