Nieuwsbrief: Zaalkampioenen – Techniek op Zondag – Agenda
Beste leden, ouders, vrijwilligers en andere betrokkenen,
Aankomend weekend is al weer het laatste weekend van de
zaalcompetitie. En wat was het weer leuk in de zaal! Dit jaar
speelden de F-jes voor het eerst ook in de zaal en de techniek
van onze jongste leden is met sprongen vooruit gegaan.
Waarschijnlijk heeft iedereen de unieke prestatie van ons
eigen Heren 1 mee gekregen aangezien de kranten er vol van
stonden ☺! Heren 1 is namelijk tweede geworden in hun poule
en daarmee gepromoveerd naar de Topklasse in de zaal. Dat
is het een-na-hoogste niveau van Nederland!!! Mannen en
coach Mathieu: heel goed gedaan! Naast heren 1 hebben nog
meer teams bijzondere prestaties neergezet. Zo is jongens B1
nu al zaalkampioen terwijl er nog een wedstrijdweekend te spelen is. Ze zijn niet meer in te halen! Dikke
pluim voor de jongens en coaches Vincent en Joël. Naast dit team, zijn er nog een aantal bijnakampioenen, maar nog niet alle poules zijn beslist. We huldigen de zaalkampioenen op zondag 18 maart
na de thuiswedstrijd  zorg dat je er bij bent!
Het is er weer zo ver! Binnenkort start Techniek op Zondag voor de D en E jeugd. Het zijn vijf zondagen (11,
18 en 25 maart & 8 en 15 april) waarop de enthousiastelingen uit Dames 1 en Heren 1 stoere en slimme
trucjes en technieken leren. Wil je dit ook? Meld je dan zo snel aan bij Hannah via: hannahvvl@gmail.com
Daarnaast is ook dit jaar weer een speciale Keeperstraining voor jeugdkeepers die graag willen willen leren
van de beste keepers op de club. Deze keeperstraining is op zondagochtend 25 maart en ook ook voor die
kun je je opgeven via: hannahvvl@gmail.com
De facturen voor zaalhockey zijn er helaas nog niet uitgegaan. We doen ons best om deze facturen zo snel
mogelijk te versturen. Jullie kunnen dus op korte termijn de factuur voor zaalhockey verwachten.

Dat onze club inmiddels internationale bekendheid geniet,
wordt steeds duidelijker. Met enige regelmaat krijgen we
verzoeken van buitenlandse teams om tegen ons te
hockeyen. Super leuk! Op de foto hiernaast staat meisjes C2
te schitteren samen met het team van St Dunstan’s College.
Ook meisjes B2 heeft gespeeld tegen de Engelsen en een
aantal mannen uit Heren 1 hebben nog training gegeven aan
een aantal Engelse teams.
Wist je dat…
een aantal teams zoals MC4, DJ5 en D4 aankomend weekend 17/18 februari
zaalkampioen kunnen worden? Alle support is welkom!
we binnenkort willen starten met het maken van videobeelden van wedstrijden op
de club? Bij Veld 1 zal een camerasysteem geplaatst worden van Sportfieldcam. Voor
het plannen, besturen, verspreiden en goed gebruik maken van de beelden zijn we
op zoek naar een groep enthousiaste vrijwilligers. Zonder vrijwilligers voor deze
commissie komt er geen camera. Lijkt je dit interessant? Meld je dan aan via
vrijwilligers@hcdeijssel.nl of bij Sjors via hockeyzaken@hcdeijssel.nl
Met een hockeygroet, namens het hele bestuur,
Carolien Gadella – van Wersch

Nieuwsbrief: Techniek op Zondag – Sportdebat – Agenda

ACTIVITEIT

DOELGROEP

DATUM

INFO

IJssel Embassy (darts)

Iedereen

17 februari

evenementen@hcdeijssel.nl

Slaapfeestje

D en E Jeugd

2 maart

evenementen@hcdeijssel.nl

Dames 1, derde ronde
Beker

Iedereen

Vrijdagavond
16 maart

LADIES NIGHT

Ladies only ;-)

16 maart
(vanaf 18.00)

Sieraden, Kinderkleding,
Lifestylecoach, borrelen, etc.

Thé-dansant en huldiging
Zaalkampioenen

Iedereen

Zondag 18
maart

Dames & Heren 1 spelen die
zondag ook thuis!

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

Kom allemaal!
We moeten
laten zien hoe
belangrijk meer
zaalcapaciteit
voor ons is!

