
Clubteamdag,	  zaterdag	  29	  augustus	  2015	  
	  
Beste	  clubgenoten,	  
	  
De	  laatste	  twee	  jaar	  is	  het	  traditie	  geworden	  om	  het	  seizoen	  te	  starten	  met	  de	  
Clubteamdag.	  Gezamenlijk	  een	  gezellige,	  sportieve	  en	  nuttige	  start	  van	  het	  
hockeyseizoen.	  	  
Als	  ouders	  kun	  je	  kennis	  maken	  met	  elkaar	  en	  samen	  de	  teamtaken	  verdelen.	  Verder	  
worden	  de	  teamshirts	  overhandigd	  en	  worden	  ouders	  gevraagd	  zich	  aan	  te	  melden	  voor	  
openstaande	  vacatures	  in	  commissies.	  Als	  vereniging	  zijn	  we	  namelijk	  ieder	  seizoen	  
weer	  op	  zoek	  naar	  nieuwe	  vrijwilligers	  die	  zorgdragen	  voor	  het	  hockeyplezier.	  	  
	  
Voor	  spelers	  en	  speelsters	  is	  het	  vooral	  een	  sportieve	  start	  van	  het	  seizoen.	  
Voor	  de	  Funkey-‐groep	  en	  het	  G-‐team	  is	  er	  de	  reguliere	  training.	  Voor	  de	  F	  t/m	  de	  A-‐
teams	  is	  er	  een	  clinic	  (verzorgt	  door	  GHBS	  en	  mogelijk	  gemaakt	  door	  de	  Rabobank).	  
Voor	  de	  senioren/veteranen-‐teams	  en	  de	  trimgroep	  is	  er	  een	  7x7	  mix	  toernooitje.	  Voor	  
het	  toernooitje	  geldt	  aanmelding	  via	  de	  aanvoerder	  of	  teammanager	  (de	  trimmers	  via	  
hun	  trainer).	  Doe	  dat	  uiterlijk	  23	  augustus.	  
	  
Voor	  de	  ouders	  van	  elk	  jeugdteam	  (ook	  van	  de	  Funkey-‐groep	  en	  het	  G-‐team)	  is	  er	  een	  
tafel	  met	  gratis	  koffie/thee	  en	  cake.	  Ze	  worden	  welkom	  geheten	  door	  een	  tafelheer/-‐
dame	  die	  e.e.a.	  zal	  uitleggen	  en	  beschikbaar	  is	  voor	  vragen.	  Er	  wordt	  duidelijk	  
aangegeven	  welk	  team	  om	  welk	  tijdstip	  bij	  welke	  tafel	  verwacht	  wordt.	  
	  
Het	  totale	  programma	  ziet	  er	  als	  volgt	  uit:	  
	  
Jeugd	  
09.30-‐10.30	  uur	   Funkey-‐groep	  en	  G-‐team	   	   	  
10.00-‐11.00	  uur	   F-‐	  en	  E-‐teams	  
11.00-‐12.00	  uur	   D-‐	  en	  C-‐teams	  
12.00-‐13.00	  uur	   B-‐	  en	  A-‐teams	  
	  
Senioren	  
11.30-‐ca.	  15.00	  uur	   7x7	  mix	  toernooi	  
Eindtijd	  op	  basis	  van	  5	  teams	  van	  7-‐10	  spelers	  die	  4	  wedstrijdjes	  spelen	  van	  20	  minuten,	  
afgesloten	  door	  een	  finale.	  De	  organisatie	  van	  het	  toernooitje	  deelt	  de	  teams	  van	  te	  
voren	  in.	  
	  
15.00-‐max.	  18.00	  uur	   borrel	  met	  hapjes	  
	  
Iedereen	  wordt	  verwacht,	  jeugd-‐	  en	  senior	  spelers/speelsters,	  ouders	  van	  jeugd	  
spelers/speelsters	  en	  de	  trimmers.	  Mocht	  je	  absoluut	  niet	  kunnen	  meld	  je	  dan	  even	  af	  
via	  secretariaat@hockeyclub-‐emmen.nl.	  
	  
Alle	  sponsoren	  kunnen	  zich,	  in	  overleg	  met	  de	  sponsorcommissie,	  presenteren	  op	  deze	  
dag.	  
	  
Tot	  zaterdag	  29	  augustus!	  
	  
Bestuur	  MHCE	  


