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Nieuw clubtenue!
Hebben we geen ROOD shirt meer? ……….
Dat kan toch niet?! Dat mag niet!….Welke kleur dan wel? Aanstaande vrijdag
12 april wordt om 18:00 uur het nieuwe wedstrijdtenue gepresenteerd!
Afgelopen week hebben we het contract getekend met onze nieuwe kledingleverancier.
Kom vrijdag checken welke deal we hebben gesloten!

Koningsspelen vrijdag 12 april
MeerMoerdijk organiseert samen met 6 sportverenigingen en de Maatschappelijke Stage
van het Marklandcollege de koningsspelen voor de groepen 5 tot en met 8 van de
basisscholen in Zevenbergen.
De kinderen maken op deze dag kennis met hockey, honkbal, handbal, tennis, voetbal en
turnen.
De activiteiten bij de sportverenigingen zijn van 9:00 uur tot 14:00 uur.
Papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en belangstellenden zijn van harte welkom om gedurende
de dag te komen kijken, het clubhuis is geopend.

Sta scherp achter de bar!
In de praktijk blijkt dat we de barregels niet altijd scherp hebben. Risico? Een torenhoge
boete. Nee: alcohol drinken terwijl je bardienst draait is niet toegestaan. En ja: ook als je
bardienst draait betaal je gewoon voor je drankje. Check hier hoe het ook alweer zit!
De barregels
Wekelijks draaien we met elkaar de bardiensten van de club. Een belangrijke
verantwoordelijkheid, want wie wil er voor de wedstrijd geen warm bakkie, koud biertje,
tosti of broodje kroket? Daarnaast een belangrijke inkomstenbron voor HCZ, waar ook jij
van profiteert.
Zorg dus dat je de regels kent wanneer je achter de bar staat. Weer even scherp:
-alcohol drinken achter de bar is NIET toegestaan.
-bardienst draaien betekent gewoon voor je drankje (en hapje) betalen! 1 bak koffie of thee

kan je tijdens je bardienst pakken, verder zijn alle consumpties voor eigen rekening.
-alcohol schenken mag op zaterdag na 15.00 uur, op zondag na 12.00 uur.
-voor het mogen verkopen van alcohol moet je 16 jaar zijn (ben je jonger, dan mag je niet
achter de bar staan)
-voor het drinken van alcohol moet je 18 jaar zijn
-check bij jonge barbezoekers altijd hun ID.
-het is niet toegestaan met je team eigen meegebrachte drank te nuttigen.
-het is niet toegestaan bestellingen op een bonnetje te laten schrijven. Alle consumpties
moeten direct worden afgerekend.
Zorg dat je de regels scherp hebt en meehelpt de bar draaiende te houden. Alleen zo
kunnen we nog veel gezellige weekenden met elkaar op de club doorbrengen!

Wedstrijdverslagen
Jongens JE81 doen weer meer ervaring op!
Op zaterdagochtend 6 april speelden de jongens van JE81 thuis tegen DDHC uit
Raamsdonksveer.
Het was bewolkt, maar verder prima hockeyweer. Na het inspelen begonnen de jongens
vol goede moed aan de wedstrijd. Nadat er vorige week nog makkelijk van Push
gewonnen was, ging het spel nu veel meer gelijk op.
Rohan had deze keer de keeperskleding aan en hij heeft veel waardevolle reddingen
gedaan, maar toch keek J8E1 al voor de rust tegen een 0-1 achterstand aan.
Ze probeerden goed over te spelen, maar net voor rust wisten ze elkaar iets minder goed
te bereiken.
Het werd na de rust eerst 1-1 door een treffer van Eli, maar ondanks de inzet van de
jongens zagen zij deze gelijke stand verdwijnen en werd de eindstand uiteindelijk 15. Ondanks dit verlies was het toch een goede wedstrijd.
Ze wennen al aan de nieuwe regels van de 8-tallen en hebben weer goed kunnen oefenen
op de strafcorner, zowel op het nemen ervan als op het verdedigen daarbij.
Volgende week een nieuwe wedstrijd met nieuwe kansen!

Vets B - Oudenbosch (31 maart)
Opnieuw speelden wij uitermate goed samen en waar dat bij de vorige wedstrijd niet werd
beloond, gebeurde dat vandaag wel. Natuurlijk de heenwedstrijd verloren wij duidelijk en
vandaag hadden wij ons daarom best wel ingesteld op een stevige partij.

De werkelijkheid was echter anders. Oudenbosch drong best wel stevig aan maar wij
wisten tussen de linies door te combineren en daardoor voor veel meer serieuzere
bedreigingen te zorgen.
Nadat de 1 - 0 voorsprong een feit was, werd de druk op ons wat groter en dat resulteerde
best wel tot een aantal hachelijke momenten. Gelukkig wisten wij de eerste strafcorner te
elimineren en die bleek voor Oudenbosch aanleiding te zijn om bij de eerstvolgende
strafcorner direct over te gaan tot een afschuifvariant. Idioot genoeg bleef Oudenbosch
vasthouden aan die ene variant, die alle jammerlijk sneuvelden. Ondertussen wisten wij
wel weer het doel te vinden en eigenlijk bleef de rest van de wedstrijd hetzelfde beeld
geven. Uiteindelijk werd het 3 - 0 voor ons en dat was een terechte uitslag en een prijs
voor het blijven combineren.
Han

Vets B - Pelikaan B (7 april)
PB is het team dat kampioen is in kampioenen. Waar vroeger het natuurgras nog zorgde
voor enige afremming van de bal, is het van achteruit de bal zo hard mogelijk naar de
andere achterlijn knallen in de hoop dat een aanvaller de bal het goal in kan tippen, niet
echt meer van deze tijd laat staan zinvol.

PB blijft dit "spel" volhouden en dat leidt tot 0 kansen. Wij hielden ook vol en wel in het
samen spelen. En dat levert echt een positief resultaat!
Ton begon, op uitdrukkelijk eigen verzoek, in de spits en zie, dat leverde direct resultaat nl.
de 1 - 0 (vaste waarde? :)
Memorabel natuurlijk maar dat betekent niet dat die andere 4 doelpunten van mindere
waarde zijn. Alle kwamen voort uit hetzelfde, samenspel en dat hoeft niet ingewikkeld te
zijn, eenvoud maakt macht, toch?
Han
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Kijk op de HCZ-App!
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Stuur je verslag uiterlijk
maandagavond naar
redactie@hockeyclubzeven
bergen.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

bardiensten staan online!
Via onderstaande link ga je
rechtstreeks naar het
wedstrijdschema en de
bardiensten van HCZ.

Het komende

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

wedstrijdschema

Heb ik
bardienst? Klik
hier

leuke foto los bijvoegen.

Je verslag
mailen? Klik hier
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