
 

 
We gaan weer naar buiten! 

 
De lente is op komst, we mogen met zijn allen weer de wei in! In ons geval onze 
fantastische kunstwei aan de middenweg. Hebben jullie al de prachtige foto’s gezien die 
in het clubhuis hangen?  
 
Op deze plaats wil ik aandacht vragen voor Sportiviteit en Respect. Samen met een 
aantal andere sportbonden en het NOC NSF ondersteunt de KNHB de campagne 
Sportiviteit en Respect. Gelukkig bereiken mij relatief weinig signalen van ongewenst 
gedrag binnen onze vereniging. Het is dan ook makkelijk om te denken dat deze 
boodschap voor anderen bestemd is. Zo soms gebeuren er toch ook binnen onze MHC 
dingen, waarbij je wenkbrauwen zich wel eens fronsen. Het is daarom belangrijk er met 
zijn allen, spelers, coaches, ouders en bestuur, er op te blijven letten. Spreek elkaar 
aan als je iets ziet of hoort wat niet thuishoort op een sportveld! De coaches hebben 
hierin een belangrijke rol, dat vraagt tegelijk van de overige ouders deze rol te 
respecteren. 
 

Natuurlijk ben je het niet altijd met elkaar eens, maar drink 
dan samen eens een kop koffie… in onze gezellige clubhuis! 
Over koffie gesproken.. un grand café?? Binnenkort komen we 
met koffienieuws! 

Henk Westenbrink, voorzitter 

Herstart veldcompetitie 

De laatste speelronde in de zaal is op 3 maart aanstaande. Sommige teams kunnen 
zelfs nog kampioen worden!  
 
Maar.. direct daarna start het tweede deel van de veldcompetitie: 
 
- H1 en D1 hervatten de veldcompetitie op zondag 10 maart met een   
- thuiswedstrijd. De toegang is vrij, dus komt allen! 
- De wedstrijden van de jongste jeugd starten op zaterdag 9 maart.  
- De junioren starten op zaterdag 16 maart.  

 

Unicum in hockeyend Nederland: 
 
Een combinatieteam van de Sneeker Mixed Hockey Club en Mixed Hockey Club 
Steenwijk in de competitie!  

"Chill, ik ben nu lid van twee hockeyclubs. Ik lijk wel prof!". Zomaar een reactie van één 
van de speelsters van de meisjes A van MHC Steenwijk na de geslaagde samensmelting 
van MA2 uit Sneek en MA1 uit Steenwijk.  
 
Met durf en moed is MHC Steenwijk de competitie gestart met negen meisjes A 
speelsters. Verwacht werd dat er wel aanvulling gerealiseerd kon worden uit andere 
teams. Echter, na een aantal wedstrijden werd duidelijk dat op deze wijze het einde van 
het seizoen niet kon worden gehaald. MHC Sneek kampt met de Meisjes A2 met een 
soortgelijk probleem en via via had men gehoord van een mogelijke samenwerking.  
 

Het enthousiasme van de leden en ouders, coaches en begeleiders 
van beiden verenigingen zorgt ervoor dat het doorgaat! En.. op 2 
maart aanstaande speelt het combinatieteam Sneek-Steenwijk al 
haar eerste competitieduel tegen Winschoten!  
 
Lees hier meer over deze unieke samenwerking! 

   

 
Gezocht - Funkeyers!  
 
Sinds enkele jaren bereiden de aller jongste talenten zich op 
zaterdagochtend voor op een glanzende hockey carrière, tijdens de 
funkey training. Deze training bestaat uit een half uur hockey- en 
andere veldspelletjes doen met kids van 4 tot 6 jaar. Na de 
enthousiaste begeleiding door Sandra Barkhuijsen, die nu langs de lijn 
staat bij de f-jes, zijn wij op zoek naar nieuwe begeleiding. Iets voor 
jou?  

Ervaring is niet vereist. Lijkt dit je leuk? Meld je dan aan! 

Inmiddels zijn veel funkeyers doorgestroomd naar de f-jes. We kunnen dus weer nieuwe 

talentjes gebruiken! Iedereen tussen 4 en 6 jaar die is welkom. Kom samen met je broertjes, 
zusjes, nichtjes, neefjes, klasgenootjes en buurkinderen meedoen! Sticks en andere materialen 
worden door de club verstrekt. De funkey trainingen duren een half uur, daarna is er ranja in 
de kantine en kun je tegelijk de wedstrijden van de andere teams bekijken.      

Jorrit Maakal scheidsrechter tijdens het  

NK Zaalhockey 

Heren 1 speler Jorrit Maakal floot op zaterdag 2 februari de Jongens C 
finale tijdens het Nederlands Kampioenschap Zaalhockey. Deze 
mogelijkheid kreeg hij dankzij zijn sterke optredens eerder die dag! Een 
kans als deze krijg je dus niet zomaar, je moet het verdienen! Een 
knappe prestatie!  

