
Floorball krijgt
voet aan de grond
op Het Hogeland

� Jacco Buisman met zijn dochter Eline, speelster van het E-team van UFC Hogeland.Trainingen
door een topper
De kinderen in Warffum kregen
bij de start van het floorball in
die plaats, zonder dat zij dat
waarschijnlijk wisten, les van
een grootheid in het floorball
bij de dames. Niemand minder
dan Faybienne Kollau, toen nog
spelend voor UFC Groningen,
was bereid gevonden om de kin-
deren in Warffum de beginselen
van deze relatief onbekende
sport bij te brengen. Kollau
speelde 321 competitiewedstrij-
den en maakte daarin maar
liefst 389 treffers. Ze komt al ja-
renlang uit voor het Nederlands
team. Sinds dit seizoen speelt ze
voor HSK Agents in Den Haag.
Of ze de jeugd van Warffum
kan blijven trainen, is dan ook
zeer de vraag.

In Sportcentrum Scharlakenhof in Haren zijn eerder de-
ze maand twee teams van UFC Hogeland in actie geko-
men. De D-junioren speelden er hun eerste twee wed-
strijden van het seizoen, terwijl het E-team zelfs al vier
keer in actie is gekomen. Het gaat om jeugd van een in
oprichting zijnde floorball-vereniging in Noord-Gronin-
gen. Na succesvolle clinics op basisscholen zijn er inmid-
dels twee teams van start gegaan inWarffum. ,,Het is de
bedoeling dat deze erg toegankelijke sport zich als een
olievlek over Het Hogeland zal verspreiden”, zegtWarf-
fumer Jacco Buisman, behalve coach van de D-junioren
ook beoogd bestuurslid van UFC Hogeland.

door Hielko Merkus

Floorball, ook wel bekend onder
de naam unihockey, is in de jaren
zestig ontstaan in Zweden als een
soort zomervariant van ijshockey.
,,Qua regels lijkt floorball ook
meer op ijshockey dan veldhoc-
key”, zegt Buisman. Zo wordt het
veld bij floorball net als bij de gro-
te broer op het ijs omringd door
een boarding en kan er ook achter
het doel worden gespeeld, begint
een floorball-wedstrijd eveneens
met een face-off en is van strafcor-
ners geen sprake. Het oeverloos
zoeken naar de voet heeft bij floor-
ball dan ook geen enkele zin. Ster-
ker nog, je mag een bal gewoon
met de voet stoppen.

Beide zijden
,,Een ander verschil met hockey is
dat de bal met beide zijden van de
stick gespeeld mag worden. Dan
zijn er nog wel een aantal regels,
maar al met al is het vrij makke-
lijk aan te leren. Dat maakt dat fl-
oorball voor alle kinderen toegan-
kelijk is”, vertelt de oud-Winsu-
mer, die begin deze eeuwmet deze
tak van sport in aanraking kwam.
,,Voor studie en werk verbleef ik

toen in Zweden. Daar is floorball
een van de grootste sporten van
het land. Op schoolpleinen wordt
het ook steevast gespeeld, het zit
daar in de cultuur. Een aantal van
mijn collega’s speelde het en ik be-
sloot dat ook te doen.” Het ’lekker
een beetje rammen’, zoals Buis-
man het noemt, had hem al snel te
pakken en eenmaal terug in Ne-
derland begon zijn zoektocht naar
een vereniging waar hij kon blij-
ven floorballen. Dat was geen een-
voudige opgave, want floorball is
maar een kleine sport in Neder-
land. ,,Uiteindelijk kwam ik uit bij
Face Off, een studentenvereniging
uit Groningen”, vertelt Buisman.
,,Floorball is onder studenten pop-
ulair. De meeste clubs zijn ook te
vinden rond universiteitssteden als
Enschede, Nijmegen en Gronin-
gen.” Er was echter wel een pro-
bleem toen Buisman zich meldde
bij Face Off: hij was toen al geen
student meer. Maar ook hier heeft
elk nadeel zijn voordeel: Buisman
leerde er zijn vrouw Klazina ken-
nen, die toevallig ook in Zweden
had gestudeerd en eveens voor fl-
oorball was gevallen. Ze was be-
stuurslid bij Face Off en een dis-
pensatiekaart voor de nieuwkomer
die later haar man zou worden, in-

middels hebben ze samen drie kin-
deren, was snel geregeld. Qua
sfeer voelden de ex-studenten zich
toch steeds minder thuis bij Face
Off en daarom werd in 2007 een
nieuwe vereniging uit de grond ge-
stampt: UFC Groningen. Bij de op-
richting was Buisman niet betrok-
ken, maar de huidige penning-
meester (en nog altijd actief spe-
lend lid) zag de verenging wel in
rap tempo groeien. ,,We begonnen
met alleen senioren, maar in min-
der dan tien jaar tijd hadden we al
130 jeugdleden.”

