
Introductie kandidaat bestuursleden 
 

 

Simon van Langerak 
Ik heb twee kinderen: Bram van 11 en Lotte van 9 jaar. 
Bram zit nu 3 jaar op floorball in het C-team. Ik ben 
coach geweest voor dit team. In mijn jeugd heb ik zo'n 
25 jaar hockey gespeeld. Ik werk als teamleider bij 
Albert Heijn. Ik wil mij nu inzetten in het bestuur als 
penningmeester om de vereniging verder te helpen 
groeien. 
 
 
 
 

 

Jasper Distelbrink 
Ik leerde Sonics kennen als vader/supporter van Otis 
(heren 1), Filippa (C1) en June (die zit tegenwoordig 
niet meer op floorball maar op dansen). Het floorballen 
laat ik graag aan Otis en Filippa over, zelf doe ik aan 
squashen, hardlopen en bikram yoga. Daarnaast ben ik 
gek op lezen, muziek luisteren en concerten en 
voorstellingen bezoeken en ik speel graag gitaar. Ik 
werk al jaren met veel plezier als adviseur voor de 
hogescholen bij SURF, dat is de ICT-
samenwerkingsorganisatie van de Nederlandse 
onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Vanuit die 
ervaring wil ik ook de samenwerking binnen Sonics zo 
goed mogelijk laten verlopen!  
 

 

Stefan Koning 
10 jaar geleden zag ik mijn buurjongen met een 
floorballstick op straat spelen, een onbekende maar 
superleuke sport. Ik werd uitgenodigd om mee te doen 
met een kersttoernooi en sindsdien train ik elke week 
met plezier!Ondertussen begin ik aan mijn zevende 
seizoen bij de senioren en heb ik besloten om mijn 
vrijwilligerstaken een stap omhoog te gooien. De 
afgelopen jaren heb ik me ingezet voor 'kleine' taken 
als het geven van clinics en het updaten van de 
website. Daarnaast ben ik vorig seizoen de Technische 
Commissie ingestapt om daar de werkdruk te verlagen. 
  
Als bestuurslid en speler zal ik me focussen op 
spelgerelateerde zaken, in nauwe samenwerking met 
de Technische Commissie. Tot ziens in de zaal! 



 

Arjen Pellenkoft 
Ik ben vader van 3 kinderen, Eva (21), Nina (19) en Stijn 
(15) en werk als IT-er bij Achmea in Apeldoorn. Sinds 
2010 ben ik betrokken bij de Sonics als ouder, toen 
Stijn is gaan floorballen. Ik heb een tijdje een 
jeugdteam begeleid en sinds 2014 organiseer ik de 
Grote Clubactie. Afgezien van een Sonics 
Kersttoernooi heb ik zelf nooit een stick vast gehouden, 
maar ik mis zelden de gelegenheid om een wedstrijd te 
bekijken. Met name die van Stijn ;-). 
 
 
 
 
 
 
 

 

Claudia Eglin – van Kessel 
Met 4 fanatieke floorballers in huis (Mats, oprichter 
Sonics, trainer, coach en oud-speler, Isra, Dames 1 en u 
19, Esper Heren 1 en trainer en Aiken E1) ontkom ik er 
natuurlijk niet aan om actief bij te dragen aan het 
reilen en zeilen van deze gezellige club! In eerste 
instantie als supporter, chauffeur en teambegeleider 
en nu ook als bestuurslid. Ik werk ruim 20 jaar in het 
communicatievak, waarvan 10 jaar als freelancer. Deze 
skills zet ik ook graag in voor de Sonics. Ik kijk uit naar 
een gezellig floorballjaar met dit nieuwe bestuur met… 
de nodige uitdagingen! 
 

 

Niels Hamberg 
Mijn jongste twee kinderen (Ole en Elin) spelen bij 
Sonics in de D- en E-jeugd. Zij zijn mijn motivatie om 
wat voor de vereniging te doen. Ze hebben het erg naar 
hun zin en om dat zo te houden draag ik graag mijn 
steentje bij. Zelf ben ik een roeier en lid van Hemus. Je 
vindt me twee keer per week op de Eem. Ook hier heb 
ik de nodige vrijwilligers- en bestuurstaken uitgevoerd, 
dus dat komt goed van pas. Ditzelfde geldt wellicht 
voor mijn bedrijfskundige achtergrond. Ik werk bij 
Rohde & Grahl in Amersfoort (kantoorinrichting) en 
ben daar verantwoordelijk voor 'Operations'. 
Ik heb er zin in om samen met andere vrijwilligers aan 
de toekomst van Sonics te bouwen! 
 

 


