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Wedstrijdverslagen kunnen uiterlijk maandagavond worden gemaild naar:
redactie@hockeyclubzevenbergen.nl

In verband met verwerken alle bijdragen als e-mailtekst aanleveren.
GEEN Word documenten.

Veel leesplezier!  

Sloopfeest op 7 december 2019
Kom jij met je vader of moeder naar het sloopfeestje op de hockeyclub?

Wist je al dat we het clubhuis gaan verbouwen? We krijgen nieuwe kleedkamers met
douches, nieuwe toiletten en ook de bar gaat veranderen. In december gaat de aannemer
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beginnen. Maar hij kan alleen starten als het clubhuis leeg is.

Dus… moet er eerst gesloopt worden. Wil jij ons helpen?

We zoeken stoere jongens en meisjes die samen met hun vader of moeder willen
hameren, zagen en sjouwen. Dit zijn belangrijke eisen om mee te kunnen doen:

Je moet wel grote spierballen hebben (die kun je nog kweken door hard te trainen
en push-ups te doen).
Je hebt een uur vrij op zaterdagochtend, 7 december 2019.
We moeten aan de veiligheid denken dus daarom kun je je alleen opgeven mét je
vader of moeder.
Je mag alleen meedoen als je stevige, dichte schoenen aantrekt.
Je moet 8 jaar of ouder zijn.

Wat moet je doen om je op te geven?

Om veiligheidsredenen kunnen we helaas niet te veel mensen in het clubhuis toelaten om
te helpen met de sloop. Vertel daarom in een kort filmpje waarom jij samen met je vader of
moeder de juiste personen zijn om het bestuur te helpen. Mail je video uiterlijk 22
november a.s. naar voorzitter@hockeyclubzevenbergen.nl. 

Onder de aanmeldingen loten we wie de eerste hamer door de muur mag slaan. Bij een
overweldigend aantal aanmeldingen moeten we ook loten voor een maximum aantal
deelnemers.

Belangrijke informatie voor de ouders:

We moeten met zijn allen veilig werken. We vertrouwen erop dat ouders hun
kinderen op de veiligheid wijzen en zelf bereid zijn om mee te werken. De club zorgt
voor veiligheidsmiddelen als brillen, helmen en handschoenen.
Met je deelname geef je het bestuur automatisch toestemming om eventuele foto’s
en video waar jij en je kind op staan te delen op de website en social media.
Meer informatie over de planning en het tijdsstip volgt zo spoedig mogelijk.

We bouwen er op 7 december een sloopfeestje en sluiten af met een drankje en wat
lekkers.
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Zaalkeepers training
Zaalhockey is voor keepers zeer intensief. Het vraagt bovendien een specialistische
techniek én tactiek. 
HCZ en Kai van Pan-na Goalies organiseren daarom op zondag 24 november een
speciale zaaltraining voor de keepers/keepsters. 
Alle zaalkeepers/keepsters kunnen inschrijven, stuur uiterlijk 14 november een e-mail
naar zaalhockey@hockeyclubzevenbergen.nl o.v.v. je naam en team.
Er zijn geen kosten verbonden aan deze training.
 
(Na de inschrijvingsperiode ontvang je een e-mail met daarin vermeld in welke sessie je
bent ingedeeld.)
 
Locatie:          Niervaert te Klundert
Datum:           24 november 2019
Tijdstip:          11:30 – 12:15   (sessie 1)
                       12:15 – 13:00   (sessie 2)
                       13:00 – 13:45   (sessie 3)

Aanmelden Chelmsford toernooi
Beste Chelmsford-gangers,

Sinds 1 november is het mogelijk om je aan te melden voor het super leuke Chelmsford
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toernooi! En kun je doen via onze net nieuwe website, waarbij het inschrijven en betalen
nog makkelijker geworden is! Deze editie zullen we weer op bezoek gaan bij de Engelsen,
en we hopen met grote getalen op reis te gaan. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! We
zullen op vrijdag 17 april, en komen terug op maandag 20 april. Dit toernooi wil je niet
missen, dus meld je snel aan via www.hcz-events.nl, de 10e aanmelder krijgt een limited
edition prijs, speciaal voor dit toernooi! Ook begeleiders kunnen zich aanmelden via deze
site.

We zien graag de aanmeldingen binnen stromen…

Sportieve groet,

De Chelmsford commissie

Zaalclinic 17 november
Dames 1 verzorgt dit jaar een zaalclinic in de Niervaert te Klundert. Dit zal duren van
10:15u tot en met 11:45u waarin leuke, leerzame en uitdagende oefeningen aan bod zullen
komen, voor zowel A-leeftijden tot D-leeftijden! Op deze manier wilt Dames 1 de jeugd
klaarstomen voor het super leerzame zaalseizoen! Doe jij ook mee?! Schrijf je dan in via
de volgende link:

https://forms.gle/3h6yfePbjeddBNiv7 

Let op: In verband met de zaalhuur wordt er een bijdrage gevraagd van €3,- per persoon. 

Tot 17 november!
Liefs, Dames1
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 Volg ons op Twitter                   Volg ons op Facebook

Kijk op de HCZ-App!
Wil je op de hoogte zijn van het wedstrijdschema? De
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trainingstijden? De wedstrijdlocaties etc? Of jij of je
ouders bardienst hebben?

Download dan onze app:

       

De wedstrijdschema's
en de lijst voor de

Deel je wedstrijd!
Stuur je verslag uiterlijk
maandagavond naar

Versterk onze
hockeyclub!
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bardiensten staan online!
Via onderstaande link ga je
rechtstreeks naar het
wedstrijdschema en de
bardiensten van HCZ.
 

Het komende
wedstrijdschema

Heb ik
bardienst? Klik

hier

redactie@hockeyclubzeven
bergen.nl zodat volgende
week jouw verslag hier te
bewonderen is voor de hele
club! Je kunt het verslag als
losse tekst in een email
opsturen en eventueel een
leuke foto los bijvoegen.

Je verslag
mailen? Klik hier

Ben jij ook benieuwd wie al
die vrijwilligers zijn die de
organisatie van onze
hockeyclub op zich nemen.
Of liever nog: zou jij ons
willen versterken? De derde
helft kan niet zonder jouw
hulp.
 

Kijk op de
website

 
De Zevenklap is hét clubblad van
Hockeyclub Zevenbergen,
geschreven voor en door de leden.
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