NIEUWSBRIEF
6 december 2018

Van de bestuurstafel
Het was weer een drukke boel op de club. Naast de trainingen en wedstrijden waren
er vriendjes– en vriendinnetjestrainingen, hebben we Halloween gevierd op de club
en hebben we een spannende spokentocht gelopen. En er is een groep op een zaterdag aan het klussen geslagen. De heren 1 van GHBS hebben onze velden gebruikt voor een clinic. En natuurlijk is Sinterklaas op de club geweest. Mooi om deze
bedrijvigheid te zien.
Begin december hebben we de veldwedstrijden ingewisseld voor zaalwedstrijden. De
TC komt daar verderop in deze nieuwsbrief op terug. We trainen ook al weer twee
weken in de zaal.
Met het bestuur zijn we gestart met het uitwerken van ons beleidsplan. We gaan met
alle commissies in gesprek hoe we de doelen die in het beleidsplan staan gaan realiseren. We hebben een week geleden afgetrapt met de Technische Commissie.
Ook willen we een kennismakingsavond organiseren voor de ouders van nieuwe jeugdleden en voor nieuwe volwassen leden. Daarin wil ik jullie graag meer vertellen over
onze club en wat meer wegwijs maken in het reilen en zeilen bij de club. De nieuwe
leden gaan we per mail uitnodigen.

Zaalseizoen start
Vanaf 19 november zijn we
gestart met trainen in de zaal.
We trainen in de zaal van
Bargeres op de woensdag en de

Kortom, er gebeurt (achter de schermen) veel. Dat is ook nodig om een club goed
draaiende te houden. Dat kost behoorlijk wat tijd en inspanning. Wat me opvalt is dat
we dat met een kleine club doen, voor een club van rond de 300 leden. Daardoor lopen
er zaken soms ook minder lekker. Dat weten we, en daar proberen we van te leren. En
daar kunnen we ook wel hulp bij gebruiken.
Heb je een klein beetje tijd over? Heb je interesse?
Spreek me gerust eens aan!

vrijdag. De veldtrainingen op

Namens het bestuur van MHCE

LISA.

Joris Sterkenburg

Ben jij een groot liefhebber van

woensdag, donderdag en vrijdag
zijn in het winterseizoen
vervallen. In de LISA-app kun je
de trainings-tijden vinden. Ook
de wedstrijden vind je natuurlijk in

zaalhockey? Op maandag 19
november organiseerde de KNHB
in samenwerking met Marieke
Dijkstra (ook vroeger bij Emmen
gespeeld!!) een webinar

zaalhockey. De webinar is terug

Agenda
5 januari

te kijken. Ga naar: https://
Nieuwjaarsborrel

app.webinargeek.com/webinar/
replay/zwSQiFWe8KPljhhV/

Klusdag geslaagd
Eén of twee keer per jaar organiseren we een klusdag. Dan willen we een aantal zaken op en rond het
veld en clubgebouw aanpakken. Op 20 oktober was er weer een klusdag. Er is hard gewerkt: er is een
start gemaakt met een extra opbergruimte in de hal naar de kleedkamers. Het speelveldje is opgeknapt, het materialenhok is opgeruimd en ook de containers waarin materialen van de AC opgeslagen
liggen. Ook de keuken en de grote ruimte van het clubhuis zijn stevig opgeruimd. Tijdens het opruimen
vonden we ook nog een paar historische boekjes. Uit de tijd dat we nog niet via computers en mobiele
apparaten met elkaar communiceerden. Op de laatste pagina’s een sfeerimpressie van de opbergdag.

Van de TC-tafel
Zaalseizoen
Op LISA kun je informatie vinden over het zaalteam waarin je bent ingedeeld, wanneer je team traint en wanneer je een wedstrijddag hebt. De
zaalwedstrijden worden op zondag gespeeld. Voor de F-jeugd bestaat
het zaalseizoen uit een toernooidag. De E– tot en met A-jeugd en de
senioren hebben meerdere wedstrijddagen.
Kijk ook eens op de website van de KNHB voor de laatste wijzigingen in
de spelregels.
We trainen weer in de sporthal in Bargeres aan de Calthornerbrink. Onze G-hockeyers trainen in de Praktijkschool. Voor de keepers is er geen
aparte training in de zaal. Zij trainen gewoon met hun team.
Vragen aan de TC?

