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LET OP! 
Om veiligheidsredenen gaat niet alleen het clubhuis, maar het hele hockeycomplex dicht
tijdens de verbouwing. De planning is als volgt:

Sluiting clubhuis  |  Week 49, 2019
In de week van maandag 2 december tot en met vrijdag 6 december 2019 kan er nog wel
getraind worden op de velden. Tijdens de trainingen is het toilet, de EHBO-koffer en de
AED bereikbaar via de buitendeur naar de kleedkamers. Het clubhuis is dicht.

Sluiting hockeycomplex  |  Week 50, 2019 t/m week 6, 2020
Vanaf zaterdag 7 december 2019 tot en met vrijdag 7 februari is het totale hockeycomplex
gesloten voor alle spelers. Het hek blijft dicht. Er is geen toegang tot de velden, de
materialen en het clubhuis.

In de winterperiode zal het complex alleen voor een speciaal geplande activiteit open zijn.
Dan kun je een kijkje nemen hoe de verbouwing vordert. Hierover later meer informatie. 

In samenwerking met de aannemer proberen we de velden zo snel mogelijk weer
toegankelijk te krijgen. Mogelijk is dat eerder dan de hierboven genoemde datum, maar
houd ook rekening met enige uitloop. Houd de berichtgeving hierover in de 7-klap, de app
en op Facebook in de gaten.

Jullie geduld wordt beloond met een mooi nieuw clubhuis! Bedankt voor jullie begrip.



Je hebt nog maar 3 dagen om je op te
geven!!!
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
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 dan 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
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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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Allereerste zaalclinic verzorgd door Dames1
groot succes
Afgelopen zondagochtend heeft Dames1 een zaalclinic verzorgd voor alle A t/m D jeugd.
Tijdens deze zaalclinic hebben we eerst een gezamenlijke warming gedraaid (letterlijk), om
daarna opgewarmd en al aan de slag te gaan. Langzaam aan kwam iedereen weer een
beetje in het zaalspel en iedere oefening verliep steeds beter en beter. Dat betekent:
oefeningen mochten ook moeilijker en moeilijker; want de uitdaging mocht zeker aanwezig
zijn deze dag. De ruimte werd optimaal benut door de flinke opkomst van 36 kinderen op
te delen in twee groepen, en hiermee uitgebreide oefeningen te doen over het gehele veld.
Na een hoop oefeningen gedaan te hebben waarbij verschillende technieken en
bewegingen aanbod kwamen, was het uiteraard tijd voor partijtje, dit kon niet missen in de
planning! 
Samen gemengd met Dames1 mochten de kinderen laten zien wat ze geleerd hadden. De
oefeningen hebben haar vruchten afgeworpen, want Dames1 werd zo waar niet eens maar
meerdere malen uitgespeeld. Oeps, hebben we ze te veel geleerd? 
Al met al was het een geslaagde ochtend, met veel meer aanwezigen dan op voorhand
verwacht, toppie dus!

Wij hebben het erg naar ons zin gehad, en de kinderen (hopelijk) ook!

Volgend jaar weer……? Wie weet!

Liefs Dames1



Regelwijzigingen Zaalhockey
De FIH (Internationale Hockey Federatie) heeft per 1 oktober 2019 spelregelwijzigingen
doorgevoerd binnen het zaalhockey. De KNHB is lid van de FIH en volgt de internationale
spelregels. Met de start van het aankomende zaalseizoen 2019-2020 worden daarom een
aantal spelregelwijzigingen doorgevoerd die hieronder nader zijn toegelicht.
Vliegende keeper verdwijnt
Een team speelt of met 5 spelers en een volledig uitgeruste keeper of met 6 spelers. Als
ervoor wordt gekozen te spelen met 6 veldspelers dan is er niemand die de rechten heeft
van een keeper. Er is dan dus ook niemand die binnen de cirkel de bal met het lichaam
mag spelen. Ook staat er niemand in het doel bij het verdedigen van de strafcorner. Alle 6
spelers staan dan aan de andere zijde van het doel ten opzichte van waar de bal wordt
aangegeven.
Overige spelregelwijzigingen
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Naast bovengenoemde spelregelwijziging worden nog enkele andere spelregelwijzigingen
doorgevoerd:

Net als bij het veldhockey worden de regels met betrekking tot het einde van een
strafcorner aan het einde van de wedstrijd (uitspeelcorner) gelijk getrokken met de
regels die gelden voor het beëindigen van de strafcornersituatie gedurende de
wedstrijd. Tot en met seizoen 2018-2019 was een uitspeelcorner ook ten einde als
de bal voor de tweede keer buiten de cirkel kwam. Dit is nu geschrapt. Nu geldt: de
strafcorner is (onder andere) ten einde als de bal meer dan 3 meter buiten de cirkel
is, net als tijdens de wedstrijd.
Bij een aanvallende vrije push binnen 3 meter van de cirkel is het de verdedigers,
die binnen de cirkel en binnen 3 meter afstand staan, toegestaan om met de
aanvaller (die een selfpass neemt) mee te bewegen, mits de vrije push direct wordt
genomen. Deze verdedigers mogen niet de bal spelen of een poging doen om de
bal te spelen, voordat de bal minimaal 3 meter is verplaatst. Als de aanvaller er niet
voor kiest de vrije push direct te nemen, dan moeten alle andere spelers (aanvallers
en verdedigers) op zijn minst 3 meter afstand nemen van de bal totdat de vrije push
wordt genomen.
Spelers van het verdedigende team bij een strafcorner die niet achter de achterlijn
plaatsnemen, moeten voortaan achter kop cirkel aan de andere zijde van het veld
zich opstellen (Tot en met afgelopen zaalseizoen was het zo dat spelers zich achter
de middenlijn mochten opstellen).
Indien een aanvaller bij een strafcorner de cirkel betreedt voordat de bal is
aangegeven, wordt de aangever bestraft voor deze overtreding en dient deze zich
dan achter de kop cirkel aan de andere zijde van het veld op te stellen.

Pietentraining Funkey, Benjamins, 3-tallen en
6-tallen vrijdag 29 november
Beste hockeyspelers,

Rennen achter een kleine bal,
Om te zien is het best wel mal.
In je handen heb je ook nog een stokkie,
Dat is sporten en noemen ze hockey.
 
De Sint en Piet zijn van mening,
We doen voor de kinderen een speciale training.



Op het doel kunnen jullie schieten,
Kijk wel uit er lopen ook 3 Pieten.
 
De training voor de Funkey t/m 6-tallen is van half vijf tot zes,
Let goed op en blijf bij de les.
Tijdens de training zullen we jullie roepen
Dan kunnen jullie van de pannenkoeken snoepen.
 
Laat de pieten maar zien wat je al kan,
Zij worden dan vast een zeker ook hockey-fan.
 
De Sportpiet
 

Sportplaatjesactie HC Zevenbergen - Jumbo
Zevenbergen
Beste leden, 

Wij zijn benaderd door de Jumbo met de vraag of wij een plaatjesactie willen doen met de
hockey. Hoe gaaf is het om een eigen verzamelalbum te hebben met alle teams, clubleden
en vrijwilligers! Een prachtige manier om een leuke herinnering te creëren van je club, je
team en je favoriete sport. Ook is het een leuke manier om elkaar te leren kennen. 

Door boodschappen te doen bij de jumbo krijg je per keer n x aantal plaatjes die je kunt
plakken in je eigen hockeyplakboek. Iedereen die op de foto gaat krijgt een persoonlijk
boek met jezelf op de voorkant waarna je kunt gaan sparen! Nadere informatie volgt en
wanneer we precies van start gaan horen jullie nog. 

Om dit te realiseren hebben we jullie hulp nodig. Binnenkort worden jullie allemaal
benaderd om op de foto te gaan. Individueel en met je team. De AVG schrijft voor dat een
ieder hier persoonlijk toestemming voor moet geven. Dat gaan we allemaal regelen in
samenwerking met het bedrijf Tomorrow die in opdracht van Jumbo dit organiseren. 

Tomorrow en Jumbo nemen ons veel werk uit handen maar zonder extra handjes gaan we
het niet redden. Wie heeft zin en tijd om te helpen? 

Meld je aan via secretaris@hockeyclubzevenbergen.nl

mailto:secretaris@hockeyclubzevenbergen.nl


Groet,
Wim van Broekhoven en Manon Uijtdehaag

Wedstrijdverslag

Wedstrijdverslag M6E1
De laatste thuiswedstrijd voor de winterstop.

Op een veel te vroege en koude zaterdagmorgen, met 7 stuiterballen van meiden (iets met
een oude man wonend in Spanje die vandaag naar Nederland zou komen) mochten onze
meiden om 08:15 uur al aantreden op de club.

