
Nieuwsbrief	  	  7	  juni	  2015	  
	  
	  

	  
	  
	  
Wel	  apart,	  hiermee	  tik	  ik	  mijn	  laatste	  nieuwsbrief	  (nog	  één	  keer	  in	  de	  oude	  opmaak,	  
daarna	  weer	  door	  Katinka	  Brink	  in	  de	  stijl	  die	  we	  inmiddels	  gewend	  zijn!).	  Na	  4,5	  jaar	  
stop	  ik	  deze	  maand	  namelijk	  als	  voorzitter	  (op	  de	  a.s.	  ALV	  van	  17	  juni).	  	  Ik	  geef	  dan	  met	  
vertrouwen	  het	  stokje	  over	  aan	  Pieter	  Dassen.	  
Samen	  met	  vele	  vrijwilligers	  heb	  ik	  de	  afgelopen	  4	  jaar	  mooie	  stappen	  kunnen	  zetten	  om	  
het	  hockey	  plezier	  van	  onze	  club	  nog	  groter	  te	  maken	  dan	  het	  al	  was.	  	  Het	  bewijs	  is	  wat	  
mij	  betreft	  geleverd	  dat	  wat	  je	  geeft	  qua	  passie	  je	  ook	  terug	  krijgt.	  Dat	  was	  voor	  mij	  
persoonlijk	  toch	  wel	  het	  mooiste	  van	  de	  afgelopen	  jaren.	  
	  
Het	  einde	  van	  het	  seizoen	  nadert.	  De	  laatste	  wedstrijden	  zijn	  gespeeld	  en	  dit	  weekend	  
hebben	  de	  teams	  	  de	  eerste	  toernooien	  beleefd.	  Tot	  de	  zomervakantie	  volgen	  nog	  een	  
paar	  mooie	  andere	  activiteiten.	  
	  
Special	  Olympics	  en	  F-‐toernooi	  
Ons	  G-‐hockey-‐team	  heeft	  meegedaan	  aan	  de	  Special	  Olympic	  in	  Groningen.	  Een	  heel	  
mooi	  evenement,	  samen	  met	  vele	  andere	  sporten.	  	  Het	  was	  wel	  even	  wennen	  om	  
wedstrijdjes	  te	  spelen,	  maar	  ze	  hebben	  veel	  plezier	  beleefd	  aan	  het	  toernooi.	  Op	  een	  
later	  moment	  volgt	  nog	  een	  uitgebreider	  verslag	  van	  deze	  geslaagde	  dag.	  
En	  op	  onze	  eigen	  accommodatie	  is	  het	  F-‐toernooi	  voor	  de	  jongens	  in	  Noord	  Nederland	  
gespeeld.	  	  Maar	  liefst	  16	  teams	  hebben	  onder	  het	  motto	  ‘samen	  sportief’	  veel	  hockey	  
plezier	  beleeft.	  Er	  waren	  alleen	  maar	  winnaars,	  ieder	  team	  kreeg	  een	  medaille.	  
	  
