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Dit is alweer de laatste Zevenklap van het seizoen.
De redactie wenst u een prettige vakantie toe.

Veel leesplezier!

End of season sale!!!
U kent dat wel….in aanloop naar het storten van het vakantiegeld wordt u bedolven onder
de end of season sale voor kleren, meubilair, toch ook nog vakanties, etc. Afwisselend
blijheid over de goede besteding, dan wel teleurstelling over de verkeerde (maar helaas
ook nog enige beschikbare) maat die u toch gekocht heeft ondanks dat u in de winkel al
voelde dat het wellicht niet de goede was.
Traditioneel proberen we aan het einde van het seizoen ook na te denken over de
indelingen van de teams voor het nieuwe seizoen. Dit indelen voelt zo nu en dan ook als
een….End of season sale…..blijheid en teleurstelling wisselen elkaar af. Waarschijnlijk
heeft u ook een van deze emoties gehad toen u de indeling voor het nieuwe seizoen
voorbij zag komen. Uw blijheid heeft u waarschijnlijk vooral met uw dochter of zoon
gedeeld en uw teleurstelling met de Technische Commissie.
De Technische Commissie besteedt ontzettend veel tijd aan het komen tot nieuwe
indelingen. Dat is uiteraard echter geen garantie dat de analyse juist is of dat de
verwachtingen over en weer matchen. Om een deel van de mismatch in verwachtingen
weg te nemen heeft de TC dit jaar een tweetal avonden georganiseerd waarbij u met de
Technische Commissie in gesprek kon over uw kind(eren) en over de indeling. Een goede,
nieuwe ontwikkeling! Hopelijk heeft u daar gebruik van gemaakt!?!
Helaas heb ik ook meerdere ouders gehoord en gesproken die opgezegd hebben of
aangaven dit te willen doen omdat ze het oneens waren over de indeling van hun kind. Als
kleine club proberen we altijd zo veel mogelijk maatwerk te bieden zodat iedereen het naar
zijn zin heeft. Hopelijk blijven we met elkaar in constructieve dialoog om toch tot een
wenselijke oplossing te kunnen komen! Hierin zullen wij als club nog verder moeten leren,
maar ik nodig u als ouder of lid ook uit om deze constructieve dialoog te blijven opzoeken!
End of season is voor ons als hockeyclub gelukkig ook een mooi moment om terug te
kijken op alle mooie resultaten van afgelopen seizoen en vooruit te blikken op het
komende. Weet u dat jongens C1 kampioen Zuid Nederland is geworden? Een
fantastische prestatie! We hadden dit jaar 7 kampioenen te huldigen!
Toch zijn wij als hockeyclub nog niet tevreden over onze hockeyopleiding. Wij geloven dat
deze nog veel beter kan en nog meer uit spelers, trainers en coaches kan halen. Om die
reden willen wij komend seizoen vol gaan inzetten op sportieve verbeteringen. Achter de
schermen wordt gewerkt aan een nieuw hockeyplan en er zijn al diverse verbeteracties
ingezet.
Wij hebben dit seizoen ook besloten te willen werken met de zogenaamde Verklaring
Omtrent Gedrag voor vrijwilligers. Een geruststellende gedachte voor u als lid of ouder. Wij
willen de VOG uiteindelijk voor alle vrijwilligers boven de 18 beschikbaar hebben. Dit kost
u overigens niets. Ook wordt hard gewerkt om AVG proof te worden zodat u zeker weet dat
wij vertrouwelijk met uw (beeld)gegevens om gaan.
Zoals u gemerkt zult hebben zijn wij ook druk bezig om de faciliteiten van de hockeyclub te

