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Translate
De Zevenklap in je webbrowser

In deze Zevenklap
Nieuwe e-mailadressen voor HCZ
Bitje happen vrijdag 15 februari
Start Veldtrainingen

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!

Nieuwe e-mailadressen voor HCZ
Sinds een aantal maanden heeft HCZ een nieuwe website op
www.hockeyclubzevenbergen.nl.
In de loop van februari gaan ook de e-mailadressen veranderen. Alle e-mailadressen
eindigend op hczonline.nl komen te vervallen en zullen worden vervangen door
hockeyclubzevenbergen.nl.
Leden, vrijwilligers die voor de club activiteiten verrichten en voor hun taken gebruikmaken
van een e-mailadres van HCZ zullen tijdig worden geïnformeerd.

Bitje happen vrijdag 15 februari
Je wilt graag veilig sporten. Een bitje op maat geeft de beste bescherming voor jouw
tanden! Bovendien zit dit een stuk lekkerder, adem je beter en hoef je je bitje niet uit te
doen tijdens een slok water.
Bitjehappen maakt voor jou een bitje op maat! Wij nemen een afdruk van jouw gebit, jij
kiest een kleur en wij zetten jouw naam (en telefoonnummer) in jouw bitje. Zo past het bitje
alléén om jouw tanden en is die personalised naar jouw smaak.
We bieden bitjes aan voor de prijs van €42,50 tot 14 jaar en €52,50 vanaf 14 jaar. Wil je
een extra bitje laten maken? Dit kan voor 30 euro!
Bitjehappen staat op 15 februari van 17:30 tot 20:30u in het clubhuis om op maat
gemaakte bitjes aan te meten. Je kunt daar happen voor jouw bitje. Loop langs onze stand
of meld je van tevoren alvast aan, dan ben je sneller aan de beurt. Meer informatie en
aanmelden? Ga naar: https://www.bitjehappen.nl/hapdag/zevenbergen/
We zien je graag tijdens de hapdag!

Start Veldtrainingen
De Funkey, Benjamins, 3- en 6-tallen hervatten de veldtraining vrijdag 8 februari, aanvang
17.00 uur.
De 8-tallen + D-tallen start de training op 15 februari.
Alle Jongste Jeugdteams trainen dan weer volgens het trainingsschema.
Vrijdag 1 vervalt de training i.v.m. Carnaval.
Vanwege de start van de competitie op zaterdag 16 maart is er vrijdag 8 maart wel training.
De juniorenteams ontvangen bericht van de coach/trainer over de start van de
veldtrainingen.
Voor vragen stuur een e-mail naar: tc@hczonline.nl
Mocht de weersomstandigheden er aanleiding toe geven dan worden de trainingen
afgelast. Dit zal via de reguliere kanalen, HCZ-website en App bekend worden
gemaakt.

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

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 de
website

