Nieuwsbrief april 2019

Van de voorzitter…
De tweede seizoenshelft is alweer enkele weken oud, mooi om te zien dat de club weer als
vanouds bruist van hockey energie. Er is in de winterstop veel gebeurd. De zaalcompetitie is
met weer een fantastische inspanning van onze vrijwilligers succesvol verlopen en alle
zaalkampioenen zijn in het zonnetje gezet. Zaalhockey wordt ieder seizoen groter en
populairder, zelfs de E-tjes hebben dit jaar voor het eerst mogen 'proeven' aan de zaal.
Jullie hebben ongetwijfeld ook gehoord en gezien dat MHCN een nieuwe hoofdsponsor
heeft, Care for Coffee. Daar zijn we uiteraard ontzettend blij mee en we hebben alle
vertrouwen in een goede samenwerking de komende 3,5 jaar.
Waar we ook vertrouwen in hebben is de energie die vrijwilligers blijven steken in onze
mooie club. Dat betekent dat er geregeld plekjes vrijkomen waar we nieuwe vrijwilligers
voor zoeken. Daarom in deze nieuwsbrief weer speciale aandacht voor een aantal
vacatures. In het bijzonder wil ik graag onder de aandacht brengen dat Jan Smulders heeft
aangegeven zijn bestuursfunctie (Hockeyzaken en Arbitrage) aan het einde van dit seizoen
(ALV juni) over te willen dragen. Een hele mooie plek voor een (of meerdere) vrijwilligers
om het stokje van Jan over te nemen. Ook zijn compagnon, voorzitter Hockey Commissie
Marc Boijens, die samen met Jan begon, stopt dan met deze klus. Neem gerust contact op
voor meer informatie. Neem gerust contact op voor meer informatie.
Ik wens iedereen weer mooie en sportieve hockeyweken!
Nieuwe kledingsponsor Indian Maharadja
Zoals u wellicht begrepen hebt, heeft MHCN sinds de 2e helft van het seizoen een nieuwe
kledingsponsor, Indian Maharadja. Helaas heeft de productie enige vertraging opgelopen,
waardoor de kleding niet bij de start van de 2e helft bij Intersport te verkrijgen was. Vanaf
de 3e week van mei zullen de nieuwe clubkleren in de winkel liggen. Het bestuur zal hier
een expliciet bericht over plaatsen op de site met de exacte datum. Mocht u voor die tijd
echt spullen nodig hebben dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Clubcolors of
mailen naar secretaris@mhcn.nl.
JOJ Paastoernooi
Aankomende zaterdag 20 april is er voor onze jongste jeugd een paastoernooi. Onderlinge
wedstrijdjes en spelletjes, uiteraard met muziek, wat lekkers en een lunch. Vergeten aan te
melden? Doe dat dan nog via evenementen@mhcn.nl.
Arbitrage
Leuk om te zien dat er weer wat nieuwsgierige jonge en oudere scheidsrechters rondlopen
die verder willen in het fluiten. De begeleiding, vaak met de “oortjes”, gaat lekker en het is
leuk om te zien hoe snel er stappen worden gemaakt. Smilende scheidsrechters –ook een
prestatie als je goed fluit- geven smilende spelers! We hebben ook weer enkele
scheidsrechters die bezig zijn met het CS+ traject en a.s. maandag gaat een nieuwe reeks
beginners op voor het CS-examen. Veel succes toegewenst allemaal en vooral veel plezier!
Dit seizoen zijn er tot op heden duidelijk minder kaarten gevallen. Dat we dat samen voor
elkaar krijgen is een goede ontwikkeling. Beter voor het hockey ook, dan focussen we op
onze eigen prestatie!
Alle ballen verzamelen!!!
Onze training en inspeelballen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Per seizoen raken we
ontzettend veel hockeyballen kwijt (honderden). Dit is een enorme kostenpost waar de club
jaarlijks mee geconfronteerd wordt. We vragen dan ook ieders medewerking om dit tegen
te gaan. Help je trainer na de training met het opruimen van de ballen. Wij vragen iedereen
die mogelijk nog ballen in zijn of haar bezit heeft deze in te leveren bij je trainer of achter
de bar! Wetende dat een bal gemiddeld 5 euro kost rekenen wij op een ieders
medewerking in deze!
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Bar, niet boos !
De nieuwe barcommissie o.l.v. Freek is na de winterstop voortvarend aan de slag gegaan. Zij
enthousiast, wij enthousiast!
Jeugdselecties en voorbereidingen volgend seizoen.
Bij de jongere teams pakken we de selectie anders aan dan voorheen. Met de KNHB streven
we een brede ontwikkeling na. In een apart nieuwsbericht op de site legt de Hockey
Commissie dit verder uit. Ons technisch kader is druk bezig met de voorbereidingen voor
volgend seizoen. Word je benaderd om mee te helpen als trainer of coach? Doen, leuk man!
Wil je helpen, laat het weten htm@mhcn.nl!
Meisjes naar de dames, een heel project!
De laatste jaren werken we ook hard aan de opbouw in de dameslijn. Er gaan nu veel
meisjes over naar de senioren. Intensief overleg, goede peilingen van wensen, een
voorlichtingsbijeenkomst en mails met uitleg naar alle betrokken speelsters.
Selectietrainingen zijn aangekondigd en worden voorbereid. Succes allemaal!
Kamelentrofee
De leukste C en D toernooien van Nederland vinden plaats in de laatste twee weekenden
van juni op onze club. Hockey, springkussens, zwembad, disco, overnachten in legertenten
en nog meer hockey! Wij zijn druk met de organisatie ervan! We hebben inschrijvingen
vanuit Sneek, Bleiswijk, Groningen, Houten en nog veel meer steden. We hebben nog maar
plaats voor een paar (jongens) teams www.kamelentrofee.nl.
Gelukkig hebben zich al heel wat vrijwilligers opgegeven voor een bardienst,
scheidsrechteren en andere diensten. Kunnen we ook op jouw hulp rekenen? Via de
bijgaande link kan je opgeven wat jij zou willen doen: www.kamelentrofee.nl/vrijwilligers.
Vakantiehockeyweek 26 aug- 30 aug – SAVE THE DATE –
In de laatste week van de zomervakantie willen we weer voor onze jeugd t/m 12 jaar de
vakantiehockeyweek organiseren. Een hele week hockey en spelletjes, op woensdag een
uitje en natuurlijk op de donderdag een disco en overnachten in tentjes!
Tenminste….als we een nieuwe organisatie bij elkaar krijgen! We zoeken dringend een
aantal ouders/senioren die deze kar willen gaan trekken, een draaiboek en hulp is
beschikbaar. Dus vind je het leuk om dit mogelijk te maken voor zo’n 150 kinderen en heb
je tijd in de laatste week van de vakantie, meld je dan aan via evenementen@mhcn.nl.
Sportiviteit en Respect.
Vanuit de KNHB, afdeling verenigingsarbitrage, is het initiatief genomen om samen met de
clubs na te denken over het versterken van een positieve houding naar arbitrage. Niet
alleen vanuit de teams en hun trainers en coaches, maar ook vanuit de ouders. Ons motto is
“verbeter de wereld en begin bij jezelf”. We werken dan ook hard aan de verbetering van
arbitrage en we nemen ook ouders mee in onze gedragsregels “Geef me de Vijf” op de
poster en de banner in het clubhuis. Coaches coachen, arbiters fluiten, ouders moedigen
aan, spelers spelen. Fouten maken mag, we coachen elkaar positief.
Met sportieve groet,
Martijn Koopmans
Voorzitter MHCN
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