verbeteren. Achter de schermen wordt gewerkt aan een 2ewaterveld, het verder renoveren
van het clubhuis, het inrichten van het terras, het creëren van een nieuwe ingang,
invalidevriendelijk worden, een voetpad langs het parkeerterrein, etc. Wij zijn ook
gewisseld van drank- en catering leverancier. Dat moet u gemerkt hebben. Het aanbod is
verbeterd.
Wat u ook nog niet merkt, maar waar ook aan gewerkt wordt zijn gezonde financiën (hulde
aan de penningmeester!), nieuwe sponsoren en………mogelijk een nieuw clubshirt! Op dit
moment zijn wij in gesprek met diverse kledingleveranciers voor het leveren van een nieuw
clubshirt. Daar gaan we er niet alleen mooier van uit zien, maar daar gaat de club
financieel ook beter van worden. Na de zomer is er weer een ALV waar wij u de keuze
voor willen leggen. In die ALV gaat ook het, vanuit leden, voorgestelde rookverbod op
vrijdag en zaterdag besproken worden.
Wat u wel zeker gemerkt heeft is dat de evenementencommissie en veel enthousiaste
ouders dit jaar weer een flink aantal mooie momenten voor u en uw kinderen gecreëerd
hebben. Chelmsford, mini-slotdag, kampioenhuldiging/BBQ en de clinic van Maartje
Krekelaar,zijn mooie voorbeelden van succesvolle, leuke evenementen. Dank aan alle
vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt!
Vrijwilligers……..je kan er niet genoeg van hebben……sterker nog….je hebt er nooit
genoeg! Ik wil iedere vrijwilliger uitdrukkelijk bedanken voor zijn of haar inzet afgelopen
seizoen. Zonder hen kan de hockeyclub niet draaien. Voor hen die nog nooit vrijwilliger zijn
geweest….Ik wil hier geen preek houden. Wees niet bang. Als vrijwilliger heb ikzelf in ieder
geval veel nieuwe, leuke en bijzondere mensen ontmoet en heb ik gezien dat ik het
verschil kon maken in het plezier van veel kinderen en zeker de mijne. SUPER!
Wat een lang verhaal….en het is nog niet af. Aankomend seizoen bestaat de hockeyclub
al weer 40 jaar! Een gedenkwaardig jubileum!! We willen dit vieren met diverse bijzondere
en leuke evenementen. Hier gaat u snel meer van horen! Het jubileum had deze week
echter ook een onverwachte negatieve keerzijde. Een van de oprichters van HCZ, en
tevens erelid, Ernst Ridder is overleden. Ik wil zijn familie en eenieder die hem persoonlijk
kende, namens het bestuur condoleren met dit verlies.
Ik wens u een zonnig zomer, veel vakantieplezier en een goede rust toe en zie u hopelijk
allen weer na de zomervakantie!
Groeten,
Guus Govaart

Jubileumseizoen 2018-2019
Op 7 december 2018 bestaat Hockeyclub Zevenberg 40 jaar en dat gaan we uiteraard op
grootste wijze vieren.
In het komend jubileumseizoen wordt hier op meerdere momenten bij stil gestaan en

worden diverse activiteiten georganiseerd.
De volgende activiteiten kunnen we alvast verklappen.
Zaterdag 25 augustus 2018
Het jubileumseizoen zal feestelijk worden geopend met een super gave clinic voor alle
jeugdleden.
We hebben een international en 4 hoofdklasse spelers/speelsters kunnen strikken om jullie
de vetste tricks en skills te leren.
De namen van de speciale gasttrainers houden we nog even geheim.
Aan het einde van de middag is er een borrel voor alle leden, ouders, vrijwilligers.
Vrijdag 7 december 2018
Op de oprichtingsdatum zullen we een bijzondere borrel organiseren.
Noteer bovengenoemde datums vast in je agenda.
Het uitgebreide programma van beide activiteiten wordt binnenkort bekend gemaakt.
De jubileumcommissie
Arianne de Bruijn
Dorien Karremans
Ineke v.d. Hoek
Lotte Govaart
Manon Bus
Joost Wevers
Mike van Broekhoven

Stoppen met selectietrainingen in de jeugd? Dit
is waarom.
08 juni 2018
Het was volop in het nieuws afgelopen week: de hockeybond roept verenigingen op om te
stoppen met stressvolle selectietrainingen en -wedstrijden voor kinderen tot twaalf jaar.
Wat is nu precies de gedachte hierachter? Die komt voort uit een bredere visie. We leggen
het graag uit.
De NOS, het Jeugdjournaal, Trouw, Volkskant, RTL Nieuws, Radio 1; allemaal besteedden
ze afgelopen week aandacht aan onze oproep aan verenigingen om te stoppen met
selectietrainingen en -wedstrijden voor kinderen tot twaalf jaar. Een begrijpelijk moment
voor zoveel media-aandacht, want we bevinden ons midden in de periode waarin de
trainers weer met blocnotes langs de velden staan. Notitieblokjes waarin ze precies
bijhouden wie over genoeg talent beschikt om in de hogere teams te mogen.
Omdat zulke momentopnames voor veel stress zorgen onder kinderen, roepen wij op de
ontwikkeling van kinderen centraal te stellen door ze breed motorisch op te leiden en om

