
NIEUWSBRIEF 

Vossenjacht 
Het was een gezellige drukte 
in het centrum van Emmen. 
Verschillende kleurige en bij-
zondere figuren liepen rond in 
het centrum. En sommigen 
daarvan hadden een letter bij 
zich. In kleine groepjes kon-
den de jongens en meiden 
van de F– t/m D-jeugd op 
zoek naar de vossen en de 
letters. Alle groepjes hadden 
de letters gevonden en het 
gezochte woord goed. De 
meiden E6-1 gingen er met 
de hoofdprijs vandoor omdat 
zij dit het  snelst hadden ge-
daan!  Verderop een fotore-
portage. 

Irene en Linda van de AC 
bedankt voor de organisatie 
en ook alle vossen bedankt  

Agenda 

24 april  (morgen!!) kom-op-je-fiets-trim-     
   bitterbal-minitoernooi 

25 april vriendjes & vriendinnetjestraining 

31 mei Ledenbijeenkomst beleidsplan 2018 –2023 

21 juni Midzomerhockey 

 

27 juni Algemene ledenvergadering 

30 juni Familietoernooi  

7-8 juli Hockeykamp 

14 juli  Clubteam dag 

Van de bestuurstafel 
De tweede bestuursvergadering in de nieuwe samenstelling is al weer achter de 
rug. Belangrijkste onderwerpen voor de komende tijd: het plan voor de komende 
jaren afronden, de communicatie verbeteren en de TC is al weer druk met de 
voorbereiding van het nieuwe seizoen. 

We hebben voor de afronding van het beleidsplan de hulp ingeroepen van de 
verenigingsadviseurs van de gemeente Emmen. We hebben het huidige plan een 
update gegeven met de eerder in een ledengesprek opgehaalde verbeterpunten. 
Omdat dit ook al weer van ruim een jaar geleden is gaan we onder leiding van de 
verenigingsadviseurs op donderdag 31 mei in gesprek met de leden om het be-
leidsplan af te ronden. De uitnodiging volgt! We hopen op een grote opkomst! Het 
beleidsplan gaan we in de Algemene ledenvergadering van 27 juni vaststellen. 

Ondertussen gebeurt er ook genoeg op de club zelf. De activiteitencommissie 
heeft net de Vossenjacht achter de rug en is al weer bezig met de voorbereidin-
gen van verschillende activiteiten zoals het jeugdkamp en het midzomerhockey-
toernooi. En afgelopen vrijdag heeft een grote groep (jeugd)leden zich onder lei-
ding van Petra Bosscher een mooie Koningspelen op de mat gelegd voor de ba-
sisscholen de Lisdodde en Montessori. Verderop een verslag daarvan. We zijn 
blij met dergelijke activiteiten omdat we daarmee onze club in de kijker kunnen 
zetten. Bovendien past het bij onze sportieve rol in onze omgeving. 

Voor nu veel leesplezier!  

Het bestuur 

  23 april 2018 

 



Van de TC-tafel 

Het seizoen is in volle gang en toch zijn we al druk bezig met 
komende seizoen. De TC gaat komende periode aan de gang 
met de teamindeling en we zullen begin juli de teamindeling pu-
bliceren. Binnenkort starten de trainers met het invullen van 
TIPS. Tips staat voor Techniek, Inzicht, Persoonlijkheid en 
Snelheid.  

Voor de TC is dit een middel om van een speler goed beeld te 
krijgen, maar dit is niet het enige waar we naar kijken. We be-
spreken spelers doorlopend en TIPS helpt ons het beeld com-
pleet te maken. Bij de TC staat uiteindelijk spelplezier voorop, 
hoe dit wordt beleefd is voor iedereen anders, ook daar probe-
ren we rekening mee te houden. 

Sevens-hockey in de jongenslijn 

Hockeyclub Emmen heeft samen met Hardenberg en Coevor-
den het initiatief genomen om anders naar het jongenshockey 
te gaan kijken. Samen met de KNHB kijken we naar andere 
mogelijkheden dan het traditionele elftal-hockey. Natuurlijk zijn 
elftallen de basis voor het hockey, maar een andere opzet met 
bijvoorbeeld 7-tallen zou voor een nieuwe impuls voor het jon-
genshockey kunnen zorgen en er voor zorgen dat jongens 
meer met leeftijdsgenoten spelen. De jongens wordt binnenkort 
vanuit de TC gevraagd om hier over mee te denken.  

 

 

 

Vriendjes en Vriendinnetjes Hoc-
key op 25 april! 

 

Neem je vriendjes en vriendinnetjes 
mee naar je training en laat ze zien 
hoe leuk hockey bij Hockeyclub Em-
men is! 

Er zijn pannenkoeken en drinken en 
we maken er een gezellige middag 
van! Ken je nog niemand, helemaal 
niet erg, je bent van harte welkom 
om ook mee te komen trainen. Geef 
je dan wel even op bij Monique 
(coördinator jongste jeugd) . 

mail: 

Moniquelisettekwant@hotmail.com 
zodat we weten dat je komt. 

Tot woensdag 25 april.  

Koningsspelen 
Afgelopen vrijdag ontvingen we als 
MHCE twee basisscholen op onze 
velden voor de Koningsspelen! De 
Montessori en de Lisdodde kwamen 
met ca. 450 kinderen. Diverse jeugd-
leden, leden en ouders van onze club 
hebben geholpen om er een sportieve 
dag van te maken.   

 



ROOKVRIJE GENERATIE 

Het bestuur heeft het voornemen om als vereniging bij te dragen aan een rookvrije gene-
ratie. We volgen daarmee het voorbeeld van vele andere verenigingen. Uiteraard is dit 
een besluit die we samen met de leden nemen tijdens de ALV. Uitgebreidere informatie 
volgt rond de ALV. 

Wist u dat ……. 

het meisjeshockeyteam van het Carmel-
college, waarvan bijna alle dames bij 
onze club spelen, de 1e prijs  hebben 
behaald bij de voorrondes van de Natio-
nale Schoolhockey competitie 2018  van 
de KNHB en dat zij nu naar de NK in 
Amsterdam mogen op 18 mei? 

De dames worden getraind door Angela 
Van Duyn-de Jong. Ze hebben al vaker 
de voorrondes gewonnen en zodoende 
mogen uitkomen op het NK. Elke keer is 
het weer een sportieve uitdaging en een 
mooie ervaring rijker. 

Het Carmel college heeft ook met een 
hockeyteam meegedaan met Olympic 
Moves. Ook daar zijn de (onze) dames 
door naar de finale op 8 juni in Papen-
dal. 

Afmelden lidmaatschap vóór 1 
mei 

Wil je volgend seizoen je lidmaat-
schap opzeggen. Doe dit vóór 1 
mei! Zeg je op ná 1 mei dan be-
taal je alsnog voor de helft van 
het volgende seizoen. 

Kom-op-je-fiets-trim-bitterbal-minitoernooi mor-
genavond 24 april! 

Doe mee met het door de trimmers georganiseerde 
6X6 toernooi morgenavond. Alle trimmers, vetera-
nen en veterinnen en andere belangstellenden en 
potentiele trimmers zijn van harte welkom. Kom 
langs en nodig vrienden en vriendinnen uit. Hoe 
meer zielen des te meer vreugd. En hoe meer per-
sonen, des te meer bitterballen! Het belooft weer 
een gezellige avond te worden! En om de kosten 
hoef je het niet te laten (1 euro p.p.). 

https://www.facebook.com/angela.vanduyndejong?fref=mentions
https://www.facebook.com/angela.vanduyndejong?fref=mentions


Foto’s vossenjacht 