Arbitrage/fluiten
Op dit moment zijn we druk bezig met het in kaart

Heb je vragen aan de TC? Je kunt terecht bij je lijncoördinator:

brengen van de leden die nog niet uitgenodigd zijn, om

Jongste Jeugd: Monique Rodenburg en Linda Oude Groeniger

hun scheidsrechterexamen te doen. Wanneer je lid bent

Meisjeslijn D en C: Karel Timmerman
Meisjeslijn B en A: Michael Bolz
Jongenslijn: Matthijs Nijhof

Senioren: Michael Bolz

bij onze club dan wordt je, vanaf
Wellicht ben je geen spelend lid, maar wil je (als ouder,
of anders betrokken bij de club) ook wel ingezet worden
als scheidsrechter. Ook dan ben je van harte welkom
om het examen te doen. Stuur een mail naar
arbitrage@hockeyclub-emmen.nl. We nodigen je dan uit

Je kunt ze bereiken via de mail: tc@hockeyclub-emmen.nl

om de cursus te volgen en examen te doen.
Deze cursus kun je thuis online volgen. Ook is de
cursus op de club te volgen. Het examen leg je af op de
club. Ook gaat Oeds de Jong op een aantal avonden

tekst en uitleg geven. De coördinatoren zijn nu nog
even druk met de laatste voorbereidingen en de
planning van de opleiding.

BLOG Angela van Duyn-de Jong—trainer
Vanaf nu neem onze trainer Angela ons elke nieuwsbrief mee in een blog over waar ze mee bezig is en
wat haar bezig houdt op hockeygebied. Ze deelt nieuwe ontwikkelingen en leuke ervaringen. In haar
eerste blog stelt ze zichzelf eerst voor.

Hockeyfanaat
Ik ben geboren in Leeuwarden en daar besmet geraakt met het hockeyvirus. Mijn moeder hockeyde en mijn vader
was trainer, dus als zij naar het hockeyveld gingen ging ik natuurlijk mee. Als 3-jarig meisje stond ik al vele uren
op het hockeyveld en eigenlijk is dat altijd zo gebleven

.

Nadat ik mijn hele jeugd in Leeuwarden heb gehockeyd, 4 jaar in de Noordelijke jeugdselectie heb gezeten, en in
Dames 1 heb gespeeld ging ik naar Groningen om daar te studeren. Daar ben ik gaan hockeyen bij GHHC in
Dames 1. Ik heb daar 8 jaar in Dames 1 gehockeyd, waarvan 7 jaar op het hoogste niveau, namelijk de
hoofdklasse. In de zaal zijn wij 8 keer Nederlands kampioen geworden en ik heb 3 x een EK mogen spelen in
Frankrijk en Duitsland en in Nederland (Groningen). De hele Martinihal was toen voor het EK omgetoverd tot een
mooie sporthal! Hier speelden we de halve finale en hebben uiteindelijk een 3e plaats gehaald, een mooie
bronzen medaille, waar ik erg trots op ben!
In Leeuwarden gaf ik als 14-jarig meisje al training. En ook in Groningen heb ik veel training gegeven: aan meisjes
A1 en B1 van GHHC en de jongens en Dames 1 van GHBS.
Ook gaf ik toen training aan de Noord-Nederlandse Jeugdselectie, wat ik na een onderbreking van 3 jaar, weer
heb opgepakt en dit alweer 5 jaar op de maandag doe.
Toen ik in Emmen kwam wonen ben ik ook in Emmen training gaan geven, wat ik tot nu toe nog steeds doe. Ook
mijn dochter Canisha ging uiteindelijk hockeyen en heb ik haar team ook gecoacht. Ook de Interclub en de
hockeyschool van het Carmel College heb ik onder mijn hoede.
Op dit moment zie je me dus dinsdag, woensdagochtend en woensdagmiddag op de hockeyclub rondlopen in mijn
Adidas pakje. Ze noemen me al “Adidasgirl”.
Op de donderdag geef ik training aan GHBS dames 1 en op zondag coach ik deze dames.
Ook in de TC probeer ik mijn steentje bij te dragen, om onze mooie club nog meer te zien groeien. Nog steeds heb
ik er heel veel plezier in om de jeugd in Emmen te zien hockeyen en ze steeds beter te zien hockeyen!

