
 

 Nieuwsbrief 6 - April 2013 

Een goed gebruik! 

Het werd terecht opgemerkt op de ALV van 22 april jl. Hockey is een sociale spelletje, waarbij we na afloop 

van de wedstrijd met elkaar terugkijken op ‘eerste’ twee helften. Je drinkt samen met je team én je 

tegenstander! Vetes en strijdjes uit de wedstrijd worden bijgelegd en op die manier ga je vrolijk uit elkaar 

op weg naar de douches. 

 

Senioren kennen de welbekende derde helft. Dit is natuurlijk gezellig, maar het heeft ook een belangrijke 

functie. Tijdens de wedstrijd wordt soms fanatiek en agressief (maar fair) gespeeld. Het is belangrijk 

emoties op veld te laten en buiten het veld te genieten van de sport. Gezamenlijk wat drinken maakt het 

eenvoudiger de emoties op het veld en die buiten het veld te scheiden. Dit moeten we onze jeugd al op 

jonge leeftijd leren! 

 

Algemene Leden Vergadering 

Op 22 april jl. heeft de ALV plaats gevonden. De vergadering is goed verlopen. Lees hier de voornemens 

van het bestuur en welke besluiten er tijdens de ALV zijn genomen. 

 

Dat is wel een taart waard! 

Zaalkampioen worden, dat is zeker een taart waard! Tijdens de onderbreking van de veldcompetitie is er 

ook dit jaar door een groot aantal teams deelgenomen aan de zaalcompetitie. Wederom is er fanatiek 

gestreden om de eerste plaatsen, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in twee kampioenen: Meisjes D1 en 

Jongens B1!  
 

Een aantal van de teams zijn op een paar punten na niet als eerste in hun poule 

geëindigd, maar al met al weer een geslaagd zaalseizoen. Een goede reden om de 

kampioenen in het zonnetje te zetten! De huldiging heeft in nieuwe stijl plaats 

gevonden. Na afloop van de wedstrijden van MD1 en JB1 werden de teams door de 

voorzitter getrakteerd op een heerlijke taart met teamfoto! Alle kampioenen 

nogmaals gefeliciteerd en succes met het vervolg van de veldcompetitie! 

Koningsspelen  

In het kader van de Koningsspelen, heeft er donderdag 25 april een clinic plaats 

gevonden voor de kinderen van groep 6 van de Bernhardschool. Onder leiding van 

Maarten Salverda kwamen circa 40 enthousiaste kinderen al spelenderwijs (voor het 

eerst) in aanraking met hockey. Doel was de kinderen te laten ervaren hoe leuk en 

technisch hockey is en dat is gelukt! Als verenging vonden we het erg leuk de 

clinic mogelijk te maken en het zou geweldig zijn als we er via deze actie een aantal 

nieuwe jeugdleden bij krijgen. 

 

Supporter van schoon 

MHC Steenwijk is sinds kort supporter van Nederland schoon! Op een schoon 

sportveld zijn supporters namelijk sportiever! Daarnaast hoort bij een mooi 

clubhuis een schoon en netjes veld, dat zorgt bovendien voor nog meer 

gezelligheid! Gooi daarom na de training of wedstrijd jouw afval (en dat van 

anderen!) in de (nieuwe) prullenbakken en laat de dug outs en kleedkamers netjes 

achter voor de volgenden. Maar ook zorgvuldig omgaan met de trainingsmaterialen 

(hesjes, pionnen, ballen, e.d.) hoort hierbij! Zo houden we met z'n allen onze 

vereniging het mooiste en schoonste complex van Noord-NL! 
 

Wist u dat? 

 De hockey kennismakingsochtend, die plaats vond op zaterdag 20 april, een groot succes was? Meer 

dan 15 kinderen hadden zich aangemeld voor de ochtend en weten nu hoe leuk hockey is! Binnenkort 

kunnen wij vast een aantal van deze kinderen verwelkomen als nieuw lid van onze club!  

 Er 8 juni een slottoernooi bij ons op de club is voor 22 E6 jongens teams uit Noord Nederland?  

 De club momenteel 317 leden telt en dat we dit jaar een netto ledengroei kennen van 4%? 

 Er binnenkort een heuse videotoren wordt geplaatst? Deze wordt gesponserd door Boom pers en 

bouwbedrijf Kroes uit Nijeveen. 

 Christiaan Gorter gaat voor een chique terras onder onze luxe terrasoverkapping? 

 We iedere maand op zoek zijn naar een nieuwe foto van de maand voor op de website? Wij zijn 

benieuwd welke leuke, bijzondere of grappige dingen je hebt beleefd op of rondom het hockeyveld. Of 
ben je nog een oude zwart-wit foto van 'vroeger' tegengekomen? Stuur hem op! 

  

Hockey bikkels van de maand:  

Deze week niet één bikkel, maar vier! Hilde Jelsma, Julia Bos, Iris van Kuik en Marlon Boersma! Ze spelen in 

MB2een team dat vooral gezellig is en ook nog goed presteert! En toen de meiden hoorden dat er nog trainers 

gezocht werden voor het funkey hockey op zaterdag ochtend, waren ze direct enthousiast. Bij de uitleg van de 

vorige trainster, Sandra Barkhuijsen, over wat van hun verwacht werd, stralen alle gezichten met mooie 

glimmende ogen. Dat is wat de meiden meebrengen en ook blijven doen. Het is tenslotte FUNkey hockey, het 

hockeyen is leuk en belangrijk maar het gaat om het plezier maken met elkaar.  

Complimenten voor het initiatief van deze meiden. Dankzij hen kunnen ook onze 

allerkleinste talentjes weer lekker hockeyen op de zaterdag ochtend!     

Het funkey hockey is weer gestart op zaterdag 6 april en begint altijd om 9:00 en 

duurt tot 9:45 uur, daarna wordt er nog gezellig samen wat gedronken!  
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