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Beste leden,
De allerbeste wensen voor 2019.
Dat het een mooi en sportief jaar
mag worden.
Voor MHCT wordt dit een jaar van
uitdagingen. We gaan het oude
groene zandveld vervangen door
een nieuw waterkunstgrasveld.
Momenteel zijn we druk bezig met
de selectie van een aannemer voor
de aanleg en te kijken hoe we de
aanleg kunnen uitvoeren zonder al
te veel overlast.
Ook verwelkomen we Bart
Koppers (bestuurslid Technische
Commissie) in ons bestuur.
Hiermee zijn we weer op volle
sterkte en gaan we verder met
verbeteren van MHCT voor de
leden en de sponsoren. Denk
daarbij aan verdere ondersteuning
trainers, nieuw veld en

trainingsmiddelen, clubhuis en bar.
Dit kunnen we alleen met jullie
steun. Via de nieuwsbrief zullen we
laten weten wanneer en waar er hulp
nodig is. Uiteraard zijn ideeen om
onze club beter te maken altijd
welkom.

Wedstrijdverslag
Mix8E1
Vacatures en ALV

De traditionele nieuwjaarsreceptie
en de huldiging van de
herfstcompetitie kampioene is
gepland op 20 januari 2019. Het
thema is ‘ Apres-Ski’. Die middag
zullen we vanaf 12u beginnen met
een warming-up toernooi en vanaf
15u begint de borrel met DJ.

Wist u dat ..
Bericht vd jonste
jeugd

We hopen u allemaal te zien zodat
we gezamenlijk kunnen toasten op
een sportief en gezond 2019!
Met een sportieve groet, namens het
MHCT bestuur,
Jan-Willem

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

Nieuwjaarsborrel
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Wedstrijdverslag mix8E1
Nadat we een paar weken geen wedstrijd gespeeld hadden,
mochten we zaterdag 3 november weer aan de
bak. MIX8E1 thuis tegen de Warande.
Tijdens de herfstvakantie heeft de KNHB ons team in een
andere pool geplaatst. Dat betekent dat we deze tegenstander
nog niet eerder hebben gehad.
We hadden een heerlijk zonnetje, de sfeer was goed en beide
teams hadden er zin in.
Om 12:15 uur gaf de spelbegeleider het signaal dat we
konden beginnen. Uiteraard niet voordat alle jongens en
meisjes - we zijn immers een mix team - elkaar voor aanvang
van de wedstrijd een handje hebben gegeven.
Binnen 5 minuten viel het eerste punt al. Helaas aan de
verkeerde kant... Warande stond met 0-1 voor.

Het 2e punt viel al snel daarna en uiteindelijk gingen we met 0-3
de rust in.
Even een peptalk van de coaches, wat fruit eten en een slokje
drinken.
In de 2e helft was MIX8E1 écht fanatiek. We kregen 2 hele
mooie kansen vlak voor het doel. Helaas werd de inzet niet
beloond, want we hebben uiteindelijk met 0-5 de wedstrijd
afgesloten. Helaas was deze tegenstander iets te sterk voor ons.
Maar niet getreurd... en op naar de volgende wedstrijd.
Groetjes,
Maaike de Vreede

Vacature
We zoeken vrijwilligers voor onze mooie club.
We zoeken ze voor de volgende functies.
Personen die in de commissie Sportiviteit &
Respect willen plaatsnemen. Je komt eens in de
6 weken bijeen, bespreekt casussen op het gebied
van S&R van zowel op als rond de velden. Ook
denk je mee over dagen die gezamenlijk
georganiseerd worden met de andere Bredaasche
clubs voor bewustwording en het uitdragen van
S&R. (Denk aan de gekleurde bandjes van vorig
jaar)
Aanmelden of wil je meer info? info@mhct.nl
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Barhoofden; Wil jij het openen en of sluiten
van de bar op je nemen? Een dagdeel per
seizoenshelft stuur je de andere
barmedewerkers aan. Aanmelden of meer info?
bar@mhct.nl
Zonder sponsors kan mhct niet.....
De sponsorcommissie zoekt versterking! Iets
voor u? Aanmelden of meer info?
sponsorcommissie@mhct.nl
Denkt u op een andere wijze bij te kunnen
dragen aan ons mooie clubje? Mail uw ideeën
naar info@mhct.nl. Samen maken we de club
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MHCT Statuten nieuws
Op de ALV van 27 november jl stond het punt
statutenwijziging op de agenda. De huidige
statuten zijn opgesteld in 1973 en voldoen niet
meer. Met meer dan 2/3 positieve stemmen van
de stemgerechtigde leden mogen we de wijziging
van statuten gaan doorvoeren.
Het concept is er. Deze wordt nu nauwkeurig
door een aantal leden doorgelezen. We houden u
op de hoogte. Dank voor de reacties en stemmen.

