Nieuwsbrief: ALV – Nieuwjaarsborrel – Oudershockey – Kleine Vink

Beste leden, ouders, vrijwilligers en andere betrokkenen,
Het nieuwe jaar komt er aan. Dat betekent dat het ook weer bijna tijd
is voor de traditionele Nieuwjaarsborrel. Wij nodigen jullie graag uit
om op zondag 7 januari tussen 16.00 en 19.00 met ons te komen
proosten op het nieuwe jaar.
Maar voor dat het zover is, is er eerst nog een Algemene
Ledenvergadering. Deze vindt plaats op dinsdag 12 december om
20.00 uur in het clubhuis. Wij willen jullie van harte uitnodigen om
hier bij aanwezig te zijn!
Mededeling: elke vrijdag van 18.00 uur tot 20.45 uur zijn er op het kleine trainingsveld naast het clubhuis
keeperstrainingen. Graag willen we iedereen verzoeken om tijdens deze tijden niet op het kleine
trainingsveld te komen. Dat is niet alleen prettiger voor de keepers en de keeperstrainer, maar ook voor de
veiligheid van eenieder. Alvast bedankt!

Afgelopen vrijdagavond was er voor het eerst een
‘ouderstraining’. Onder de bezielende leiding van Jan de Waard
kregen ouders van onze F-Jeugd die nog geen hockey ervaring
hadden hun eerste training. Het was een groot succes! Ouders
kregen ter plekke meer begrip voor de sport en hun kids omdat
het toch een tikkeltje lastiger is dan dat het eruit ziet .

Onze vlaggenschepen van de vereniging, Heren 1 en Dames 1, kennen een lastige eerste helft van de
competitie. Beide teams komen uit in de tweede klasse en staan nu op de 10e plek. Niet de plek die ze voor
ogen hadden aan het begin van het seizoen. Hoewel de mannen afgelopen zondag een mooie 3-1 winst
behaalden, verloren de dames – na een goede tweede helft – helaas met 2-1. Het zou mooi zijn als we
beide teams aankomend weekend in grote getalen kunnen steunen: de dames spelen om 12.45 uur uit bij
Derby (is maar 20 minuutjes rijden!) en de mannen om 14.45 uur thuis tegen Dordrecht.
Afgelopen week is de eerste avond geweest in navolging op het beleid dat het
nieuwe bestuur afgelopen juni heeft gepresenteerd. We zijn begonnen met
invulling te geven aan het blok ‘hockey’, want uiteindelijk is dat het hart van
de vereniging, door middel van een brainstormsessie! Met een groep van
ongeveer 15 personen uit diverse commissies (Jongste Jeugd, Zaal,
Breedtesport, Topsport, Scheidsrechters, Accommodatie) en een aantal zeer
betrokken personen zijn we aan de slag gegaan. Democratisch stemmen
leidde tot 3 onderwerpen die centraal stonden gedurende de avond: Jongste
Jeugd, Jeugd en Technisch kader / Opleidingsplan. Het was een avond vol
goede discussies, nieuwe ideeën maar bovenal veel energie om op de drie
vlakken te gaan verbeteren. Gaaf! Het is uiteraard nog slechts een eerste
stap, maar daar begint het mee. We gaan het nu uitwerken om vervolgens de
plannen concreet te gaan maken. “Niet meer praten, maar doen” waren de
slotwoorden van de avond. Wordt vervolgd!
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De naderende winterstop betekent ook dat we nu al een aantal winterkampioenen kunnen benoemen. Dit zijn teams die voor de winterstop niet
meer van hun eerste plek verstoten kunnen worden. Zo staat Heren 3
bovenaan, heeft Dames 4 nog geen punt verloren en ook Dames 5 (zie ook
de foto hiernaast) staat strak bovenaan met 30 punten uit 10 wedstrijden!
Dames 2, Dames Veteranen, Dames 6, MA3, MB4, MC2, MC3, MD4, JA1 en
ons G-team staan in de Top-3.

We hebben er wederom een heleboel nieuwe scheidsrechters bij! De scheidsrechterskaart is afgelopen
week behaald door: Stephano Muller, Max Arsovic, Thijmen Bos, Niels Tolhoek, Rafael Wernet, Steven
Burggraaf, Pepijn van den Dool, Hidde de Nie, Daniëlle Heemskerk, Cindy Kamphaus, Ronald Aardse, Reza
Ashrafpour, Fabian van Druenen, Floris Kok, Martin Muller, Matthijs Peeperkorn, Ad Straathof en Martin
Bouwman. Gefeliciteerd allemaal! In het bijzonder willen we Marc Janson feliciteren, hij heeft alle vragen
in één keer goed beantwoord. Knap werk!
Mededeling: er zijn afspraken met de verhuurder van de Kleine Vink over de openingstijden van de
kantine. Tijdens competitie wedstrijden is de kantine in principe altijd open, maar tijdens trainingen niet.
Er is een ‘vending machine’ waar tijdens trainingsuren gebruik van kan worden gemaakt. Indien er
aanleiding is om de kantine extra open te laten gaan, graag een verzoek in dienen bij de zaalcommissie
(zaal@hcdeijssel.nl).
Wist je dat…
het ene veld bij Souburgh het andere niet is? Heren 1 speelde hun
bekerwedstrijd bij Souburgh en stonden 2-0 achter. Toen viel het licht uit
en moesten ze verplaatsen naar een ander veld. De mannen wisten de
stand in de resterende 23 minuten om te buigen naar een 4-2 overwinning.
Knap gedaan, mannen!
er op 15 & 16 november een hockeybeurs was? Vanuit de club zijn er
diverse mensen een bezoekje gaan brengen en met wat nieuwe inspiratie
terug gekomen.
Novemberfest een heel erg geslaagd TD/feestje was?
de besturen van Capelle, OMHC, Krimpen en de IJssel bij elkaar hebben
gezeten? Centraal stond een nadere kennismaking en verkennen of er nog
gebieden zijn waar we van elkaar kunnen leren of waarop we met elkaar
(beter) kunnen samenwerken.

Met een hockeygroet, namens het hele bestuur,
Carolien Gadella – van Wersch

