
 

Maartje Paumen komt naar MHC Steenwijk! 

16 oktober wordt het feest op MHC Steenwijk! Samen met onze hoofdsponsor 

Rabobank en hockeyvereniging Meppel organiseren we een mooi hockeyfeest. 

Niemand minder dan Maartje Paumen mogen we welkom heten op ons complex, 

sinds kort topscorer aller tijden van Oranje!  

Allereerst is er aandacht voor de jongste jeugd met een clinic. Het tweede deel van 

de middag zal Maartje de oudere jeugd meenemen in hockey op topniveau. Dit is 

alvast een mooi evenement om naar uit te kijken! 

Lijncoördinatoren 

Tijdens de afgelopen Algemene Leden Vergadering is vanuit de Technische Commissie (TC) toegelicht dat er 

in het nieuwe seizoen zowel voor de meisjes- als de jongenslijn een lijncoördinator aangesteld gaat worden. 

Beide coördinatoren worden aangestuurd door de Technische Commissie en zullen als functionaris fungeren 

tussen coaches, trainers, spelers, ouders en de TC voor de meer "dagelijkse" vraagstukken zoals 

bijvoorbeeld het doorschuiven van spelers in geval teams te weinig spelers hebben op een wedstrijddag. 

Daarnaast, gaan de lijncoördinatoren de afstemming tussen de coaches en trainers verzorgen, zowel per 

team / leeftijdsklasse als ook in de meisjes- en jongenslijn zelf waardoor er meer uniformiteit op 

trainingsvlak ontstaat. We verwachten hiermee als MHC Steenwijk een kwaliteitsslag te kunnen maken. 

Nieuwe shirts aan de waslijn 

Kookpunt en First Service One zijn sponsor geworden van MHC Steenwijk! Het 

jongens B1 team van MHC Steenwijk speelt sinds kort in nieuwe shirts gesponsord 

door beide bedrijven. René Lip van First Service One en Ger Sprenkeler van 

Kookpunt, wilden beiden de club financieel ondersteunen. Hun bijdrage zal onder 

andere worden gebruikt voor nieuw materiaal voor de jeugd. Lees meer... 

 

Speciale Kookpunt actie voor MHC leden: Speciaal voor leden en/of de ouders van MHC biedt Kookpunt 

op donderdag 26 september een Italiaans arrangement aan. Prijs normaal: € 62,50. Voor (ouders van) MHC 

leden nu: € 52,50. Inclusief: welkomstdrankje, 4 gangen, wijnen/dranken en koffie met bonbons. Lees 

meer... 

Jeugdkamp! 

Jongens en meisjes van de E t/m C jeugd opgelet! 21 en 22 juni vindt namelijk het 

jaarlijkse jeugdkamp plaats! Net zoals voorgaande jaren zullen deze twee dagen in 

het teken staan van gezelligheid en hockeyplezier. Zorg dus dat je er bij bent! 

Opgeven kan door het formulier in te vullen en in de bus in de kantine te stoppen. 

Het kan ook via een mailtje met daarin dezelfde informatie. Zorg dat je erbij bent! 

Lees meer... 

 

Wist u dat? 

 De notulen van de Algemene Leden Vergadering online staan? U kunt ze hier nalezen. 

 Jongens B1 aankomende zaterdag uit tegen Westerkwartier kampioen kan worden in de topklasse? Een 

unieke prestatie! 

 MHC Steenwijk het JE6 slottoernooi, met het thema 'landen', organiseert op 8 juni aanstaande? 21 

teams, zo'n 180 fanatieke jongens, zullen deze dag strijden om het toernooikampioenschap! Lees 
meer... 

FKHT!  
Somigen kijken er al een jaar naar uit: het familie en kennissen hockeytoernooi! Dit 

jaar vindt het FKHT op zondag 23 juni plaats. Kom gezellig meedoen in je mooiste 

kostuum, hockeyer of niet-hockeyer, ga voor de originaliteit- of hoofdprijs! Opgeven 

kan tot 20 juni! Lees meer...  

 
Hockey bikkels van de maand: 

Joep en Auke zijn twee echte hockey bikkels uit jongens C. Beide jongens zijn vaste waarden in hun team, 

en ze zijn elke wedstrijd van onschatbare waarde. Auke staat rechtsvoor, en is dankzij zijn bal-behendigheid 

en inzicht heel vaak zijn tegenstander te slim af. Dankzij zijn goede spel is hij de schrik van menig 

verdediger en keeper, en lukt het hem bijna elke wedstrijd wel om minstens één bal in te touwen te jagen. 

Hij heeft heel veel plezier in het spelletje en is heel erg gemotiveerd. Als hij gewisseld wordt, vraagt hij al 

voordat hij plaats heeft genomen op de bank, of hij er al weer in mag. 

 

Joep staat daarentegen in de verdediging; laatste man. Opvallend is, dat Joep zijn 

tegenstanders vaak twee keer zo groot is als hij zelf! Toch weet hij ze elke keer weer 

te slim af te zijn en weet hij elke aanvaller het leven zuur te maken. Joep is een 

echte stofzuiger in het veld, en als zijn teamgenoten zijn uitgespeeld staat er altijd 

nog een klein mannetje met brede lach de tegenstander op te wachten. Joep is 

bovendien aanvoerder van het team, en ondanks zijn lengte heeft hij heel veel gezag 

in een team vol drukke jongens. Als zijn teamgenoten niet naar hun trainers 

luisteren, is Joep de eerste die roept dat ze stil moeten zijn. Voor de trainers is dit 

erg fijn!  

 

De vaardigheid van de jongens is ook de coach van jongens B opgevallen, en om 

deze reden hebben beide jongens dit jaar een aantal keren mee mogen doen met de 

B's. Daar doen ze niet onder voor de oudere jongens, en kunnen ze prima het hogere 

niveau bijbenen. Omdat beide jongens zich kenmerken door hun onmisbaarheid op 

het veld en hun tomeloze inzet, zijn ze met recht de hockey bikkels van deze maand! 
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