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Bericht van de TC
Beste leden,
De TC heeft een aantal wijzigingen aangebracht mbt de lijn coördinatoren voor de
verschillende teams. Vanaf heden ziet het er zo uit:

Meisjes: Meisjeslijn F – C+ Benjamins en Funkey’s:Rachel Brocklebank en Brigitte
Koene
Jongens:Jongenslijn van F tot A: Kim de Haas en Joke van Sliedregt
Seniorenvrouwen Arnold Knottnerus
Senioren Heren: Richard Stoop

Vacature: meisjes A+B (tijdelijk gehele TC )

Wedstrijdverslagen
Veteranen B
Prinsenbeek uit. Zoals vorige keer al verteld hebben we altijd een bijzondere wedstrijd
tegen hen. Ook deze keer en de "strijd" ging ook Dit keer redelijk gelijk op.
Kansen over en weer en helaas werd
P'beek tot 2 keer onterecht beloond (kennelijk had het naastgelegen voetbalveld veel
invloed op de waarneming) en zo kwamen we dus achter te staan. Uiteraard werd jacht
gemaakt op de aansluitingstreffer maar door meer ruimte weg te geven wist P'beek een
prima 1 -0 aan te tekenen.
In de rust besloten we gewoon door te gaan met onze speelwijze, tenslotte hadden we de
eerste helft ook genoeg kansen gecreëerd maar helaas niet benut. Wat we ook
probeerden, de bal viel helaas niet binnen maar ook bij ons niet want wij hadden the man
of the match, Gijs die alle noodzakelijke maatregelen nam om zijn doel schoon te houden.
Voor het volgende treffen moeten we dit verlies ongedaan kunnen maken.
Afgelopen zondag Push dat immer een wisselende bezetting heeft. Afgezien van de vier
oud Etten-Leur spelers wordt het soms verrijkt en dat brak ons dit keer best wel op. Soms
werd het hier en daar wat groen voor de ogen maar een gelijk opgaand begin scoorden
wij. Niet lang daarna werd de stand gelijk en zo golfde de soms wat te stevige wedstrijd
heen en weer.
Na de 2 - 2 werd het ons fysiek een beetje teveel met de bezetting die wij hadden. Kansen
hadden wij ook tegen hen maar zoals vaak bleven dat kansen. Push wist nog wel een paar
keer te scoren zodat wij zorgden dat de derde helft de onze werd.
Zondag Walcheren VJ1 uit. Kijken of wij ook wat jeugdspelers mee kunnen krijgen.
>Han

MF1 tegen Pelikaan MF4 (Thuis)
Op zaterdagochtend 3 november begon onze tweede wedstrijd na de herfstvakantie. We
speelden thuis tegen Pelikaan. We hadden er allemaal veel zin in, ook al was het best
koud! Maar we werden vanzelf warm!

Na onze yell begon de wedstrijd. Onze yell: Citroen, citroen, citroen we zijn al kampioen!
Want alle wedstrijden hebben we tot nu toe gewonnen!
Wij spelen in twee drietallen. De eerste helft was voor ons drietal best spannend. Het was
lang 3-3 maar in de laatste minuut kregen we een doelpunt tegen. Maar aan de andere
kant hadden de meiden met 5-0 gewonnen! Wat goed!
Daarna begon de tweede helft. Het ging meteen goed! We maakten de eerste minuten al
meteen veel doelpunten! Wij wonnen met 8-0! Aan de andere kant was het ook spannend,
maar wat deden de meiden het goed! Zij wonnen met 4-1! Als je alles bij elkaar optelt

hebben we dus ruim gewonnen met 20-5!

Super goed gedaan meiden!

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

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

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

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

