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In verband met verwerken alle bijdragen als e-mailtekst aanleveren.
Geen Word documenten.
Veel leesplezier!

Geen trainingen voor de Jongste Jeugd
(Funkey t/m 8-tallen)
Vrijdag 18 mei is er geen training voor de Jongste Jeugd.
De laatste training is op 15 juni, de laatste wedstrijddag is 16 juni.

Aanmelden kan nog .....
16 mei een informatieavond gehouden voor ouder(s)/verzorger(s) van onze hockeymeiden

geboren tussen 01.10.2006 en 30.09.2009

Het doel van deze bijeenkomst is u informeren over de visie van de KNHB op
‘teamsamenstelling jongste jeugd’ en hoe wij deze visie voor het seizoen 2018-2019 gaan
uitrollen binnen onze club.
Gezien de beperkte ruimte in het clubgebouw, is er slechts ruimte voor 1 ouder/verzorgen
per meisje. U kunt u aanmelden via de TC mail (tc@hczonline.nl).
Bij het samenstellen van de teams 2018- 2019 willen wij proberen dat ieder meisje met
minimaal 1 of 2 hockeyvriendinnen in het team komt.
Het zou ons erg helpen wanneer u de twee namen van de vriendinnen van uw dochter(s)
bij aanmelding voor deze avond, alvast aan ons kenbaar maakt.
Tot woensdag
Brigitte en Rachel
(namens TC)

Wedstrijdverslag
Beek
De wedstrijden met/tegen Prinsenbeek zijn niet zonder lading. Dat mag geen geheim zijn,
ieder team heeft zo zijn geschiedenis en helaas niet altijd de meest prettige.
Uiteraard zijn wij voorbereid op opnieuw een confrontatie, maar ook nu weer gaan we die
niet uit de weg.
Met verve begonnen we aan een partij waarbij wij, zij het enigszins onverwacht, de
overhand hadden. P'beek kwam af en toe verraderlijk onze cirkel binnen maar wist niet het
beoogde doel te bereiken.
Zoals verwacht bleven wij van onze eigen kracht uitgaan en daarin werden wij terecht
beloond tot 2 X aan toe en hoe. Heerlijke rustig geplaatste ballen, die harde ballen gaan bij
ons meestal niet in maar naast t doel.
Zo bleven wij lekker doorkabbelen en Beek had daar behoorlijk de pest over in.
Door wat onachtzaamheden kregen ze wat strafcorners en daaruit wisten zij ook 2 X
flutgoals te maken.
Zoals we in de rust al aangaven, 2e helft is opnieuw voor ons, we winnen op conditie! Zo
gebeurde, niet dat we flitsende goals maakten, wel met elkaar met als apotheose een

toverbal, die de uiteindelijke 6-3 inluiden.
En P'beek? Ja rustig kabbelend eigenlijk, blij met de Schrobbelaer als troost.
Uitersten vandaag, Toon met strakke voorzetten waaruit meer gescoord had kunnen
worden; Ty onvermoeibaar en vol scorend vermogen, Gijs volop rollend over de grond, op
zoek naar dat heerlijke Ibiza zand; Wim vB zich heerlijk uitlevend alsof er recent geen
schouderblessure is geweest en natuurlijk zijn er meer, maar dat verhaal vertel ik een
volgende keer.

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:
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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.

Het komende
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Heb ik
bardienst? Klik
hier

Je verslag
mailen? Klik hier

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
hczonline.nl

