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De Zevenklap in je webbrowser

In deze Zevenklap
GEEN Training Jongste Jeugd
Koek en Zopie toernooi
Terugblik zaalseizoen
Huldiging kampioenen 2019/2020
Hockeyplaatjesactie HC Zevenbergen op woensdag 4 maart van start bij
Jumbo Zevenbergen!
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!

GEEN Training Jongste Jeugd
I.v.m. de verbouwing van het clubhuis zijn er vrijdag 6 maart geen trainingen voor alle
Jongste Jeugd.

Koek en Zopie toernooi
Beste hockeyliefhebbers van HCZ,
Zoals jullie al reeds hebben vernomen hebben wij het KOEK & ZOPIE toernooi helaas
moeten verzetten naar 13 maart 2020. Eerder zijn de werkzaamheden aan het clubhuis
niet afgerond en kunnen wij geen gebruik maken van elektra, wc, muziek, koeling,
douches, etc. Het leek ons handiger om het toernooi samen te laten vallen met de
opening van ons verbouwde clubhuis. Voor de liefhebber is dan ook de Bekende
Moerdijker Jac Klijs aanwezig. De burgemeester zal namelijk die avond ons clubhuis
feestelijk openen! Maak een selfie, schud zijn hand, stel die vraag die je altijd al wilde
stellen….
13 maart is een vrijdag. We willen in plaats van trainen die avond, wedstrijden spelen. Het
programma voor de avond ziet er als volgt uit:
17:00 uur Training benjamins & funkey’s. ( geen aanmelding nodig)
Koek & Zopie toernooi Jongste Jeugd.

18:15 uur Opening clubhuis.
19:00 uur Club toernooi tot 21:00 uur ( junioren, senioren, trimmers)
21:00 uur Gelegenheid voor een drankje samen met alle HCZ leden, vrijwilligers
van de verbouw en niet leden.

Aanmelden:
via de APP: naar “meer” (rechtsonder in) / evenementen / aanmelden.
via de website: inloggen via ‘mijn HCZ’ / club / evenementen / aanmelden
LET OP !! aanmelden alleen onder eigen LIDNUMMER dit geld zowel via de app als
website.
Aanmelden kan tot en met 08-03-2020
De eerdere inschrijvingen voor 29 februari worden automatisch omgezet. Als je door de
verschuiving niet kunt, mag je je uiteraard kosteloos afmelden.
Op deze geweldige maar vooral gezellige avond zullen er lekkere winterse versnaperingen
zijn, de inschrijf kosten bedragen € 5,- per deelnemer. Voor dat bedrag krijg je een

versnapering en alvast twee drankbonnen.
Met dit toernooi vragen wij de deelnemers om het thuis shirt & witte shirt mee te nemen
zodat men op het veld ziet wie bij wie hoort.
Hockeyregels: 8 tegen 8 gemengd, 20 minuten per wedstrijd, Alleen flatsen & pushen,
Ballen mogen niet hoger dan kniehoogte, Scoren binnen 10 meter, Scoren alleen op de
plank, Geen strafcorner, Verplicht bitje & scheenbeschermers
We hopen op veel aanmeldingen, het lijkt ons leuk om een traditie te starten en dit toernooi
elk jaar opnieuw te mogen organiseren in voorbereiding op de voorjaarscompetitie.
Met Vriendelijke Groet,
Hockeyclub Zevenbergen - Jeroen Bollekamp
Evenementen@hockeyclubzevenbergen.nl

Terugblik zaalseizoen
Het zaalseizoen is weer voorbij, de zaalschoenen, zaalsticks en handschoenen kunnen
weer opgeborgen worden, tijd om weer het veld op te gaan. Een terugblik op het seizoen;
Er zijn door de teams van HCZ
• 128 wedstrijden gespeeld;
• 66 wedstrijden gewonnen;
• 20 wedstrijden gelijk gespeeld;
• 42 wedstrijden verloren;
• 513 keer gescoord.
Helaas moesten we dit seizoen wedstrijden afgelasten door storm Ciara, 14 wedstrijden
konden niet worden gespeeld.
Dit seizoen lukte het twee teams om bovenaan de poule te eindigen: MB1 en MD2
MB1 is ongeslagen kampioen geworden met 78 doelpunten voor en maar 14 doelpunten
tegen. MD2 is met 9 gewonnen en 1 gelijkspel kampioen geworden.
Speelsters, coaches en trainers van harte gefeliciteerd met het behaalde kampioenschap.
Zondag 16 februari jl. was de laatste dag van Henk Ras als onze zaalcoördinator. Henk is
vele jaren elke wedstrijddag van ’s morgenvroeg tot ’s avonds in de Niervaert aanwezig
geweest. Wij zijn Henk veel dank verschuldigd en hopen hem volgend jaar nog regelmatig
op de tribune te mogen verwelkomen.

Als zaalhockeycommissie willen wij alle trainers, coaches en scheidsrechters bedanken
voor hun inzet.
Zonder jullie inzet was de zaalcompetitie niet mogelijk.
Wij wensen alle teams veel succes in de voorjaarscompetitie.
Zaalcommissie
Anniek, Daphne, Ineke en Jurgen

Huldiging kampioenen 2019/2020
Zondag 14 juni worden alle kampioenteams en de begeleiding in het zonnetje gezet.
Alle kampioenteams ontvangen t.z.t. een persoonlijke uitnodiging.
Na de huldiging sluiten we het hockeyseizoen af met een gezellige bbq.
Noteer zondag 14 juni alvast in je agenda!!

Hockeyplaatjesactie HC Zevenbergen op
woensdag 4 maart van start bij Jumbo
Zevenbergen!
Eindelijk is het dan zo ver. Vanaf woensdag 4 maart ontvangen klanten van Jumbo
Zevenbergen bij € 15,-* aan boodschappen een setje met HC Zevenbergenhockeyplaatjes gratis. Vraag aan familieleden en kennissen of ze ook voor je willen sparen.
Op deze wijze wordt het vrij eenvoudig om alle verschillende plaatjes bij elkaar te sparen.

Volg ons op Twitter

Kijk op de HCZ-App!

Volg ons op Facebook

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
De sponsoren van HCZ

De wedstrijdschema's

Deel je wedstrijd!

en de lijst voor de

Stuur je verslag uiterlijk
maandagavond naar

Versterk onze
hockeyclub!

bardiensten staan online!
Via onderstaande link ga je
rechtstreeks naar het
wedstrijdschema en de
bardiensten van HCZ.

Het komende
wedstrijdschema

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
Heb ik
bardienst? Klik
hier

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

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

