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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!

Jongste Jeugd Slotdag
Zaterdag 10 maart start de voorjaarscompetitie. Voor de F- en E-jeugd wordt deze op
zaterdag 16 juni feestelijk afgesloten met een slotdag. Dit is een gezellige toernooidag
waarop je met je team diverse wedstrijden van ongeveer 20 minuten speelt. Dit is een door
de KNHB verplichte speeldag, hou hier dus alvast rekening mee!

9 maart: openingsborrel en veiling clubhuis

Zoals je waarschijnlijk hebt gehoord, zijn we bezig met een make-over van
het clubhuis van HCZ. Hiermee willen we meer sfeer en gezelligheid creëren.
De werkzaamheden zijn sinds een paar weken in volle gang en als alles
meezit is de restyling volgende week klaar.
Om de ‘opening’ van het gepimpte clubhuis een feestelijk tintje te geven,
organiseren we vrijdag 9 maart een openingsborrel. Daarbij nodigen we de jongste jeugd
uit om om 17.30 uur samen met de voorzitter het gepimpte clubhuis te openen. Uiteraard
krijgen de kids een glaasje ranja. Tegen een kleine vergoeding zijn er na de trainingen ook
frietjes voor de kids verkrijgbaar.
Bij deze nodigen we jou als lid/vrijwilliger/ouder/verzorger/trainer/coach/begeleider
natuurlijk ook van harte uit om vanaf 17.30 uur een drankje te komen drinken, een kijkje te
komen nemen in het opgeknapte clubhuis en een frietje te komen eten. Bovendien vindt er
om 19.00 uur een veiling plaats van ‘kunstwerken’ die aan de wanden hingen in het
clubhuis. Wellicht zit er een leuke herinnering tussen. De opbrengst van de veiling gaat
naar de renovatie die we op termijn in de planning hebben.
We hopen je op 9 maart vanaf 17.30 uur te zien!

Inleveren zaalmaterialen
Beste zaalcoaches,
Op de volgende data kunnen de zaalmaterialen ingeleverd worden op de club:
- zaterdag 10 maart van 10:00 uur tot 13:00 uur bij Ineke v.d. Hoek of Daphne Lobbe
- donderdag 15 maart van 20:00 uur tot 20:30 uur bij Daphne Lobbe.
Mocht een van deze data niet uitkomen, dan graag een afspraak maken met
Daphne: zaalhockey@hczonline.nl
Het verzoek om de tassen niet zomaar achter te laten op de club, maar in te leveren bij
Ineke of Daphne.
Alvast bedankt
Zaalhockeycommissie HCZ
Daphne Lobbe

Afsluiting zaalhockeyseizoen 2017-2018
Het weekend van 24 en 25 februari was het laatste zaalweekend. We hebben vele
spannende wedstrijden gezien. We kunnen terugkijken op een geslaagd zaalseizoen. We
hebben deelgenomen met 19 teams. Helaas is maar 1 team kampioen geworden, MA1.
De zaalhockeycommissie feliciteert de speelsters, coach en trainer met dit mooie resultaat.

We hopen dat de overige teams hebben genoten van het zaalseizoen.
Helaas moest aan het begin van het seizoen een wedstrijddag worden afgelast in verband
met sneeuwval. Jammer genoeg was er geen ruimte in het speelschema en konden de
wedstrijden niet op een andere dag worden ingehaald.
Niet iedereen was even makkelijk bereikbaar om de afgelasting door te geven,
telefoonnummers en e-mailadressen zijn niet up-to-date!
Er waren dit seizoen maar weinig no-shows van scheidsrechters. Onze complimenten aan
de scheidsrechters.
We zijn op de goede weg, we blijven streven we naar een opkomst van 100%, immers
zonder scheidsrechter geen wedstrijd.
We gaan als zaalhockeycommissie natuurlijk nog evalueren. Er zijn altijd verbeterpunten.
Mocht je nog verbeterpunten/aandachtspunten hebben, laat het ons weten dan kunnen wij
deze meenemen in de evaluatie.
Als zaalhockeycommissie willen wij alle trainers, coaches en scheidsrechters bedanken
voor hun inzet.
Een speciale dank aan Henk Ras, onze zaalcoördinator, hij was elke wedstrijddag vanaf
het eerste tot en met het laatste fluitsignaal aanwezig in de Niervaert.
Zonder jullie inzet was de zaalcompetitie niet mogelijk.
Wij wensen alle teams veel succes in de voorjaarscompetitie.
De zaalhockeycommissie,
Anniek Bus
Daphne Lobbe
Ineke v.d. Hoek
Jurgen Bus
zaalhockey@hczonline.nl
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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

bardiensten staan online!
Via onderstaande link ga je
rechtstreeks naar het
wedstrijdschema en de
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Versterk onze
hockeyclub!
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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
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helft kan niet zonder jouw
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