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Wedstrijdverslagen kunnen uiterlijk maandagavond worden gemaild naar:
redactie@hczonline.nl
In verband met verwerken alle bijdragen als e-mailtekst aanleveren.
Geen Word documenten.
Veel leesplezier!

Nieuwe website
HCZ heeft vanaf donderdag 11 oktober as. een nieuwe
website: www.hockeyclubzevenbergen.nl. Met dank aan Hans Tieman hebben we onze
oude site om kunnen zetten in een modernere en overzichtelijkere variant. De site heeft
niet alleen een nieuwe look, maar ook extra en volledig geupdate informatie en een nieuwe
URL. Neem snel een kijkje!

Herfstvakantie

Voor de jongste jeugd en juniorenteams zijn er van maandag 15 oktober t/m vrijdag 19
oktober GEEN trainingen, tenzij anders aangegeven door de trainer/coach.
Vanaf maandag 22 oktober trainen we weer volgens het reguliere trainingsschema.
We wensen jullie allemaal een hele fijne vakantie!

HOCKEY-BSO
Lekker actief bezig zijn in de herfstvakantie!
Op dinsdag 16 oktober HCZ biedt de mogelijkheid voor een sportieve opvang,
de HOCKEY-BSO.
Hockeyers van HCZ van 6 jaar en ouder kunnen zich aanmelden.

De inloop is tussen 8.15 uur en 8.45 uur en tussen 15.30 en 16.30 uur kan je weer
opgehaald worden of eventueel zelf naar huis gaan.
Afhankelijk van het weer bieden we een dag vullend programma voor binnen en buiten,
o.a. enkele spelers van Push JA1 zullen de gehele dag aanwezig zijn om jullie de leukste
hockeyskills aan te leren.
De kosten voor deze dag zijn €20,00 per persoon en te voldoen tijdens de inloop, dit kan
contant of per pin.
Voor de lunch serveren we frietjes met appelmoes en gedurende dag is er fruit en
voldoende drinken.
Wat neem je mee:
Hockeyspullen
Extra kleding
Handdoek
Bidon (optioneel)
Vergeet niet je stick en bidon van je naam te voorzien.
Aanmelden kan door, uiterlijk vrijdag 10 oktober, een e-mail te sturen
naar bso@hczonline.nl o.v.v. je naam en het telefoonnummer waarop een ouder/verzorger
te bereiken is tijdens de opvang. Graag vermelden als je na afloop zelf naar huis mag
gaan.
De verstrekte gegevens worden uitsluitend voor de HOCKEY-BSO activiteit gebruikt en na
afloop vernietigd.

Coming soon, nieuwe HCZ App
Hou de updates in de gaten

Wedstrijdverslag
Wedstrijd verslag MD2
Afgelopen zaterdag moesten we uit tegen zwart-wit.
we wisten voordat de wedstrijd begon dat onze concurrent Goes die ochtend met 0-6 had
gewonnen van tempo, dus de meiden moesten aan de bak om als 1ste uit de bus te
komen voor de herfstvakantie.
Eenmaal toen de wedstrijd begon was het binnen 5 min al 0-3, de meiden begonnen er
zeker in te geloven.
De meiden deden precies wat ze met de trainingen geleerd hadden van cheyenne.
De eerste helft gingen we met 0-8 de rust in.
Na een kleine wijziging & peptalk gingen ze met vol vertrouwen de 2de helft in.
Toen ze eenmaal de 0-13 scoorden kwam er groot gejuich van de meiden af, vanaf nu
wisten ze dat ze 1ste stonden.
De strafcorners gingen uitstekend vandaag, de meiden hebben op vrijdag na de training
van hockey-werkt nog effe 1 kwartier door getraind op die strafcorners, en dat heeft top
gewerkt mag ik wel zeggen.
De uitslag na het laatste fluitsignaal was 0-19 geworden, de meiden waren door het dollen
heen.
Ik vertel dit verhaal omdat ze 2 seizoenen geleden alles verloren met dubbele cijfers, en
zwaar als laatste eindigden.
Vorig seizoen werden ze al trots 2de, en nu strijden ze gewoon om als 1ste uit de bus te
komen en nu zelfs nog een klasse hoger ook.
Deze top meiden van de MD2 zijn een mooi HECHT team geworden, waar wij als ouders
heel trots op zijn langs de lijn.
Dus we hopen in de 2de helft van het seizoen dit door te trekken, zodat de meiden tegen
de zomer op de winnaars tafel mogen staan van de club.
Met vriendelijke groet Jeroen Bollekamp

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
De sponsoren van HCZ

De wedstrijdschema's

Deel je wedstrijd!

en de lijst voor de

Stuur je verslag uiterlijk
maandagavond naar
redactie@hczonline.nl zodat
volgende week jouw verslag
hier te bewonderen is voor
de hele club! Je kunt het

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

Versterk onze
hockeyclub!
Ben jij ook benieuwd wie al
die vrijwilligers zijn die de
organisatie van onze
hockeyclub op zich nemen.

Het komende
wedstrijdschema

Heb ik
bardienst? Klik
hier

verslag als losse tekst in
een email opsturen en
eventueel een leuke foto los
bijvoegen.

Je verslag
mailen? Klik hier

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

Of liever nog: zou jij ons
willen versterken? De derde
helft kan niet zonder jouw
hulp.

Kijk op
hczonline.nl