zorgvuldig om te gaan met het samenstellen van teams. Het benoemen van speciale
selectieteams wordt niet geadviseerd. De kwaliteit van het technisch en begeleidend kader
is een belangrijke voorwaarde om kinderen zich in trainings- en wedstrijdsituaties te laten
ontwikkelen. Het spelen van competitiewedstrijden maakt hier ook onderdeel van uit,
waarbij kinderen worden uitgedaagd om het beste uit zich zelf te halen.
Tot de leeftijd van twaalf jaar moeten kinderen vooral plezier hebben in sporten,
verschillende sporten beoefenen, motorische vaardigheden opdoen en in hun eigen
sociale omgeving dicht bij de vereniging met vriendjes en vriendinnetjes spelen. Naast de
stress die selectietrainingen met zich meebrengen, is het nagenoeg onmogelijk om op zo’n
jonge leeftijd talent te herkennen. Bij veel kinderen drijft het talent pas op veel latere leeftijd
naar boven. Het heeft dus nog geen zin om al zo vroeg scherp te selecteren. Niet
geselecteerde kinderen voelen zich bovendien vaak minder serieus genomen en verliezen
hun plezier. Veel kinderen die wél op deze leeftijd worden geselecteerd gaan vervolgens
heel veel trainen, terwijl er geen garantie kan worden gegeven voor het worden van een
topspeler of -speelster, met als gevolg dat een groot deel afhaakt voor hun achttiende. Die
hebben het hockeyen dan wel gezien.

Visie op de ontwikkeling van hockeyers
De boodschap die wij naar buiten brengen leidt tot veel – zowel positieve als kritische –
reacties. Hartstikke goed, want het geeft aan dat het onderwerp leeft. Onder verenigingen,
maar ook onder ouders. De oproep om zorgvuldig om te gaan met het samenstellen van
teams en om het ontwikkelingsproces van een kind op een juiste wijze te faciliteren komt
voort uit een bredere visie van de KNHB: de visie op de ontwikkeling van hockeyers. Deze
visie hebben we ontwikkeld in nauw overleg met wetenschappers, de technische staf van
de KNHB (bondscoaches) en diverse kaderleden van verenigingen. Bij het formuleren van
deze visie stonden drie vragen centraal:
1. Hoe maken we de hockeysport kwalitatief nog sterker dan ze al is?
2. Hoe zorgen we ervoor dat we niet alleen de kwaliteit, maar ook het plezier in de sport
verhogen?
3. En hoe zorgen we ervoor dat hockeyers zich goed ontwikkelen en verbonden blijven
aan de hockeysport?
Het resulteerde in zes uitgangspunten waarmee we de komende jaren – samen met onze
verenigingen – aan de slag gaan. Twee uitwerkingen van de visie zijn reeds in gang gezet,
waar ons advies met betrekking tot selecteren en beoordelen in de jeugd er één van is. De
andere uitwerking betreft wijzigingen in de competitiestructuur van de C- en D-leeftijd, die
in seizoen 2018/2019 worden doorgevoerd.

Ondersteuning voor verenigingen
Om gezamenlijk op te kunnen trekken in de ontwikkeling van de hockeysport, vinden wij
het belangrijk onze visie met je te delen, maar ook om jullie te ondersteunen in de –
huidige en toekomstige – wijzigingen die we de komende jaren stapsgewijs zullen gaan
doorvoeren.

Wedstrijdverslagen

Dank
Laatste wedstrijd tegen onze vrinden van Oudenbosch. Natuurlijk hadden zij nog een
rekening te vereffenen na de ontluisterende thuisnederlaag die de opmaat bleek voor het
berusten in het feit dat promotie er niet meer in zat.
En wij? Wij wilden best wel maar er waren wat excuses aan te voeren (tuurlijk als je
verliest) allereerst de afsluiting van het VB-wedstrijdseizoen bij Joost & Carin met een
geweldige ontvangst en dito heerlijke maaltijd.
Tweeden het erbarmelijke feedback (bij deze) veld dat in dezelfde orde ligt als die van
Pelikaan en vroeger ook bij Zundert. Zeeeer blessureveroorzakende velden; dat
daargelaten, zij hadden meer snelheid, meer hockeyend vermogen.
Na de achterstand schrok Oudenbosch toch wel van de gelijkmaker en kostte het geruime
tijd voordat zij weer op stoom kwamen, helaas.
Niettemin zijn wij ook hen dank verschuldigd door ons te laten zien hoe het moet; door de
wedstrijd heen hebben zij vastgehouden aan hun systeem. Leermomentje maar ja, zover
zijn/waren wij nog niet. Volgend jaar?
Meer wedstrijdpunten dan afgelopen jaar, dus...
Alle invallers, Erik, Michiel, Ton, Ben, Fokke, Jan, Florian en wie ik heb vergeten, je
m'excuse, dank
Overigens ook dank aan alle mensen die het ons mogelijk hebben gemaakt het leukste
spelletje te spelen en dan denk ik met name aan de scheidsrechters die wel aanwezig
waren - die andere weten de betekenis van vereniging nog niet, leuk onderwerp voor thuis
- maar natuurlijk ook die anderen die bijgedragen hebben geleverd als training, alles in en
rond het clubhuis, de velden (!!) , etc.etc.etc.
Tot nader order (!) gaan we op de donderdagavonden gewoon door met trainen zoals we
dat normaliter doen -liefst op water.
Dank jullie.
Han

Volg ons op Twitter

Kijk op de HCZ-App!

Volg ons op Facebook

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

