Nieuwsbrief: Scheidsrechters – positief aanmoedigen – huldiging
Beste leden, ouders, vrijwilligers en andere betrokkenen,
Het afgelopen weekend moest een knallende start worden van de tweede helft van het seizoen, maar
helaas zorgde het weer er voor dat het toch een beetje anders liep dan gepland. Zaterdag helemaal geen
wedstrijden en zondag slechts enkele wedstrijden die door gingen. Dames 2 en Heren 1 waren de bikkels
die wel in de kou hebben gespeeld! Daarna de huldiging (verderop de foto’s) en een TD. Misschien dus
niet helemaal het weekend zoals gepland, maar wel een frisse start van de 2e seizoenshelft!

Drie hoeraatjes voor onze nieuwe scheidsrechters! Goed
gedaan: Anouk Aardse, Charlotte Bode, Jasmijn van den Brink, Nina
Cornelisse, Evi van Drent, Marit Geene, Iris de Groene, Floor van der Gugten,
Milou de Hoog, Isabel van der Jeugd, Sam Lok, Sophie Neleman, Sarah den
Ouden, Amy Peeks, Britt van Rijswijk, Vivian Schuurman, Èlsa van Triet en in
het bijzonder met de beste score van deze keer: Beau van der Wal.
Graag wil ik in deze nieuwsbrief extra aandacht vragen voor ieders gedrag langs de zijlijn. Het is voor alle
hockeyers heel erg leuk om support te krijgen vanaf de lijn. Kortom, blijf vooral komen om jouw
dochter/zoon/buurjongen/nichtje/vriend/etc. aan te moedigen. Maar….. gedraag je! Helaas hebben wij
meerdere mails ontvangen over het gedrag van ouders langs de lijn. Dat moeten we met z’n allen echt
niet willen. Dus nog even voor de duidelijkheid:
• Plezier in hockey staat centraal. Kids hebben alleen plezier in een positieve sfeer;
• Onze trainers en coaches worden aangemoedigd en gestimuleerd om positief te coachen;
• Ouders (langs de lijn) zijn minstens zo belangrijk om het goede voorbeeld te geven;
• We houden onze mond tegen scheidsrechters;
• En we mogen elkaar aanspreken om positief aan te moedigen;
• Laten wij het goede voorbeeld zijn voor onze jeugdleden, elkaar en de tegenstander!
“Meer dan hockey”. Dat lid zijn van een hockeyclub meer is dan alleen
hockeyen, weet elke hockeyer. Vriendschappen, levenslessen en bakken
plezier horen er ook bij. Maar zelfs skiën behoort tot de mogelijkheden!
Afgelopen voorjaarsvakantie is er wederom een groep hockeyers gaan
skien. Met ruim 50 mensen een weekje wintersport in Hochfugen. De
groep bestond onder meer uit 11 trimmers, 10 jeugdleden, 4 senioren,
2 coaches, 2 scheidsrechters plus aanhang! Hoe leuk is dat?!
Vergeet niet de contributie te betalen. Zowel voor het veld als voor de zaal! Het zijn aparte facturen!

Techniek op Zondag is weer begonnen! Meer dan 50 (!)
jeugdleden stonden zondagochtend al vroeg op de velden.
Het is super gaaf om te zien hoe
onze eigen dames uit Dames 1 en
heren uit Heren 1 de kids de
knijpjes van het vak leren! En na
ruim een uur getraind te hebben,
worden de kids verwend met ranja
en fruit. Een vroeg, maar goed
begin van de zondag!
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Onze
ZAALKANJERS!
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MC4

Heren 1

JB1

Wow! Wat een opkomst bij het Sportdebat op 7 maart in de Kleine Vink. Alle lokale politieke partijen
waren aanwezig en meer dan 100 mensen in het publiek. We hebben het ruimte tekort in de zalen goed
naar voren kunnen brengen en op die manier de eerste stap gezet richting een permanente oplossing voor
het zaal tekort. Was je er niet bij? Kijk hier voor een kort filmpje; https://youtu.be/rP5vd5ywbeI
Wist je dat…
Ladies Night op vrijdagavond 16 maart een enorm succes was? Leuke winkeltjes,
heerlijke daghap en een clubhuis vol mensen!
Dames 1 helaas niet door is naar de 4e ronde van de beker? Heren 1 speelt
vijdagavond 23 maart hun 3e ronde van de beker. Wie weet gaan zij wel zorgen voor
een stunt. Kom allemaal naar de club om hun aan te moedigen!
de velden zijn schoongemaakt door de gemeente? Kilo’s vuil kwamen er van af!
Met een hockeygroet, namens het hele bestuur,
Carolien Gadella – van Wersch

ACTIVITEIT

DOELGROEP

DATUM

INFO

Heren 1, derde ronde
Beker

Iedereen

Vrijdagavond
23 maart

Techniek op Zondag

D en E Jeugd

Maart/april

hannahvvl@gmail.com

Hockeykamp incl.
overnachting

12 t/m 15 jaar

30 april &
1 mei

youthstarhockeycamp@gmail.com

Go4hockey kamp

D en E Jeugd

3 mei

www.go4hockey.nl

IJsseldag

IEDEREEN

30 juni

Voor jong en oud! Een
familietoernooi waar plezier
centraal staat!

