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Veel leesplezier!  

Wedstrijdverslagen

De dame en heren van JB1 
 
Trots! Dat is het eerste woord dat bij ons opkomt na de gewonnen wedstrijd van afgelopen
zaterdag tegen Warande JB3. En dat trots heeft niet zozeer te maken met de winst, maar
vooral met de sfeer in het team. Want er stond een team. En dat is in het verleden wel
eens anders geweest bij deze strijdmakkers. Nadat keeper Tim dit seizoen koos voor een
andere club, leek het erop dat de mannen van JB1 zonder keeper aan het nieuwe seizoen
moesten beginnen. Daarnaast was er geen coach. Met dank aan heel veel inspanning van
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de TC werd een goede vervangster gevonden voor in het doel. Vervangster ja, want Tara
Braspenning mag dan wel een jongedame zijn, zij staat echt haar mannetje tussen de
doelpalen! Het valt niemand op dat ZIJ daar staat, want keepen doet ze als een stoere
kerel! En dat geeft vertrouwen, dat zie je. Het team vult het vertrek van Tim heel goed in.
Tegen verwachting in misschien wel, want ook bij ons was er enige twijfel. En dat is zeer
onterecht gebleken. Want wij als coaches begonnen aan deze taak, omdat er niemand
anders was, maar door de houding, de inzet, de vrolijkheid en natuurlijk het hele goede
hockeyspel, vinden wij het nu ook echt leuk coach te zijn van dit bijzondere 14-tal! Ze
hebben vanaf de eerste oefenwedstrijd laten zien dat de negativiteit rondom dit team al
lang verleden tijd moet zijn. Ze lopen voor elkaar, gunnen elkaar wat, en kennen elkaars
sterktes en zwaktes. Dat mag ook, daar ben je een team voor. Dat ze tegen wil en dank
ingedeeld zijn in een poule waar ze met kop en schouders bovenuit steken, ook daar
mopperen ze niet over. Met elkaar hebben ze afgesproken doelen te stellen voor de
komende wedstrijden. En dat is mooi om te zien. Vorige wedstrijd lieten ze met 10-0
voorsprong de meligheid zegevieren in de laatste twee kwarten, deze wedstrijd bleven ze
druk geven tot de laatste minuut. Warande won vorige week met 19-0 van Breda. Daarom
was de verwachting dat dit dé wedstrijd zou worden van deze poule. Warande verdedigde
goed, waardoor het doelsaldo op 8-1 bleef steken, maar de verwachtte zware pot was het
niet echt. Het tegendoelpunt kwam door de enige verdedigingsfout die bij ons gemaakt
werd, anders had Tara de 0 kunnen houden. Het goede begin van dit seizoen smaakt naar
meer, bij de dame en heren, maar ook bij ons. JB1 heeft ‘een naam’, maar daar is tot nu
toe weinig van te merken tijdens de wedstrijden. Dat houden we graag zo! En de
doelstelling voor komende wedstrijd ... die verklappen we pas na de wedstrijd ... 

Kim, Annemieke en Miryam 

Teteringen - Vets B
Doorgaan, vooral doorgaan ! 

Onze eerste wedstrijd van dit nieuwe seizoen waarin 2 nieuwkomers, nl Teteringen en het
nieuwe Etten Leur B.
Teteringen speelde in de L maar door het afhaken van een aantal oudere spelers,
vervangen door jongere werd er overgestapt naar de reguliere veteranenpoule.

In het begin van de wedstrijd oogden zij wat onwennig en wij speelden ons gebruikelijke
spel met veel kansen waaruit niet werd gescoord.
Wel uit een strafcorner en na die 
1 - 0 bleven we kansen creëren.

Teteringen begon zich meer en meer in te spelen op ons spel en kwam vooral over onze
linkerkant redelijk vaak onze cirkel binnen en dat was niet zonder gevaar. Jurgen keepte
een prima pot maar was uitgeschakeld nadat ik een bal redelijk verklootte, shit happens
zeggen ze dan.



Na de rust bleef het beeld en de  stand lang gelijk. Helaas viel er een tegengoal toen de
bal via de keeperskleding bij de verkeerde kwam te liggen.
Alhoewel ons middenveld danig werd vastgezet, wisten wij toch onze kansen vinden;
helaas wisten wij ook uit de strafcorner niet te scoren maar daaruit viel wel een
countergoal.

