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Voorwoord

Beste MHCT vrienden en
vriendinnen,

Na een fantastische “Apres Ski”
nieuwjaarsborrel, bekendmaking
van de winnaars Grote Clubactie en
huldiging van onze
herfstkampioenen (MC1 & MD2)
zijn we alweer bijna klaar met het
zaalseizoen. We hopen dat iedereen
heeft genoten van het snelle en
technische hockey in de zaal en
wensen de teams nog sportieve
laatste wedstrijden toe.
En dat betekent dat wij ons gaan
opmaken voor het lenteseizoen.
Vanaf maandag 25 januari starten
de trainingen weer en in het
weekend van 16/17 maart begint de
competitie weer.
Ondertussen werken we hard aan
het realiseren van onze
doelstellingen met als prioriteit het
nieuwe waterveld. Daarnaast
zorgen we ervoor dat MHCT een
financieel gezonde club blijft met
tegelijkertijd een redelijke
contributie en barprijzen.
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Dat laatste gezegd hebbende, we
kunnen algemene prijsstijgingen en
ook de recente BTW verhoging niet
ontlopen en zullen daarom enkele
barprijzen aanpassen.

Inhoud
Voorwoord

Uitdaging voor de komende periode
is om MHCT verder te laten groeien
in ledenaantal en met name de
scheef groei (verschil
meisjes/jongens) te beperken.
Eigenlijk willen we alle facetten van
onze club reviewen en gaan daarom
een fris beleidsplan opstellen, later
hierover meer.

Grote Clubactie
Teamuitje Jongens
A1 DIA bij MHCT
Wist u dat ..

Wij hopen u allen binnenkort weer
op en langs de velden te treffen. Met
sportieve groet, mede namens het
bestuur,

Wedstrijdverslag
MC3

Jan-Willem Beukers
Voorzitter MHCT

Input voor de nieuwsbrief kun je mailen naar
redactie@mhct.nl:

Grote Clubactie
De Grote Clubactie is weer ten einde. Dankjewel voor al jullie medewerking tijdens de Clubactie. MHCT wil jullie
hartelijk bedanken voor het verkopen van de Grote Clubactie-loten! De opbrengst voor MHCT was € 4530,- een
nieuw record!
De winnaars van de Intersport Oosterhout-cadeaubonnen zijn:
1e Timme Huisman –
J8E1 92 loten Cadeaubon van € 75,2e Amy van den Berg – M6E2 49 loten Cadeaubon van € 50,3e Jasper van der Made – J8E1 48 loten Cadeaubon van € 25,Jongens 8E1 heeft de € 100 voor het teamuitje gewonnen met de verkoop van maar liefst 313 loten!!
De prijsuitreiking heeft plaatsgevonden tijdens de Nieuwjaarsborrel op zondag 20 januari, zie foto’s verderop.
Vriendelijke groet van team Grote Clubactie: Barbe van Oppenraaij , Marieke Bakker, Bapke van Schendel
Marinka van der Stel, Rajna Mihajlovski en Michelle Bervoets
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Teamdag A1 DIA bij MHCT
Afgelopen zaterdag 19 januari bezocht Jongens A 1 van DIA
onze club èn ons clubhuis . Zij hadden een teamdag op de
fiets door Teteringen en omgeving hebben de horeca en
sportgelegenheden in Teteringen bezocht . Bij MHCT
eindigde hun teamdag met hockey-clinic en een gezellig
hapje en drankje.
Inschrijving voor ons familie wijktoernooi is een feit! Al
eerder wonnen deze jongens dit toernooi en dit jaar doen ze
ook mee.

Nieuwe JA1 MHCT?
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Nieuwjaarsborrel ’Apres Ski’
Afgelopen 20 januari was er het “Nieuwjaarsborreltoernooi” en de start
van een nieuwe traditie de “Apres-Ski” nieuwjaarsborrel. We mochten
onder een heerlijk zonnetje weer veel leden verwelkomen en velen
hadden zich geweldig uitgedost. Er waren verschillende
prijsuitreikingen. Voor de Grote Clubactie met waardebonnen van
Intersport Oosterhout. Voor de herfstkampioenen MD2 en MC1 een
medaille en voor de best aangeklede Apres Skiers een fles
champagne

Wist u dat
-

Er op vrijdag 5 april weer een sevens
toernooi gepland staat

-

Er binnenkort weer een scheidsrechtersavond
en –examen gepland staat.

-

De Trimmers in de winter gewoon
buiten blijven trainen

-

Scheidsrechters altijd een gratis drankje van
de club krijgen na afloop van de wedstrijd

-

We een hoop zaalhockeyteams hebben die het
erg goed doen en in het bovenste deel van de
ranglijst staan

-

We nog tm 10 maart de tijd hebben om
verloren spullen op te halen in het clubhuis.
Daarna gaat het naar een goed doel.

-

Er al 7 teams een MHCT trainingspak hebben.
Wie wordt nr8?

-

Je ook meerdere sponsoren mag hebben per
team.
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Wedstrijdverslag MC3
We hadden een wedstrijd tegen MC1 van Oudenbosch en Zevenbergen MC1. Het was de tweede keer tegen de
Oudenbosch en de eerste keer tegen Zevenbergen.
De wedstrijd tegen Oudenbosch was eigenlijk al te voorspellen, maar we gaven niet op en begonnen vol enthousiasme en
fanatisme! Want nieuwe ronde nieuwe kansen! De wedstrijd hebben we met 6-0 verloren en de vorige wedstrijd met 0-8
verloren.
De wedstrijd tegen Zevenbergen 1-5 verloren. We hadden deze wedstrijd heel goed kunnen winnen, qua kansen waren
we echt gelijk. We hadden op een gegeven moment 5 strafcorners! Maar er ging helaas niks in. De keeper was te goed!
We hebben gelukkig nog een kans om wel te winnen!
Groetjes,
MC3!
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