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Veel leesplezier!  

Trainingen Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag gaan de trainingen gewoon door.

Vrijdag Trainingen Meivakantie
Tijdens de meivakantie, vrijdag 26 april en 3 mei, zijn er geen trainingen.

Let op: dit staat niet op de Home pagina van de app vermeld.
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Onthulling nieuw tenue
Afgelopen vrijdag is voorafgaand aan de ALV het nieuwe hockey tenue geïntroduceerd.
Binnenkort volgt meer informatie. Volg de Zevenklap.

Wedstrijdverslagen

HCZ MD3 - Made MD3
7klapper voor de meiden van HCZ
Na de zeperd in de uitwedstrijd tegen Push MD11 een week daarvoor, mochten we
afgelopen zaterdag gelukkig weer een wedstrijd spelen om ons te revancheren. Dat moest
dan gebeuren in een thuiswedstrijd tegen Made MD3. Coach Paul hield voor de wedstrijd
een peptalk waarin hij aangaf dat we vandaag weer een goede kans hadden om te
winnen. En dat we moesten proberen om zo veel mogelijk in de aanval te zijn om zo aan
ons doelsaldo te werken.

Dat lukte dan ook vanaf de eerste minuut. Het hele team werkte keihard om de bal in het
team te krijgen én te houden en de dames gingen vol goede moed aanvallen. Al vrij snel
viel de 1-0, welke gemaakt werd door Marieke. En onder toeziend oog van vele ouders en
grootouders mocht Marieke ook nog snel de 2-0 maken na goed voorbereidend werk van
Gwen en Jasmijn.



Made probeerde af en toe ook tot een aanval te komen maar onze verdediging - onder
leiding van Lieve - hield goed de controle over de wedstrijd zodat Danique, onze jarige
keepster, niet veel te doen kreeg. Achterin stond het dus goed en door sterks samenspel
met ons middenveld kon Sanne de bal weer richting het Made doel spelen. Fleur van
der Maden pikte de bal goed op en liep de circel in en vervolgens kon Marieke haar
voorzet tot een doelpunt promoveren. 3-0 en het was nog niet gedaan want kort voor rust
scoorde Jasmijn de 4-0 nadat Fleur Teuns de bal weer had afgepakt.

Nadat de dames in de pauze hadden genoten van een zeer uitgebreide fruitsalade gingen
ze vol goede moed de tweede helft weer in. Nu mocht Lente proberen als spits een goaltje
mee te pikken en ging Gwen op haar plaats rechtsachter spelen. Ella en Mirthe wisselden
van positie in het middenveld en hadden daar de boel - samen met Maartje die mid-mid
stond - goed onder controle. Ook Pien was er in gekomen en liet gelijk zien dat ze een
neusje heeft voor de goal. Ze wist namelijk de 5-0 en de 6-0 op het spreekwoordelijke
scorebord te zetten. Het slotakkoord was voor Fleur van der Maden die kort voor tijd de 7-
0 maakte.

Ondanks de soms wat frisse wind was het een leuke wedstrijd voor het team en het
publiek en uw razende reporter heeft nu al zin in de volgende wedstrijd!

 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:

       

Vraag en Aanbod

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
https://team.lisa-is.nl/Shop


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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