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Hé ouder, hockey jij al? 

Elke maandag en woensdag avond wordt er recreatief gehockeyd op MHC. Sport en 

beweging is goed voor iedereen en als ouder kan dat ook op de hockeyclub. Nog nooit 

gehockeyd? Leer de sport van je kind beter begrijpen op maandag avond. Wel wat 

hockeyervaring? Op woensdag is er altijd recreatiehockey. Op beide avonden is er een 

ongedwongen sfeer en het is altijd gezellig. 

  

 De drie voordelen: 

1. Het is toch veel leuker om buiten te lopen, dan aan apparaten in een sportschool te hangen. 

2. De club kent een speciaal recreatietarief, omgerekend nog geen € 10,- per maand. 

3. De wedstrijdanalyse van zaterdag wordt veel leuker, want je snapt het beter! 

Je hoeft geen Maartje Paumen te heten om mee te doen, je kunt gewoon starten! 

Maartje's magic  

Je moet het gezien, gehoord of gelezen hebben. De clinic met Maartje Paumen was 

magisch! Het was fantastisch om te zien hoeveel kinderen er waren, hoe zij vol 

bewondering staarden naar de trucjes van Maartje, hoe behendig en technisch Maartje 

is, hoe graag de kids een foto en handtekening wilde en hoe Maartje op iedereens 
gezicht de grootste glimlachen toverde: magie! 

De clinic was een hoogtepunt voor MHC Steenwijk mede dankzij Rabobank Meppel-
Steenwijkerland en alle vrijwilligers. Dank daarvoor! Foto's en video's vind je hier! 

That's me! 

Degene die ervoor zorgt dat de website altijd up to date is, degene die de digitale nieuwsbrief maakt en degene 

verantwoordelijk is voor onze Twitter en Facebook pagina's: that's me! Mijn naam is Marlies Hilbolling, speelster 

van Dames 1 en ik ben al zo'n 14 jaar lid van MHC. Twee jaar geleden besefte ik me dat een vereniging niet 

zonder vrijwilligers kan en daarom gaf ik aan dat ik wel wat wilde doen. Na een uitnodiging van Henk Westenbrink, 

de voorzitter, nam ik plaats in het bestuur als 'communicatie verantwoordelijke'.  

Onlangs ben ik verhuisd naar Utrecht, toch kan ik het niet laten om bij 'mijn clubje' te 

blijven hockeyen. Ik reis daarom iedere week heen en weer om met Dames 1 te kunnen 

trainen en op zondag de wedstrijd te spelen. Helaas, ben ik niet meer in staat om mijn 

activiteiten voor de club met mijn eigen werkzaamheden te combineren. Daarom ben ik 

op zoek naar een aantal enthousiaste leden of ouders die samen een team willen 

vormen, verantwoordelijk voor de communicatie, promotie en social media van de club. 

Geen verstand van hockey? No problem! Dit is je kans om ook iets voor de club te 

betekenen! Mail me! 

Lekker bezig! 
Marlies stelde ons de vraag: "Zaalcommissie waar houdt je je mee bezig?" 

 

Hoi Marlies! Leuk dat je het vraagt. We zijn lekker bezig. Via mail en website is de eerste informatie verzonden. De 

contouren van de zaalcompetitie staan er, maar moeten verder worden ingekleurd. Begin december start de 

competitie, dus deze maand stropen we de mouwen flink op. De arbitrage moet worden geregeld. Niet alleen de 

teams moeten worden ingevuld maar ook de begeleiding van deze teams. En wat dacht je van de zaaltraining? 

Wanneer, waar en door wie? Vragen over materiaal -zoals zijn er al balken in de nieuwe Waterwijcksportzaal? 

Scheidsrechters wel of niet?  Vragen die voor de start allemaal beantwoord moeten zijn. 

 

Wat zeg je? Of we dan klaar zijn? Welnee, dan begint het monitoren. Zorgen dat alles 

loopt tijdens de competitie. En we hopen dat we ook dit jaar kampioenen mogen 

huldigen. Een flink karwei is het. Wist je dat René Lip dit vorig jaar in zijn eentje 

allemaal moest doen? Wij zijn gelukkig met z'n 3-en (Liesbeth Jager, Theo Hermsen en 

Gerda Klaver) en René deelt zijn ervaring met ons en helpt daar waar nodig. Tof he! 

Mocht je ons willen bereiken, mail dan even! Zien we jou ook in de zaal Marlies? 

 

Uiteraard! Stiekem vind ik zaalhockey soms leuker dan op het veld!  
 

Wist u dat?  

 Onze club op de valreep mee doet met de Grote Club Actie? Ieder lid hoeft slechts vijf loten te verkopen. 

Het doel van de actie is om van de opbrengst een sleeptafel of een ballenkanon aan te schaffen voor de 

club.  

 Dames 1 een koude winter tegemoet gaat? De dames zijn op zoek naar een trainingspakkensponsor. 

Interesse? Stuur dan een mail! 

 MD2 héél blij is op hun eerste overwinning dit seizoen? Ze wonnen van Sneek. Oh, en hun coaches zijn ook 

heel trots op ze! 

 Na hevige regen- en hagelbuien wij beschikken over twee, niet bespeelbare, waterveld? ;) 

4 vragen aan... 

...keeperstrainer Ger Diekstra 

 

1. Hoe ben je (ooit) bij MHC betrokken geraakt?  

 In de tijd dat ik assistent-trainer / keeperstrainer bij Noord Nederland KNHB was stond er regelmatig ene Maarten 

Salverda langs de kant te kijken. We kwamen met elkaar in contact. Later is hij mij opgevolgd als trainer coach bij 

Roden heren 1. Vorig seizoen heeft hij mij aanbevolen bij leden van de MHC Steenwijk die op zoek waren naar een 

keeperstrainer voor hun dochter. Door deze trainingen en Maarten kwam ik in gesprek met het bestuur van MHC 

Steenwijk. Vandaar dat ik er nu ben. 
  

2. Wat is nu jouw 'taak' binnen MHC? 

Ik verzorg de keeperstraining voor de jeugd- en seniorenkeepers. 

 

3. Wat was jouw grootste blooper bij MHC en wat was je absolute hoogtepunt? 

De tijd dat ik bij de MHC ben is voor beide te kort. Het bevalt mij tot nu toe erg goed bij 

de MHC. Dat zie ik als een aanloop naar het hoogtepunt. 

 

4. Wat hoop je in de toekomst nog voor MHC te kunnen betekenen? 

Ik hoop een steentje te kunnen bijdragen aan het spelinzicht en -plezier van onze 

keepers en daarmee ook van de teams, inclusief de begeleiders en ouders. 
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