Tijdens de ALV hebben we ook de speldjes uit
kunnen reiken aan onze nieuwe leden van
verdienste:
Christine Stroeken- van Schaijik
Peter Milterburg

Floor Voogt-Fluitman
Secretaris MHCT

Wist u dat
-

Het MHCT instagram account al meer
dan 200 volgers heeft

-

Hierop regelmatig leuke foto’s
geplaatst worden. Input is altijd
welkom op communicatie@mhct.nl

-

-

U uw e-mail adres zelf kunt vervangen
via de MHCT website en dan naar
‘ profiel’ te gaan
Honden aangelijnd moeten zijn op het
terrein van MHCT

-

De Trimmers in de winter gewoon
buiten blijven trainen

-

Het zaalhockeyseizoen gestart is

-

MHCT op zoek is naar een sponsor
voor keepersshirts. Ken je iemand die
ongeveer 20-25 shirts wil sponsoren,
neem dan contact op met de
sponsorcommissie of het bestuur

-

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

-

De nieuwjaarsborrel gepland staat op
20 januari 2019 vanaf 15:00uur

-

Het thema voor de nieuwjaarsborrel
apres ski is
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FLASH nieuws van de jongste jeugd van MHCT
Dat er steeds meer jongens gaan hockeyen bij MHCT is harstikke leuk en ze doen het ook nog eens steengoed. Dit jaar is
er een unicum, voor het eerst is er een Jongste Jeugd team van MHCT die het in de zwaarste poule zo goed hebben
gedaan dat ze in de lentecompetitie intra-regionaal gaan spelen. Ze moeten oa. tegen Oranje-Rood, MOP en zelfs naar
Limburg voor een wedstrijd. Wie ze zijn ga je lezen in het volgende interview van Timme aan een paar van zijn
teamgenoten uit J8E1.
1.

Met wie speel je allemaal samen in J8E1?
Wout: Timme, Jasper, Lorenzo, Finn, Dominic, Yanick, Irvan, Tijn en Tygo”
2. Waar speel je op het veld en vindt je dat ook de leukste plek?
Tijn: “keepen of linksvoor. Ik vind ze allebei heel leuk.”
Wout: “Midden achter dat vind ik de leukste plek”
Jasper: “Ik speel mid-mid of spits. Spits vind ik de leukste plek.”
3. Welke tegenstander was afgelopen competitie het moeilijkste en waarom?
Jasper: “Zwart-wit, omdat ze de beste en sterkste tegenstanders waren.”
4. Wie zijn jou trainers en zijn ze ook lief?
Tijn: “Mijn vader (Ivar) en Thijs. Ja, maar ze zijn wel een beetje streng.”
Jasper: ” Matthijs, Max, Thijs, Arnaud en Ivar. Zijn allemaal lief!”
5. Wanneer trainen jullie met elkaar?
Tijn, Jasper en Wout: ”Nu op woensdag en vrijdag, maar op het veld ook nog op maandag.”
6. Welke oefening vind je het leukste om te doen en waarom?
Wout: “een reactiespel omdat we ook in de wedstrijd snel moeten reageren”
Jasper: “Partijtje, omdat wedstrijdje spelen het leukst is.”
7. Wat vind jij dat je moet verbeteren en waarom?
Tijn: “Dat ik minder snel moet sliden (met keepen) Want als ze een draai maken zijn ze erlangs!”
Jasper: “. Backhand slag, omdat het niet goed gemikt kan.“
Wout: “trucjes om de tegenstander uit te spelen”
8. Wat vind jij leuk aan zaal hockey en waarom?
Wout: “je hebt balken de bal kan niet over de zijlijn dus het gaat lekker snel”
Jasper: “Lekker snel spel en het spelen via de balken.”
9. Waar stem je voor om iets leuks, met de prijs van de Grote Clubactie, te gaan doen met je team, en je mag geen
Efteling noemen!
Tijn: “Een kartbaan.”
Jasper & Wout: “. Bowlen of Zwemmen. Zullen we ( Thijs, Frank en Arnaud) meenemen”
10. Wat vond je van dit interview?
Jasper: “Geinig hoor, het leek net echt voor iets belangrijks van hockey” .
Tijn: “Leuk”
Wout: “ik vond sommige vragen lastig”
Wat vond jij leuk aan jouw interview?
Timme: “We zijn een gezellig vriendenteam en hockeyen heel graag en heel veel samen, daarom vond ik het leuk om in
dit interview vragen te stellen aan een paar teamgenoten. We spelen na de wedstrijden heel vaak met z’n allen bij iemand
thuis, ook in mijn boomhut. Ook hebben we als team heel veel loten voor de Grote Clubactie verkocht en nu kunnen we
misschien wel gaan zwemmen of zo”
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