Jeugdkamp	  en	  familietoernooi	  
Het	  jeugdkamp	  vindt	  dit	  jaar	  plaats	  onder	  de	  titel	  ‘MHCE	  rond	  de	  wereld’.	  Vind	  hier	  
meer	  informatie	  voor	  dit	  tweedaagse	  kamp	  op	  27-‐28	  juni	  voor	  de	  F	  t/m	  C-‐jeugd.	  
Het	  gezelligste	  toernooi	  van	  MHCE	  zit	  er	  ook	  weer	  aan	  te	  komen.	  Op	  	  28	  juni.	  Het	  ‘All	  in	  
the	  family	  toernooi’!	  Vind	  hier	  meer	  informatie	  en	  het	  aanmeld	  formulier.	  Geef	  je	  vóór	  
17	  juni	  op	  als	  team.	  Met	  je	  ouders,	  andere	  familieleden	  en/of	  vrienden.	  Leuk	  om	  als	  
ouders/familie,	  samen	  met	  je	  kinderen	  te	  hockeyen.	  Het	  is	  voor	  alle	  leeftijden,	  vanaf	  4	  
jaar.	  Er	  kan	  ingeschreven	  worden	  in	  3	  categorieën;	  mini-‐poule,	  recreanten	  en	  wedstrijd	  
poule.	  Uiteraard	  ieder	  team	  zijn	  eigen	  ludieke	  outfit	  (ook	  daar	  is	  een	  prijs	  voor	  te	  
winnen!).	  
Aan	  het	  eind	  van	  het	  toernooi	  worden	  alle	  kampioensteams	  van	  dit	  seizoen	  (zaal	  en	  
veld)	  in	  het	  zonnetje	  gezet.	  Ook	  worden	  traditiegetrouw	  weer	  enkele	  vrijwilligers	  
expliciet	  gewaardeerd	  voor	  hun	  inzet.	  
	  
	  
	  



Kampioenen!	  
Onze	  meiden	  doen	  het	  goed,	  na	  MB2	  en	  MC2	  nu	  ook	  MB1	  kampioen!	  MB1	  is	  kampioen	  
geworden	  in	  de	  topklasse!	  Topklasse!	  ;)	  Een	  hele	  knappe	  prestatie.	  Gefeliciteerd	  alle	  drie	  
de	  teams!	  
	  
Trimhockey	  
Komende	  weken	  zijn	  er	  kennismakingstrainingen	  bij	  het	  trimhockey.	  Coaches,	  ouders	  en	  andere	  
geïnteresseerden,	  kom	  eens	  kennis	  maken	  met	  het	  spelletje	  van	  je	  kinderen	  en	  wordt	  ook	  
aangestoken.	  Laagdrempelig,	  gezellig	  en	  gezond.	  Op	  dinsdagavond	  van	  20:00	  tot	  21:30.	  
Informatie	  is	  te	  verkrijgen	  bij	  Stan	  Hoebers	  (06	  21	  58	  07	  76).	  

	  

	  
Teamindelingen	  
Op	  14	  juni,	  voor	  de	  laatste	  trainingen	  op	  19	  juni,	  worden	  de	  teams	  voor	  het	  volgende	  
seizoen	  bekend	  gemaakt.	  Daarna	  zal	  de	  TC	  indien	  gewenst	  een	  toelichting	  geven.	  	  
	  
Onweer	  
Het	  blijkt	  soms	  niet	  geheel	  duidelijk	  voor	  iedereen	  hoe	  om	  te	  gaan	  met	  onweer.	  Dit	  bleek	  
uit	  een	  voorval	  onlangs	  bij	  een	  andere	  club	  waarbij	  discussie	  ontstond	  omdat	  men	  niet	  
helder	  had	  hoe	  het	  gewoon	  formeel	  is	  geregeld.	  De	  bond	  heeft	  een	  duidelijke	  regel;	  volgt	  
binnen	  10	  seconden	  na	  de	  flits	  de	  donder	  dan	  moet	  iedereen	  van	  veld	  en	  naar	  het	  
clubhuis.	  Van	  belang	  is	  om	  dit	  als	  coaches	  en	  teammanagers	  samen	  met	  de	  (soms	  jonge)	  
scheidsrechters	  te	  besluiten.	  Even	  om	  te	  onthouden	  dus.	  
	  