Om 08:45 uur mocht de wedstrijd al beginnen, met als tegenstander, het altijd lastige
Hockeyclub Breda.

 

Met 2 afwezige meiden, ging de reservebank bijzonder weinig rust krijgen, dat was al
direct duidelijk.

 

Het was duidelijk dat de aanwezige meiden van HCZ aan de families hadden doorgegeven
dat het de laatste thuiswedstrijd was voor de winterstop. Ooms, tantes, broertjes, zusjes,
opa’s en oma’s, papa’s en mama’s… er was bijna een tribune nodig (tip voor de
verbouwingscommissies!)
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De scheidsrechters gaven het fluitsignaal voor aanvang van de wedstrijd en ze mochten
los.

Direct namen de meiden, die de tactische bespreking van coach Rachel goed in de oren
hadden geknoopt, het spel in handen.

Direct werden medespeelster gezocht, goed gekeken en overgespeeld, wat dan ook voor
meerdere kansen ging zorgen.

Het publiek had een mooie wedstrijd in het vooruitzicht!

 

De eerste helft werden meerdere kansen gecreëerd en ook benut. Coach Rachel moest
voor het welzijn van haar meiden zelfs haar handschoenen afgeven, want met deze kou
was het bikkelen! Echter bleven de meiden goed overspelen, loopacties werden met veel
enthousiasme aangegaan en iedere bal moest gehaald worden. 

Met rust stond het inmiddels al 3-0!

 

De rust gaf de meiden even kans een hap fruit naar binnen te werken en het tactische
vervolg te bespreken. Et was duidelijk, ze gingen niet verslappen, ze gingen voor de
maximale uitslag!

 

Na de rust durfde Hockey Club Breda zich ook af en toe een counter te wagen. Feline,
voor de 1e keer dit seizoen fungerend als keeper, had in de 1e helft nog nauwelijks werk
gehad… nu kwamen er toch een aanvallen haar richting op.

Diverse schitterende reddingen door ons nieuwste keeperstalent zijn door het aanwezige
publiek met luid applaus gewaardeerd. 

Het ene doelpunt van Breda is haar dan ook niet aan te rekenen. Een mooie succesvolle
aanval van de tegenpartij verdiende ook waardering.

 

Echter gingen onze meiden zeker niet bij de pakken neer zitten. Nee, er ging gewoon nog
een tandje bij. De 4-1 kon dan ook niet lang uitblijven… en wat een pareltje was deze!
Vanuit het midden, richting de vleugel, met een strakke paas richting de goal en feilloos
benut, stond het aanwezige publiek bijna op de banken (wederom… een tribune had
hiervoor zeker welkom geweest).

 



Als toetje werd kort daarna nog de 5-1 ingetikt.

 

Dankzij goed verdedigend werk van de meiden van Hockeyclub Breda, is een verder
oplopende score voorkomen, zij het niet dat het behoorlijk close was af en toe.

 

Ik wil graag de arbitrage danken voor het correct en consequent fluiten! (waardering voor
onze scheidsrechters blijft te vaak achterwege!)

 

De aanwezige ouders waren het er roerend over eens. De progressie bij onze meiden is
enorm. Op het gebied van techniek, tactiek en spelinzicht zijn ze enorm gegroeid, maar de
sfeer is nog steeds geweldig!

 

Willen jullie de aanstormende talenten bewonderen, de laatste wedstrijd voor de
winterstop, komende zaterdag is in Prinsenbeek, maar ze mogen ook voor het eerst de
zaal in, samen met een paar talenten van de M8E1!

 Volg ons op Twitter                   Volg ons op Facebook

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

Download dan onze app:

       

http://twitter.com/hczonline
http://facebook.com/hockeyclubzevenbergen
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.lisa_is.zevenbergen
https://itunes.apple.com/nl/app/hockeyclub-zevenbergen/id695481970?mt=8


De wedstrijdschema's
en de lijst voor de

Deel je wedstrijd!
Stuur je verslag uiterlijk
maandagavond naar

Versterk onze
hockeyclub!

Vraag en Aanbod

De sponsoren van HCZ

http://www.hczonline.nl/site/default.asp?option=100&menu=3
https://team.lisa-is.nl/Shop
https://www.hockeyclubzevenbergen.nl.nl/site/default.asp?option=30&menu=4


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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