In het laatste kwart bleven wij voor een beter resultaat gaan en zie, met een snoeiharde
backhand - binnenkant paal en lat - scoorde Ty de aansluitingstreffer. Met nog een paar
minuten te gaan bleven we aanvallen en in de dying seconds wisten we (Kees) nog een
gelijk spel eruit te trekken.

Donderdag opnieuw training met 10+

Han

Zaalhockey: 8-tallen en A t/m D teams
Zaalhockey is een aantrekkelijke manier om de lange winterstop mee door te komen. In de
wintermaanden zorgt de zaalhockey competitie voor een geweldige sfeer in de gezellige
sporthallen van Brabant!
 
Zaalhockey is:

Goed voor de technische ontwikkeling van de spelers
Snel handelen / kleine ruimtes / in beweging aannemen
Goed voor de beslissingssnelheid van de spelers
Wedstrijd ‘lezen’ / wisselen van spelsysteem
Goed voor het voetenwerk
Laag zitten / korte sprintjes
Goed voor de mentale weerbaarheid

 
Wedstrijddagen
De competitie start zondag 1 december en het laatste speelweekend is 15 en 16 februari.
Het weekenden van 21/22 december en 4/5 januari zijn speelweekenden. (HCZ heeft er
voor gekozen om dit weekend geen wedstrijden in te plannen. Andere verenigingen
kunnen dat wel doen, houd hier rekening mee.)
Het weekend van 28/29 december is geen speelweekend.
De wedstrijden in de Niervaert in Klundert zijn altijd op zondag, overige wedstrijden kunnen
op zaterdag en zondag gespeeld worden.

Deelname
8-tallen: Voor deelname aan de zaalhockey voor 25 september aanmelden bij je coach.
A t/m D teams: Zaalhockey maakt onderdeel uitmaakt van het lidmaatschap voor



jeugdleden in de categorie A t/m D.
Kan je dit seizoen niet meedoen dan afmelden vóór 25 septemberdoor een e-mail te
sturen naarzaalhockey@hockeyclubzevenbergen.nlo.v.v.afmelding zaalcompetitiemet
vermelding van je naam en je team.

Voor uitgebreide informatie, zie de mail van 16 september jl.

Mochten er nog vragen zijn stuur een e-mail naarzaalhockey@hockeyclubzevenbergen.nl

Zaalhockeycommissie
Anniek
Daphne
Ineke
Jurgen

Spelbegeleiders gevraagd voor zaterdag
ochtend!
De technische commissie is op zoek naar enthousiaste spelbegeleiders!
 
Wij zoeken ouders die een aantal keer per seizoen op zaterdag ochtend de
scheidsrechters willen begeleiden. Hier wordt een rooster voor gemaakt en je wordt
vanzelfsprekend alleen ingedeeld op de dagen dat je zoon of dochter thuis speelt. De
meeste jongste jeugd wedstrijden zijn uiterlijk om 12.00 uur afgelopen.
 
Wat zijn je taken:

Je houdt centraal de tijd bij voor de scheidsrechters
Je bent aanspreekpunt voor de scheidsrechters
Je helpt de scheidsrechters waar nodig

 
Wat vragen wij:

Het is heel handig als je de hockey regels voor de jongste jeugd (F, E 6- en 8
tallen) kent of bereid bent deze snel te leren. 
Enthousiasme voor het spelletje en je kunt dit overdragen naar de spelers en
scheidsrechters

Wij zouden het super vinden als we hier genoeg ouders voor kunnen vinden! Door het
begeleiden van de scheidsrechters, draag je ook bij aan een betere begeleiding tijdens de
wedstrijden van je eigen kind! 
 
Je kunt je opgeven bij de technische commissie: tc@hockeyclubzevenbergen.nl
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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
trainingstijden? De wedstrijdlocaties etc? Of jij of je
ouders bardienst hebben?

Download dan onze app:
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De wedstrijdschema's
en de lijst voor de
bardiensten staan online!
Via onderstaande link ga je
rechtstreeks naar het
wedstrijdschema en de
bardiensten van HCZ.
 

Het komende
wedstrijdschema

Deel je wedstrijd!
Stuur je verslag uiterlijk
maandagavond naar
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.

Versterk onze
hockeyclub!

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.

Vraag en Aanbod
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Heb ik
bardienst? Klik

hier

Je verslag
mailen? Klik hier

 

Kijk op de
website

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