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Beste MHCT vrienden en 
vriendinnen, 

Hopend dat iedereen een goede 
start van het nieuwe jaar heeft 
gemaakt. Geen nieuwjaarsborrel en 
helaas nog geen zicht op hockey 
voor de volwassenen. Gelukkig 
hebben we de jeugd-trainingen wel 
kunnen aanbieden en daar is goed 
gebruik van gemaakt. We hebben 
er zelfs weer een paar nieuwe leden 
bij gekregen.  

 
Speciale dank aan alle 
jeudgtrainers, die klaar stonden en 
bereid waren om gewoon door te 
blijven trainen buiten. Fijn! 
 
Op 17 december j.l. hebben we de 
najaars-ledenvergadering 
gehouden. Dit was de eerste online 
ALV sinds de oprichting op 3 
oktober 1973.  Beetje vreemd en 
was even spannend hoe dat zou 
gaan. Mede dankzij de inbreng 
vanuit de verschillende commissies 
ging het goed en het was leuk om 
bekende gezichten weer even te 
zien en te horen.  
 
Na carnavalsvakantie gaan we van 
start met de onderlinge wedstijden 
voor de jeugd. In afwachting op 
positieve berichtgeving mtb tot 
hervatting competitiewedstrijden, 
blijven we werken aan 
verbeteringen.  
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In de komende weken wordt er op 
het groene waterveld ook led-
verlichting aangelegd, de 
noodzakelijke reparaties aan het 
clubhuis worden gedaan, en er zijn 
plannen om de opslagcontainer op te 
ruimen en toegankelijker te maken. 
 
Al onze inspanningen zijn erop 
gericht om goed klaar te staan voor 
de tweede helft van het seizoen. 
Zorg goed voor je naasten en jezelf. 
We willen jullie allemaal gauw, in 
goede gezondheid, weer zien, op het 
veld, in de club of gewoon tijdens 
een ander samenzijn. 
 
 
Met sportieve groet, namens het 
bestuur, 
Jan-Willem 
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Even Voorstellen - Arbitrage commissie 

Een paar maanden geleden is de arbitragecommissie enthousiast van start gegaan met:  
 
Jeroen Bouwman (voorzitter),  
Jany Singendonk (wedstrijdsecretaris),  
Gerard Rademakers (opleider scheidsrechters),  
Ben van Schijndel (CS+ coördinator),  
Peter Miltenburg (lid)  
Jan-Willem Beukers (tuchtzaken).  
 
Als doel hebben we om het aantal mensen dat met 
plezier en op goed niveau bij MHCT fluit te 
vergroten. 
 
 
 
 
In het arbitrageplan dat binnenkort op de MHCT-site verschijnt, hebben we vastgelegd hoe we de arbitrage binnen MHCT 
hebben we georganiseerd en wat onze ambities zijn. Voor het komende periode zijn er 2 speerpunten: 
 

· Gestructureerde begeleiding van nieuwe scheidsrechters o.a. door de eerste wedstrijden samen met een ervaren 
scheidsrechter te fluiten. 
· Verbetering van het niveau van arbitrage bij onze Dames 1 en Heren 1. 

 
Hoe kun jij helpen? 
 
Heb je nog geen kaart: meld je aan voor het scheidsrechtersexamen. Alle jeugdleden vanaf 15 jaar (2e jaars B-jeugd) worden 
verplicht om een kaart te halen en opgeroepen/aangemeld voor de cursus. Maar we zoeken nadrukkelijk ook ouders van 
jeugdleden! 
 
Bel je al een ervaren scheidsrechter? Meld je aan om een paar wedstrijden per seizoen te fluiten met beginnende 
scheidsrechters. Je geeft daarmee de beginnende scheidsrechters het steuntje in de rug om met vertrouwen en plezier te 
fluiten.  
 
Wil je nog een stapje verder? Dan is ClubScheidsrechter plus (CS+) wellicht interessant voor je. Je doorloopt hierbij een 
opleidingstraject, gecoacht door een oud-bondscheidsrechter waarbij de wedstrijden in de hogere klassen leert fluiten. 
Aanmelden kan allemaal via arbitragecoordinator@mhct.nl 
 
Wil je meer weten over het arbitrageplan, deze staat op onze website. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Teambuilding MC3 

MC3 on ice!  
 
