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GEEN Word documenten.

Veel leesplezier!  

WAT EEN TOPWEEKEND!!
 
Soms komt gewoon even alles samen…. We hebben dit jaar voor het eerst een heuse
seizoen-opening ter voorbereiding op het nieuwe ………seizoen. Afgelopen weekend heeft
de jeugd oefenwedstrijden gespeeld en kreeg de jongste jeugd een clinic van Heren 1.
Beide dagen waren fantastisch! 
 
Op zaterdag mocht de jeugd weer wat gevoel krijgen met de hockeystick en met elkaar
door mini toernooitjes te spelen. Tegen elkaar, maar ook tegen een aantal teams van
andere clubs. De zon speelde goed mee en het was erg gezellig. Oplettende
toeschouwers konden ook onze nieuwste primeur zien….Dit seizoen speelt jongens B1

Subscribe Past Issues Translate

https://us11.campaign-archive.com/?e=%5BUNIQID%5D&u=6cc3b7eed44a39de7705f5675&id=9813cd4011
mailto:redactie@hczonline.nl
mailto:redactie@hockeyclubzevenbergen.nl
mailto:redactie@hczonline.nl
http://eepurl.com/gkgcHD
https://us11.campaign-archive.com/home/?u=6cc3b7eed44a39de7705f5675&id=2555989b90
javascript:;


met een nieuwe keeper……of moet ik zeggen keepSTER? Dankzij Tara is het team
duidelijk klaar om hoge ogen te gaan gooien dit seizoen. Als ik het goed gezien heb was
Prinsenbeek hier het eerste slachtoffer van…..
 
Terwijl zaterdag al geweldig was om mee te maken….kwam de kers op de
…..appelmoes…op zondag. Heren 1 organiseerde een clinic voor de jongste jeugd. Hier
was een bijzondere chemie voelbaar tussen de heren en onze jongsten. Nadat de
kinderen allerlei moeilijke oefeningen wisten te doorlopen, werd de clinic afgesloten met
een wedstrijd tussen de heren en jongste jeugd. We hebben duidelijk meerdere talenten in
die jeugd zitten, want heren 1 heeft het onderspit moeten delven. Het was duidelijk dat
iedereen genoot van deze super ochtend! De afsluitende foto zegt genoeg!! Wat een leuke
groep! De heren moeten ook meer gaan oefenen op hun handtekening. Veel spelers
wilden een handtekening van de heren, terwijl er een zelfs nog geen handtekening had! 
 
…En wat kan heren 1 lekkere pannenkoeken maken….moest ik nog even van mijn dochter
zeggen. O ja….en ook dat er een hele leuke jongen in heren 1 zit….
 
Top! Ik heb zin in dit seizoen!
 
Guus Govaart
Voorzitter

 

Nieuwe tenue verkrijgbaar
Met uitzondering van de gesponsorde teams, is het nieuwe tenue vanaf dinsdag 3
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september verkrijgbaar bij Sport7.
De gesponsorde teams, H1, D1, H2, MA1, MC3, MD2, MF1 en M6E1 ontvangen bericht
van de sponsorcommissie of sponsor als de shirts of tenue’s gereed zijn.

Parkeeroverlast
 
In het weekend van 6, 7 en 8 september vindt op de velden van Seolto het JU11
International Toernooi plaats hierdoor zal het sportpark drukker bezet zijn dan normaal.

Trimhockey
Heb je vroeger hockey gespeeld of altijd al willen doen? Zie je jouw kinderen spelen en
denk je; dat moet ik ook kunnen! Moet je wat aan je conditie doen of vind je het gewoon
gezellig om met andere te sporten en te borrelen, dan is trimhockey wellicht is voor jou! 

Wat is trimhockey?
Trimhockey is een leuke vorm van hockey voor mensen die geen of weinig hockeyervaring
hebben en die toch op een ontspannen manier de hockeysport willen bedrijven. Men kan
trimhockey beschouwen als een aangename buitentraining om de conditie op peil te
houden. Trimhockey is zeker ook geschikt voor beginners. Meestal bestaat de groep
trimhockeyers uit 30+ers en vaak uit mensen die niet eerder gehockeyd hebben.

Voor wie?
Trimhockey is bedoeld voor een brede groep hockeyers, van beginnend tot gevorderd,
voor dames en heren en speciaal voor :

ouders van een jeugdlid;
iedereen die vroeger gespeeld heeft;
degene die door zijn kind voorbij gelopen wordt;
de coach die wil weten wat het is op het veld;
iedere senior die wil leren hockeyen zonder prestatiedruk!

Een goede reden om te gaan hockeyen is wanneer de eigen kinderen zijn begonnen met
de hockey. Op die manier kan men zelf ervaren wat het spel en de sport inhouden, de
regels leren, ook zelf deelnemen aan het verenigingsgebeuren en eventueel als coach van
een jeugdteam de nodige inzichten verwerven. Voor vele die vroeger hebben gehockeyd
kan trimhockey weer een nieuwe start betekenen. Een andere reden om te gaan
trimhockeyen is dat men niet vastzit aan wedstrijden in competitieverband op de
zondagen. Af en toe worden er wedstrijden georganiseerd tegen andere trimteams uit de
buurt.

Trimhockeytraining



De trainingen zijn op donderdagavond van 20:30 - 22:00 uur. De training wordt gegeven
door een ervaren hockeyspeler/speelster. Na iedere training wordt nog gezellig een
drankje gedronken in het clubhuis.

Meedoen met trimhockey
Iedereen die geïnteresseerd is kan vrijblijvend vier avonden meedoen, alvorens de keuze
te maken zich aan te melden bij de club. Een stick kan geleend worden bij de club.

Lijkt het je leuk om het een paar keer te proberen of wil je meer informatie? Mail dan
naar tc@hockeyclubzevenbergen.nl.

 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

Heb ik
bardienst? Klik

hier

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.

Je verslag
mailen? Klik hier

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.
 

Kijk op de
website

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