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Tweede seizoenshelft 
 
Met heerlijke schaatskilometers in de benen realiseer je toch weer even in wat voor een 
prachtige regio we wonen! Een prachtige manier om de conditie een beetje op peil te 
houden voor de tweede seizoenshelft. Terwijl de meren en sloten alweer zijn ontdooid, 
kijken we toch alweer naar de tweede seizoenshelft. Oefenwedstrijden en de eerste 
trainingen zijn alweer gepland. 

En ouders, hoe sportief zijn jullie nog? De vorst en 
sneeuw zijn weer verdwenen en het trim- en 
recreatiehockey is weer gestart. Op maandag en 
woensdag avond is er respectievelijk trim- en 
recreatiehockey. Een prachtige manier om de sport 
van je kinderen beter te leren kennen en zelf lekker te 
sporten. Als die sportieve voornemens voor het 
nieuwe jaar nog niet zijn ingevuld of ze zakken toch 
weer wat weg... dan is hockey een lekker intensief 
spelletje. Dus sta niet alleen langs de lijn, stap er ook 
eens binnen! Dan sta je daarna ook heerlijk voldaan 
in het clubhuis, geen verplichting maar wel gezellig!  
                                                                              

Henk Westenbrink, voorzitter 

 

Hockeyen op landelijk niveau...  

... Meisjes C1 maakte het mee! Het team begon dit zaalseizoen in de topklasse en 
eindigde in de voorcompetitie hoog genoeg om IDC (inter district competitie) te gaan 
hockeyen. Een knappe prestatie! Maar hoe is het nou om op zo'n hoog niveau te 
hockeyen? We vroegen het MC1 zelf! 
 
De meiden zaten in een een competitie met hockeyclubs Union, Groningen en 
Wageningen. De wedstrijddagen waren vaak lang. Een groot deel van de meiden ging 
de avond voor de wedstrijd extra vroeg naar bed, omdat de volgende ochtend de 
wekker alweer om 08:00 uur ging!  
  
Van te voren werd verwacht dat het niveau een stuk hoger zou liggen dan gewend. 
Helaas heeft het team dan ook geen overwinning mogen vieren. Toch verlieten de 
meiden na elke wedstrijd met opgeheven hoofd het veld! Volgens coach René zit de 
kracht van het team in de sfeer onderling en het voor elkaar willen strijden, "daarnaast 
bezitten de meiden individuele kwaliteiten die goed bij elkaar aansluiten.".  
 

Het team heeft dan ook veel geleerd van deze 
ervaring. De meiden zijn erg trots op de prestatie die 
ze hebben geleverd. Ze vonden het een leuke ervaring 
en kijken er dan ook tevreden op terug: "want zo hoog 
spelen is echt te gek!". 
 

Tips en meer ervaringen over het 

hockeyen op een hoog niveau, lees je 

hier in het complete interview met 

Meisjes C1! 

 

 

           
      

 

Nieuwjaarsreceptie 

Op 19 januari 2013 vond de jaarlijkse MHC Steenwijk nieuwjaarsreceptie 
plaats. Er werd een toost uitgebracht op een nieuw sportief en succesvol 
hockeyjaar. 

Door de voorzitter werd er kort teruggeblikt op het afgelopen jaar. Veel 
kampioenen, waaronder Heren 1, een geslaagde clinic en veel gezelligheid! 
2012 was een goed jaar en daarom werd het bestuur en alle vrijwilligers die 
aan het 'verenigen' zijn geweest bedankt.                                                    

'Verenigen' is dan ook een belangrijk aandachtspunt voor het komende jaar. 
We hebben een leuk jaar achter de rug en omdat voor de toekomst te borgen, 
gaan we kijken hoe het een en ander is georganiseerd. Er gaat worden 
onderzocht of en hoe de structuur van de club kan worden verbeterd voor nog 
meer succes in de toekomst! 

Het was een succesvolle en gezellige avond, mede dankzij 
alle aanwezigen, vrijwilligers, EP Beute en de heerlijke hapjes 
van Kookstudio Kookpunt!  

 

Wist u trouwens dat: 

 
... alle jeugd-trainers zijn uitgenodigd voor een zeer leerzame bijeenkomst op 
25 februari te HVA Assen? Een bijeenkomst vol met oefeningen en tips voor 
tijdens het training geven! 
 
... Marjan Cochoret de la Monière degene is die de voorraden van het clubhuis 
bijhoudt en aanvult in plaats van Albert Jan Vaartjes, zoals helaas vorige 
nieuwsbrief foutief is vermeld. Daarnaast staat ze altijd voor iedereen klaar 
met een hap en een drank, een kop koffie met koek of cake of tosti's voor de 
kids! 
 
... Kids vanaf 4 jaar al welkom zijn op onze club om spelenderwijs kennis te 
maken met hockey? Geef je op voor de Funkey hockeytrainingen, elke 
zaterdagochtend!  
 
... er sinds gister avond twee prachtige grote foto's aan de wand van het 
clubhuis hangen? Nog meer sfeer in ons clubgebouw! 
 
... de bestuurskamer is verbouwd en nu uitstekend te gebruiken is als ruimte 
voor teambesprekingen e.d.?  
 
... er al meer dan 100 aanmeldingen zijn voor de MHC 
Steenwijk spooktocht op 9 februari? Spannend...!  
 
Veel griezelplezier!  

  

De hockeybikkel van de maand 
 
Deze maand: Kim Dijkstra, voormalig aanvoerster en huidig speelster van Dames 1. Ze begon als tien jarig meisje met hockeyen bij MHC Steenwijk. In 2002 kwam ze terecht in 

een hecht en sterk team, wat als Meisjes B kampioen werd in de topklasse! Sindsdien is ze alleen maar beter geworden. Al snel  draaide Kim dubbele diensten, zowel Meisjes A 

als de dames konden haar kwaliteiten goed gebruiken. Na deze periode belandde ze bij hockeyclub Kampen in Dames 1, dat tweede klasse speelde. Na een aantal jaren kwam 

ze toch terug naar MHC Steenwijk, waar ze op dit moment nog altijd één van de fanatiekste dames is in haar team. Kim is als laatste vrouw een rots in de branding van de 

verdediging van Dames 1!  

 

Gedurende haar hele hockeycarrière heeft Kim naast het spelen, altijd training gegeven aan jeugdteams. Hier komt haar kennis,  opgedaan tijdens 

haar opleiding aan de Calo, zeer goed van pas. Opvallend genoeg traint Kim alléén maar jongens. Misschien omdat haar kwaliteiten hier het beste 

van pas komen. Kim is namelijk streng waar nodig, maar ze is vooral gedreven, enthousiast, fanatiek en een echte doorzetter! Momenteel geeft ze 

training aan jongens D1 en mede door haar inzet staan de jongens zowel op het veld als in de zaal tweede in de competitie!  

Kim is dan ook een uitstekend voorbeeld, waarom training geven aan jeugdteams zo leuk en belangrijk is! Goede en enthousiaste trainers zijn 

belangrijk voor de sportiviteit, de prestaties en natuurlijk voor veel plezier op onze club! 
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