Na afloop kreeg Jorrit van de beoordelaar complimenten voor zijn zeer sterke optreden. Jorrit: 
"Alles klopte, er waren geen cruciale fouten gemaakt! Met een beter gevoel konden wij niet 
naar huis gaan!" (Foto: Erik Bakker) 

Lees hier het hele verslag over Jorrit zijn bijzondere ervaring! 
 

 
Wist u trouwens dat... 
 
... Bitjes bij de junioren verplicht zijn? Zowel tijdens de wedstrijden 
als op de trainingen! Bitje vergeten? Don't worry! Bitjes zijn ook te 
koop in het clubhuis! (foto: Peter de Weerdt) 
 
... Op 30 maart het jaarlijkse MHC Steenwijk gala op het programma staat?  
Deze keer met een speciaal thema: een gemaskerd bal!  
 
... Anne Ruth Alberts, keepster van Dames 1 en Jongens A keeper 
Tom Aalderink op de Nationale Hockey- en Keepersdag te Laren hun 
keepers-skills hebben verbeterd? Mede dankzij de begeleiding en 
individuele tips van niemand minder dan Oranje keepster Joyce 
Sombroek! Het verslag van deze leerzame dag lees je hier! 
 
                                                                        

Sponsoring  
 
Wij heten van harte welkom onze nieuwe sponsor:  
Restaurant Woody's House in Steenwijk. 
  
In de maand maart van 2013 krijgen alle leden van MHC 
Steenwijk op maandag, woensdag en donderdag bij Woody's House de eerste twee drankjes 
gratis. Neem dus je lidmaatschapsnummer mee en begin de avond goed! 

  

    
 

De hockeybikkel van de maand 
 
De hockeybikkel van februari: Merel Pipping. Merel is op haar 5e begonnen met hockeyen bij HC Nuenen. In de C-jeugd werd ze al voor het eerst uitgenodigd voor de districtsselecties Zuid-
Nederland, als spits. Vanaf toen maakte Merel overuren; naast de reguliere trainingen bij HCN, volgde ze ook twee keer in de week hockeycollege bij Oranje Zwart. Dat resulteerde in een plek 
in het districtsteam Zuid in de B-Jeugd en een jaar later tot een selectie voor Jong-Nederland! 
 
"Ik was altijd op een hockeyveld te vinden, zeven dagen per week. Vaak speelde ik twee of drie wedstrijden per weekend. Door een zware knieblessure heb ik een poosje aan de kant gestaan 
en heb toen besloten om als keepster, in de A-jeugd, mijn rentree te maken op het veld."• verteld Merel zelf. Dit ging haar goed af en binnen korte tijd had kreeg ze een basisplaats in MA1 
terug. Daarnaast heeft ze erg hard gewerkt om als spits weer terug te kunnen keren in de competitie. 
 
Vervolgens speelde ze jaren in Dames 1 tot ze zwanger werd van haar eerste dochter. Daarnaast is Merel al deze jaren betrokken geweest bij HCN als mini-begeleider, jeugdtrainer, 
scheidsrechter en ze was mede-organisator van nationale- en internationale jeugd- en senioren toernooien. 
 
In 2011 is Merel in Steenwijk komen wonen én hockeyen. Helaas duurde haar hockeycarrière bij MHC Steenwijk Dames 1 niet lang. Door lichamelijke klachten was ze na een half seizoen 
genoodzaakt te stoppen. Toch laat het hockey haar niet los: "In het seizoen 2012/2013 ben ik samen met mijn man Maurits in de Jongste Jeugd Commissie gestapt. Maurits als leek, om meer 
over hockey te leren en ik om op die manier toch met hockey bezig te kunnen zijn. Ook zijn ze samen als coach en trainer aan de slag gegaan bij het team van hun oudste dochter Isa, de Mix 
E8. En ook hun jongste dochter Britte hockeyt ondertussen. Merel en Maurits: "Het enthousiasme, waarmee wij zien dat de meiden met de sport bezig zijn, is een grote drijfveer voor ons om 
betrokken te zijn bij de club. Natuurlijk hebben wij ook nog veel te leren, als ouder, coach, trainer en betrokkene, maar wij hopen dat de we dat bij MHC Steenwijk altijd kunnen blijven 
doen!".  

Merel is dan ook een uitstekend voorbeeld van één van onze vrijwilligers, die met al haar kennis en haar jarenlange ervaring op (nationaal) topniveau zeer actief is op het gebied van het 
begeleiden en opleiden van onze jeugdleden! Daarentegen, bewijst haar man Maurits, dat je ook zonder ervaring iets kunt wat betekenen voor onze club! 
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