Twee oud-leden gedebuteerd in de Hoofdklasse
Twee van onze oud-leden, Merel Heijnen en Canisha van Duyn, spelen nu
bij GHHC in de MA1. De afgelopen weken hebben ze meegespeeld met de
Dames 1 die uitkomen in de Hoofdklasse.
Toch een beetje trots dat ze bij ons hun
hockey carrière gestart zijn.

MB1, MA1 en JB1 gepromoveerd (veld)
De voorcompetitie van het hockeyseizoen 2018-2019 is voor de Meisjes B1 goed verlopen. Het team is
na de herfstvakantie vanuit de Eerste klasse door naar de Topklasse in district Noord-Nederland gegaan.

De hoogste klasse in het district. Ook de Meisjes A1 zijn naar de Topklasse gepromoveerd. Voor beide
teams was het aan het einde nog even spannend. De Meisjes B1 heeft in de voorcompetitie in hun poule
lang de eerste plek vast gehouden. Bij de één-na-laatste wedstrijd van de voorcompetitie wist Dash uit
Hoogezand op doelsaldo de eerste plaats over te nemen. Als eerste eindigen betekende in de play offs
tegen een aantal andere noordelijke teams strijden om een plekje in de landelijke competitie. In de
laatste wedstrijd moesten de meiden van Emmen het opnemen tegen hun directe rivaal uit Hoogezand.
Helaas moesten de dames in de meiden van de B1 van Dash hun meerdere erkennen. Door als tweede
te eindigen hebben ze wel hun plekje in de Topklasse veroverd.
De Meisjes A wisten lange tijd de tweede plaats in de poule vast te houden. De laatste wedstrijden tegen
Groningen (GHHC) en de Groningse club GHBS werden met verlies afgesloten, maar ze wisten
uiteindelijk de derde plek wel te behouden wat voldoende is voor opstromen naar de hoogste districtsklasse.
De Jongens B1 zijn de voorcompetitie ook goed gestart. Ook zij wisten door in de top 3 te eindigen een
promotie naar de Topklasse te bewerkstelligen.

Van het veld!
Nieuwe
shirts
enenthousiaste
dit zijn de ouders
sponsoren!
Op facebook en instagram delen
wij maar
ook
leuke foto’s van trainingen, wedstrijden en activiteiten. Op dit moment is dat een beetje beperkt tot de ouders en teams die de weg naar de
beheerders van facebook en instagram weten te vinden. En dat vinden we jammer! We willen graag van
meer teams leuk foto’s delen op de social media en ook in deze nieuwsbrief. Dus…. heb je leuke foto’s of
een wedstrijdverslag? Stuur deze naar communicatie@hockeyclub-emmen.nl en dan delen we het zo
snel mogelijk. Voor nu een paar leuke foto’s die we gedeeld hebben op de sociale media.

Halloween op MHCE!
Wat was het een gezellige middag. 65 kids hebben zich te pletter gewerkt om de mooiste halloweenpompoenen te maken.
Dank aan de AC voor het organiseren en de extra helpende ouderhandjes. En aan bakker van Veenen uit Emmen voor het
brooddeeg voor de overheerlijke broodjes!

Een impressie van de klusdag op 20
oktober! In een dag is er veel werk
verzet.

In de herfstvakantie hadden we een Spooktocht en vond er een hockeyclinic op onze velden plaats.

De jeugd, zo'n 25 kinderen, kreeg de nieuwste
trucs en tips aangereikt van de heren van
GHBS Heren 1. Georganiseerd door Martin
Haak, trainer van ons eigen Heren I, hadden ze
een super leuke en sportieve dag. Hier een indruk.