ALV	  bij	  Hotel	  Ten	  Cate	  17	  juni	  
We	  zijn	  weer	  te	  gast	  bij	  één	  van	  onze	  sponsoren	  voor	  een	  Algemene	  Ledenvergadering.	  
Dit	  keer	  bij	  Hotel	  Ten	  Cate.	  Wéér	  een	  bijzondere	  vergadering	  na	  het	  vaststellen	  van	  de	  
nieuwe	  statuten	  tijdens	  de	  ALV	  van	  18	  maart.	  Nu	  het	  aftreden	  van	  mijzelf	  als	  voorzitter	  
en	  de	  installatie	  van	  een	  nieuwe	  voorzitter.	  Maar	  ook	  zal	  Liesbeth	  Horstmann	  als	  
secretaris	  het	  stokje	  overgeven,	  aan	  Ilse	  Braamskamp.	  Tevens	  worden	  3	  jaarrekeningen	  
gepresenteerd	  en	  wordt	  de	  contributie	  voor	  het	  komende	  seizoen	  vastgesteld.	  Uiteraard	  
zullen	  we	  goed	  verzorgd	  worden	  door	  onze	  gastheer!	  Mis	  deze	  ALV	  dus	  niet.	  Meld	  je	  wel	  
even	  aan	  via	  secretariaat@hockeyclub-‐emmen.nl.	  	  
En	  ….	  alle	  teams	  dienen	  hun	  teamshirts	  in	  te	  leveren	  bij	  de	  ALV!	  
	  
Sportplatform	  
Samen	  met	  de	  voorzitter	  van	  de	  Sperwers	  heb	  ik	  het	  initiatief	  genomen	  om	  een	  
Sportplatform	  Meerdijk	  op	  te	  richten.	  Met	  meer	  dan	  10	  clubs	  wordt	  bekeken	  hoe	  we	  
voordeel	  kunnen	  halen	  uit	  samenwerking.	  Ook	  FC	  Emmen	  doet	  mee.	  De	  eerst	  twee	  
concrete	  acties	  zijn	  het	  maken	  van	  een	  gezamenlijke	  promofilm	  van	  onze	  sporten	  op	  de	  
Meerdijk	  (je	  kunt	  daarom	  cameramensen	  verwachten	  op	  de	  club	  zo	  af	  en	  toe)	  en	  
deelname	  aan	  de	  opendag	  van	  FC	  Emmen	  op	  2	  augustus	  a.s.	  	  Op	  2	  augustus	  kan	  iedere	  
club	  zich	  presenteren	  op	  het	  plein	  vóór	  het	  stadion.	  Waarschijnlijk	  zal	  er	  ook	  nog	  iets	  
gebeuren	  in	  het	  stadion	  zelf!	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Mailadressen	  
Het	  komt	  nog	  wel	  eens	  voor	  dat	  mails	  vanuit	  de	  club	  niet	  goed	  aankomen	  bij	  
leden/ouders	  omdat	  mailadressen	  niet	  kloppen.	  Daardoor	  gaan	  zaken	  nog	  wel	  eens	  mis	  
m.b.t.	  bardiensten	  en	  facturen,	  maar	  ook	  andere	  informatie	  komt	  dan	  niet	  goed	  aan.	  	  
Je	  kunt	  de	  mailadressen	  zelf	  aanpassen	  in	  Lisa.	  Daarvoor	  dien	  je	  in	  te	  loggen	  via	  de	  
website	  (rechtsboven	  staat	  ‘inloggen’).	  Vervolgens	  kun	  je	  je	  profiel	  (ook	  weer	  
rechtsboven)	  aanpassen.	  	  
Ben	  je	  je	  wachtwoord	  vergeten	  voor	  Lisa	  dan	  kun	  je	  die	  bij	  
ledenadministratie@hockeyclub-‐emmen.nl	  opnieuw	  opvragen.	  
	  
	  
Tot	  slot	  hoop	  ik	  natuurlijk	  veel	  van	  jullie	  te	  zien	  op	  de	  ALV	  van	  17	  juni	  a.s.	  In	  ieder	  geval	  
wens	  ik	  iedereen	  veel	  plezier	  bij	  de	  laatste	  activiteiten	  van	  dit	  seizoen.	  En	  wens	  ik	  Pieter	  
Dassen	  veel	  succes	  én	  plezier	  in	  het	  voorzitterschap	  van	  deze	  fantastische	  vereniging!	  