Warffum
Onder de vlag van UFC Groningen
wordt nu ook op Het Hogeland aan
floorball gedaan. Na Groningen,
Leek en Haren is Warffum de vier-
de plaats in deze provincie waar

deze tak van sport wordt beoefend.
Dat doen de kinderen al onder de
naam UFCHogeland maar de ver-
eniging wordt naar alle waar-
schijnlijkheid pas voor de start van
het nieuwe seizoen officieel een
feit. Het ligt voor de hand om de
start van floorball in Warffum toe
te schrijven aan de aanwezigheid
van Buisman in die plaats, maar
volgens de hoofdpersoon zelf werd
het initiatief door de gemeente ge-
nomen, die onder het motto Eems-
mond 100% fit allerlei sport- en be-
weegactiviteiten aanbiedt. ,,Het
Huis voor de Sport werd gevraagd
om floorball-clinics te verzorgen op
de basisscholen in de gemeente.
Met name in Warffum is toen een
aardig clubje kinderen blijven
hangen. Ook verschillende ouders
kwamen naar me toe om aan te ge-
ven dat ze het zo leuk hadden ge-
vonden. De gemeente dacht toen

dat er in Warffum wel draagvlak
zou zijn voor een floorballclubje.
Ze wilden namelijk graag doormet
deze activiteit en wilden het een
kans geven. Daarom heeft de ge-
meente toen financieel ook wat ge-
daan, bijvoorbeeld op het gebied
van zaalhuur. We hebben daarna
nog een rondje langs de ouders ge-
maakt om te kijken of er stabiliteit
onder het floorballen lag of dat er
sprake was van een bevlieging.
Uiteindelijk bleven er zoveel kin-
deren over, dat we teams in twee
verschillende leeftijdscategorieën
hebben kunnen vormen. Dat de
belangstelling zo groot zou zijn,
daar had ik echt niet op gere-
kend”, vertelt de Warffumer.
Inmiddels hebben de eerste wed-
strijden al plaatsgevonden. De
jongste jeugd heeft zelfs al over-
winningen geboekt. Maar wat
vooral opviel, was de spelvreugde.

,,En iedereen werd ook bij het spel
betrokken omdat je met kleine
teams speelt. Dan kun je gewoon
niemand overslaan. Dat moet ook
niet, want zo is het voor iedereen
leuk.”

Meerjarenplan
Als het aan Jacco Buisman ligt,
blijft het dan ook niet bij Warffum
alleen. ,,We hebben een meerja-
renplan geschreven met de bedoe-
ling dat deze sport zich als een olie-
vlek over Het Hogeland zal ver-
spreiden. We willen ons de komen-
de jaren richten op Uithuizen,
Leens, Winsum en Bedum en
plaatselijke groepjes opzetten. De
beste spelers van elke plaats sa-
menbrengen in een team? Nee, dat
is niet onze ambitie. Het doel van
UFC Hogeland is heel nadrukke-
lijk om kinderen lekker te laten
sporten. Floorball is daar ideaal

voor. Meer dan sportschoenen heb-
ben de kinderen niet nodig. We
willen overigens volgend jaar wel
met een seniorengroepje begin-
nen, maar dat is dan puur recre-
atief.”

Ouders die denken dat floorball
wel wat voor hun zoon of dochter
(floorball is in de jeugd een ge-
mengde sport) is, hoeven niet af te
wachten totdat de ‘olievlek’ hun
dorp heeft bereikt, maar kunnen
nu al terecht inWarffum. Er wordt
getraind op woensdag: door de
jongste groep (kinderen uit de
groepen 3 tot en met 5 van de ba-
sisschool) van 15.00 tot 16.00 uur
en van 16.00 tot 17.00 uur is het de
beurt uit de kinderen van de groe-
pen 6 tot en met 8.

Zie voor meer informatie hoge-
land.ufcgroningen.nl.