Wat een fantastische initiatieven 
zijn er toch bij alle teams om, 
ondanks de beperkingen, toch aan 
teambuilding te doen. Trots op al 
onze teams. 
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Voor MHC Teteringen zijn de activiteiten normaal een belangrijke bron van inkomsten. Nu deze niet meer plaats kunnen 
vinden zijn sponsorinkomsten extra belangrijk geworden. We zijn er blij om te vermelden dat er twee nieuwe bordsponsoren 
bij zijn gekomen. 

 

	 	

		

Nog meer goed nieuws, omdat een bestaande sponsor zijn contract heeft verlengt:  

- ihomer https://ihomer.nl/ 

 
Wilt u (of kent u een potentiële sponsor) lokaal bijdragen aan het speelplezier van de MHCT leden, neem dan contact op met: 

- Roy Lemmens (06-46621191) 

- Juri de Poorter (06-10146487) 

Houdt onze website in de gaten, binnenkort staat hier het nieuwe sponsorplan. 

Gezien Corona kan de activiteitencommissie op dit moment weinig organiseren. We zijn druk bezig met leuke ideeën 
bedenken voor als er weer wat mag en kan! 

 

Sponsoring 

Activiteiten 
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Stage sportstimulering 

Mijn naam is Ruben Smits, en ik zit in de heren 1 bij MHCT. Dit jaar 
loop ik stage bij buurtsportcoach Geertruidenberg voor mijn opleiding 
sport en bewegen bij ROC Tilburg. Op mijn stage zijn we bezig met de 
sportstimulering in de gemeente Geertruidenberg. Onze doelgroepen 
hierbij zijn voornamelijk de ouderen en basisscholieren.   

Momenteel zijn we bezig met verschillende sporten aan te bieden aan de 
scholen. Waaronder hockey, voetbal en bootcamps. Alles wordt 
natuurlijk uitgevoerd volgens de coronaregels. Woensdag 27 januari 
gaven we een hockeyclinic aan de groepen 3 tot en met 8. Naar mijn 
mening was dit een groot succes. We gaven verschillende oefeningen 
voor beginners en natuurlijk hadden we ook moeilijkere varianten voor 
de ervaren hockeyers. De deelnemers kregen veel tips waar ze gelijk 
gebruik van konden maken. Als afsluiting speelden de kinderen een 
partijtje tegen elkaar. 

De velden van DDHC hadden we ter beschikking en dankzij MHCT hadden we beschikking tot voldoende aantal sticks.  

Wij van de buurtsportcoaches willen de verenigingen hiervoor bedanken. 
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Opbrengsten Grote Clubactie en Rabo  
De Grote Clubactie en de Rabo ClubSupport 
waren in 2020 ook weer een groot succes voor 
MHCT. Veel loten zijn zowel aan de deur als 
online verkocht. En veel rabobankleden hebben 
op ons gestemd 

Hierdoor kon de club weer een mooi bedrag 
ontvangen. 

- Grote Clubactie    5.386,60 
- Rabo ClubSupport      708,30 

Iedereen die hieraan bijgedragen hebben, willen 
we heel hartelijk bedanken. Zonder jullie was 
dit niet gelukt. 

 

Wist U Dat 

- We sinds kort een Coen Hoflandplein 
hebben op het terrein; 

- Na Carnaval de verlichting op het groene 
kunstgrasveld wordt vervangen door led 
lampen; 

- We een oude/nieuwe computer zoeken voor 
in het clubhuis. Wie wil er nu niet het 
clubhuis binnenkomen met een lekker 
muziekje; 

- Heb je nog een oude computer staan, dan 
kun je mailen naar exploitatie@mhct.nl en 
we hem graag op komen halen; 

- We opzoek zijn naar nieuwe vrijwilligers 
voor de communicatie commissie. Help ons 
mee met de nieuwsbrief, facebook, 
instagram, website, tiktok etc.; 

- Hockeyclub prinsenbeek een nieuw veld en 
clubhuis gaat krijgen; 

- Oud MHCT-er Teun Beins van Oranje-Rood 
naar Bloemendaal gaat; 

- Hij daar samen speelt met een andere oud 
MHCT-er, Floris Wortelboer; 
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Dames 1 helpt sponsor 

Van Oosterhout Bikes&Sport, sponsor van MHCT, 
is onlangs verhuisd naar Oosterhoutseweg 129A in 
Teteringen. 

als dank voor de sponsoring heeft Dames 1 
meegeholpen. Na afloop was er ook corona-proof 
een borrel 

 


