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'Happy!' 
‘Because I'm happy’ Pharrell Williams zingt het uit vele radio’s op het moment, het lijkt 

wel de kerstgroet van 2013! En natuurlijk ook een mooie groet! 2013 alweer bijna 

voorbij, maar qua MHC ben ik ook wel happy! Hockey technisch gezien hebben we dit 

jaar een grote stap gemaakt. Professionele begeleiding om iedereen binnen de club 

meer plezier aan hockey te laten beleven. Hier gaan we de komende jaren nog veel aan 

hebben. Persoonlijk denk ik nog met veel 'happiness' terug aan Maartje Paumen en het 

volgende grote moment staat alweer gepland: met 2 bussen vol naar het WK in Den 

Haag! 

 

Voor de komende dagen wens ik u veel plezier en genot van corpuleuze maaltijden, de 

TOP2000, oliebollen, vrienden en familie en vooral een ‘happy’ 2014! - Henk 

Westenbrink, voorzitter. 

 

 

MHC Snapback 

De MHC snapback, hét fashion item voor langs de lijn bij MHC Steenwijk. Bob Alberts, 

keeper van Heren 1, creatieveling en designer van deze pet nam het mooie initiatief om 

een MHC Steenwijk snapback te ontwerpen. Een groot succes! Hij verkocht zo'n 75 

petten! En.. de pet is niet alleen mooi en hip, maar ook nog eens functioneel: 

Toen Bob met zijn pet op in slaap viel in de trein, was er een attente medereiziger, die 

vlak voor station Steenwijk door Bob z'n snapback sterk het vermoeden had dat hij in 

Steenwijk eruit moest.  De treinreiziger maakte hem dan ook net op tijd wakker om 

nog in Steenwijk te kunnen uitstappen!  
 

Speciaal voor ons maakte hij een mooie selfie!  
 
 

Nieuwjaarsreceptie 

Net als vorig jaar willen we met iedereen van onze club een toost uitbrengen op een 

mooi nieuw hockeyjaar! Jullie zijn van harte welkom op zaterdag 11 januari voor de 

MHC Steenwijk nieuwjaarsreceptie, vanaf 17:30 tot ongeveer 19:30 uur in het clubhuis. 

Graag vernemen wij met hoeveel personen komt,  

zodat wij ervoor kunnen zorgen dat er genoeg hapjes en drankjes zijn.  

Stuur een mailtje om je op te geven.  Tot dan! 
 
 

Wist u dat? 

- De foto voor de MHC kerstkaart is gemaakt door de kids uit de Mix F2?  

- Zij kregen de opdracht iets leuks te bedenken en dit was het resultaat!  

- Hartstikke leuk!  

- Iedereen van harte welkom is voor de nieuwjaarsreceptie op 11 januari 2014?  

- Ook de kids! Er is speciaal aan hen gedacht! 

- Onze WK-actie een groot succes is? Op 31 mei 2014 gaan we met zo'n  

 - 125 MHC-ers richting het WK Hockey in Den Haag!  
 

 
Zaalhockey: NL - Polen 
Het Nederlands Dames Zaalhockeyteam is in voorbereiding op het EK Zaalhockey, dat van 24 tot en met 25 januari in Praag 

(Tsjechië) wordt gehouden. Op vrijdag 3 januari en zaterdag 4 januari 2014 spelen zij oefenwedstrijden tegen het Pools nationaal 

team in Heerenveen en Groningen. Wil jij erbij zijn? Dat kan én nog gratis ook! Lees hier meer! 

 

 

4 vragen aan... 

... Sietske Geerards 

 

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

Eind 2009 heb ik Hockeyschool Friesland opgericht. Een bedrijf om trainers, coaches en spelers op te leiden en te begeleiden. Ik 

heb toen alle verenigingen in Noord Nederland aangeschreven. MHC Steenwijk was één van de eerste  

verenigingen die interesse toonden. Na een gesprek met de Technische  

Commissie zijn we een samenwerking gestart. 
  

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

Op donderdagmiddag begeleid ik de de jeugdtrainers die training geven aan de  

jongste jeugd van MHC Steenwijk. Ik voorzie ze van trainingsstof en op het veld help  

ik ze bij hun training. Dat is nu al voor het derde seizoen. 

 

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

De grootste blooper is dat ik dit seizoen na een training de tas met 80 ballen  

per ongeluk op het terrein had laten staan. Een week later vond ik de tas terug  

met nog maar zo’n 30 ballen. Na wat rondvragen kwamen er nog 20 boven water.  

Er missen nog steeds 20-30 ballen. Oops! 

Het hoogtepunt: dat ik zie dat de trainers plezier hebben in het training geven. 

 

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

Dat het in de ‘clubcultuur’ komt dat training geven door jeugd aan jongste jeugd 

vanzelfsprekend is. En dat de trainers zich er van bewust zijn dat training geven niet 

een ad-hoc bezigheid is maar dat het een ‘vak’ is waarin ze moet leren en zich willen 

ontwikkelen. 

 
  

 

  www.mhc-steenwijk.nl                                                                 Vragen of suggesties? Mail dan naar: redactie@mhc-steenwijk.nl 

http://24hoursofhappy.com/
mailto:nieuwjaarsreceptie@mhc-steenwijk.nl
http://mhc-steenwijk.nl/site/default.asp?Option=51&NewsID=320&Volledig=1
http://www.mhc-steenwijk.nl/
mailto:redactie@mhc-steenwijk.nl
https://www.facebook.com/mhc.steenwijk
https://twitter.com/MHCSteenwijk

