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Wedstrijdverslagen
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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!  

Disco 8-tallen en D-teams
Vrijdag 1 november organiseren we een disco voor de 8-tallen en D-teams in het clubhuis.
 
De inloop is tussen 18:30 uur tot 19:15 uur, om 21:00 uur kunnen de kinderen worden
opgehaald.
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Muziek en het entertainment zal worden verzorgd door Ba-na Crew.
Wij zorgen voor drinken en versnaperingen.
De toegang is gratis.
Wij hebben er zin in en hopen jullie te zien op de 1e november.
De Evenementencommissie
 
PS: Neem je disco-outfit mee, na de training kan je je omkleden in de kleedkamers.
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Vriendjes- en Vriendinnetjes training
Vrijdag 25 oktober is er een vriendjes- en vriendinnetjestraining voor de Jongste Jeugd en
D-teams.
Iedereen mag een vriendje of vriendinnetje meenemen naar zijn/haar training. Het
trainingsprogramma wordt hier natuurlijk op afgestemd. Voor al jullie
vriendjes/vriendinnetjes hebben wij genoeg hockeysticks om te gebruiken.
Als jullie zorgen voor het plezier dan zorgen wij voor drinken en wat lekkers na afloop van
de training.
 

Wedstrijdverslagen

TRIMMERS - DDHC op 7 oktober
Afgelopen maandagavond zag ik de wedstrijd tussen onze trimmers en die van DDHC.
Wat ik zag dat de tegenpartij uit heel veel hockeyers bestond en de onzen merendeels
(beginnende) trimmers.

Onwennig, onbekend, hoe wat waar en wat dan, je moet 't wel zeggen hoor!

Nou dat valt allemaal best wel mee, naar mate de wedstrijd vorderde, deden ook die
beginners datgene wat van de trainingen van Nicole (helaas niet aanwezig door wsl griep)
is blijven hangen; posities innemen en houden, ballen aannemen en een vervolg geven;
okay dat laatste was wel een dingetje maar ook dat is te trainen.

Nee hoor alle lof voor Mirjam, Aafje, Dennis, Tamara, Laura B. en Marlies die zich allen
lieten gelden (al dan niet met wat lokale coaching) en met de meer ervaren trimmers en
gewezen trimmers een prima wedstrijd speelden.

Hoort zegt 't voort, er komen meer wedstrijden voor de trimmers, dus trimmers in spe sluit
je aan. Aanstaande donderdag 20.30 uur eerste training ! 

>Han
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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:

       

De wedstrijdschema's
en de lijst voor de
bardiensten staan online!
Via onderstaande link ga je
rechtstreeks naar het
wedstrijdschema en de

Deel je wedstrijd!
Stuur je verslag uiterlijk
maandagavond naar
redactie@hockeyclubzeven
bergen.nl zodat volgende
week jouw verslag hier te

Versterk onze
hockeyclub!

Ben jij ook benieuwd wie al
die vrijwilligers zijn die de
organisatie van onze

Vraag en Aanbod
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bardiensten van HCZ.
 

Het komende
wedstrijdschema

Heb ik
bardienst? Klik

hier

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

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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