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Vakantie! 
Koud!! Het was bikkelen op en langs het veld bij het moeizaam opstartende voorjaarsseizoen. Ik heb moeders gezien die het 
niet langer konden aanzien en hun jonge kroost van het veld haalden, maar ook bikkelende jongens C die dapper de vrieskou te 
lijf gingen. Het gevolg: inhaalwedstrijden tot halverwege juni (!). Nu met aangename temperaturen en een brandend zonnetje, 
is het fantastisch weer om in te hockeyen. Na de laatste wedstrijden is het mooi terugkijken op weer een mooi hockeyjaar, in 
mijn geval met BBQ en een biertje, heerlijk koud!! Ik wens iedereen een mooie zomer, een fijne vakantie en zie iedereen het 
volgende seizoen graag weer terug!  

- Henk Westenbrink, voorzitter. 
 

Het E6 slottoernooi was bikkels! 
Het was prachtig weer, er waren zo'n 180 kinderen, 21 teams, het was perfect georganiseerd, er hing een relaxed 
hockeysfeertje, er werd schitterend gehockeyd, teams waren prachtig verkleed, vele lovende reacties ontvangen, met andere 
woorden: we hebben 8 juni een fantastisch slottoernooi op onze club gehad voor de jongens E6.  
Dank aan alle mensen die dit mogelijk hebbengemaakt! Gerda, Anita, Sigrid, Corien, Herrie, Paul, Marjan en Jannie ontzettend 
bedankt dat jullie onze gastvrijheid zo mooi hebben neergezet! En natuurlijk alle bedrijven die met hun prachtige mix aan 
bijdragen er een schitterend geheel van hebben gemaakt! Dank! Hieronder de mooie lijst, hier wil je toch tussenstaan: C1000 
Bert Vis, Matter Steenwijk, Makelaardij Wapstra, Slager Bouma, Keurslager Mulder, Intertoys, Mulder Kaas, Hema, Bakker 
Boxum, Café de Karre, Rabobank, Mac. Donalds, Willem de Boer Food & Events. 
 

Kampioenen! 
Meisjes D2 is dit seizoen kampioen geworden! Zij werden overtuigend eerste in hun poule door 7 van de 8 te spelen 
wedstrijden te winnen. De meiden ontvingen allemaal een mooie roos en een heerlijke taart om hun kampioenschap te vieren!  
Ook Jongens B1 heeft een unieke prestatie geleverd! Voor het eerst in onze clubgeschiedenis zijn deze jongens kampioen van 
Noord-Nederland geworden in de topklasse! Gefeliciteerd! Lees hier het hele verslag van de beslissende kampioenswedstrijd 
van deze jongens.  
 

Donatie ING 
Het goede doelenfonds van ING heeft onze club een donatie geschonken van € 750,-. Vrijwilligerswerk levert een positieve 
bijdrage aan onze maatschappij. ING wil haar medewerkers hierbij graag helpen met een donatie voor de stichting, club of 
vereniging waarvoor ze zich inzetten. Zo staat Astrid altijd klaar voor onze jongens E6. Astrid en ING: Bedankt! 
 

Jeugdkamp en FKHT groot succes! 
Het jeugdkamp en het familie en kennissen hockeytoernooi, met nog meer deelnemers dan voorgaande jaren, waren dit jaar 
een groter succes dan ooit tevoren! Complimenten voor de feestcommissie voor het organiseren van beide evenementen. De 
kinderen hebben ontzettend genoten van het jeugdkamp en het FKHT was een fantastische afsluiter van een top weekend! 
Foto's en filmpjes staan online en op onze Facebook pagina!  
 

Wist u dat?  
- Jop Hermsen geselecteerd is voor Jongens C, district Noord-Nederland? Goed gedaan Jop, veel succes!. 

- Maartje Paumen is uitgeroepen tot 's werelds beste hockeyster? En.. we kunnen haar persoonlijk feliciteren met deze titel, 
want 16 oktober geeft ze een       

  clinic op onze club!  

 

Hockeybikkels van de maand: 
Deze maand zijn de leden van de TC, de technische commissie, de hockeybikkels van de maand. Wekenlang zijn zij bezig 
geweest met de teamindeling voor volgend seizoen. Namen en leeftijden op een rijtje zetten, selectietrainingen organiseren, 
besprekingen met coaches, trainers en spelers. En dat allemaal naast hun werk en/of gezinsleven. Belangen worden 
afgewogen, sociale aspecten worden meegenomen en dat alles binnen de grenzen die de KNHB heeft vastgesteld. Een lastige 
opgave, maar ook dit jaar is het weer gelukt, daarom zijn zij de hockeybikkels van deze maand!    
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