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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!

Helpers gezocht voor sportdag Willemstad!
Op zaterdag 16 juni staat we als HCZ op de WSP: een dag om ons als hockeyclub te
promoten. We zijn nog op zoek naar enkele enthousiaste hockeyers/-sters die tijdens de
WSP leuke hockeyspelletjes willen doen met kinderen. Denk aan het afleggen van een
parcours, het spelen van een potje knotshockey en andere leuke activiteiten om de
kinderen kennis te laten maken met de leukste sport die er is. Het gaat om slechts een
paar uurtjes (13.00-16.30 uur). Tot op heden zijn er drie vrijwilligers en we hebben er nog
in ieder geval drie nodig. Wie helpt ons uit de brand om er een gezellige middag van te
maken? Meld je snel aan via d.karremans@gmail.com.

Huldiging Kampioenen seizoen 2017/2018
Aanstaande zondag 17 juni worden alle kampioenen, gehuldigd op de club.

De kampioenen zijn: herfstkampioen: MC1
zaalkampioen: MA1
voorjaarskampioen: MB1 en JC1
Dames3 en Heren2 kunnen zich hier nog bijvoegen, zij spelen beide een thuiswedstrijd om
het kampioenschap.

Kom ze aanmoedigen, zij kunnen alle support gebruiken.
Daarnaast zal er gezorgd worden voor muziek, eten en gezelligheid.

Het programma ziet er als volgende uit:
15:00 De Dj zal beginnen met het draaien van wat lekkere plaatjes.
16:30 Alle kampioenen zullen gehuldigd worden.
17:30 Tijd om met ze allen te proosten op het afgelopen seizoen.
17:45 De BBQ zal worden aangestoken.
18:00 De eerste ronde eten zal worden geserveerd.
20:00 Tijd om lekker na te borrelen met een hapje en een drankje.
20:30 De Dj zal het laatste plaatje draaien.

We hopen jullie allen te zien op deze feestelijke dag!

Inspectie keepersmaterialen
Beste coaches en keepers,
het seizoen is bijna afgelopen en is het tijd om de keepersmaterialen te inspecteren en
daar waar nodig te laten repareren en/of te vervangen. Tevens moeten de coachtassen
weer compleet gemaakt worden voor het volgende seizoen.
Verzoek aan de coaches en keepers!
op maandag 18 en dinsdag 19 juni tussen 18:30 uur en 20:30 uur in het clubhuis:
keepersmaterialen en de coachtassen inleveren door de coaches van de jongste jeugd en
teams zonder vaste keeper.
op woensdag 20 en donderdag 21 juni tussen 18:30 en 20:30 uur in het clubhuis:
de coachtassen inleveren door de coaches van een team met een vaste keeper. Tevens

kunnen de vaste keepers langs komen om hun materialen door te nemen en daar waar
nodig te laten repareren en/of te vervangen.
Indien je niet langs kunt komen maar toch iets hebt wat gerepareerd of vervangen moet
worden neem dan even contact op om een afspraak te maken
met materialen@hczonline.nl.

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
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
wedstrijdschema

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

