
 

 

Nieuwsbrief MHCT September 2018 

 

Voorwoord 

1

 Beste leden, 

Met trots kijken wij terug op een 
zeer geslaagd 45-jarig jubileum 
weekend. Een lekker vol weekend 
met verschillende activiteiten voor 
jong en oud, zie het verslag later in 
deze nieuwsbrief. Via deze weg 
willen wij alle 
vrijwilligers  nogmaals bedanken 
voor hun tijd en inzet, super! We 
hebben ook 2 nieuwe leden van 
verdienste: Christine Stroeken-van 
Schaijik en Peter Milterburg. Hun 
inzet en enthousiasme voor onze 
club is geweldig.  
De competitie is ook weer gestart 
en we hebben alweer leuke 
wedstrijden kunnen zien. Daarnaast 
ben ik persoonlijk ook wel weer 
een beetje blij met de regelmaat bij 
ons thuis nu alle trainingstijden 
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bekend zijn. Over de nieuwe shirts 
is helaas nog niet bekend wanneer 
we ze kunnen gaan uitdelen, maar 
het kan niet lang meer duren.  
Verder hebben we al een paar teams 
gezien in donkerblauwe 
trainingspakken van onze nieuwe 
hoofdsponsor, The Indian 
Marahadja. Mooi! Ter info, teams 
krijgen extra korting, check hiervoor 
Facebook.  
 Als bestuur gaan we achter de 
schermen weer hard aan de slag met 
nieuwe projecten, waaronder 
natuurlijk de aanleg van een nieuw 
waterveld. Hierover meer in 
volgende edities.  
 
Met een sportieve groet, namens het 
MHCT bestuur, 
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Onze 3e wedstrijd als 6-tal zit erop. Wat is het leuk! We 
spelen met een echte keeper, iedereen wil wel een keer dat 
stoere pak aan. Je mag dan op de woensdag met de gave 
keeperstraining meedoen. We trainen twee keer per week. 
Onze trainer heet Max en kan zelf óók heel goed hockeyen.  

De coaches Carla en Yuri geven ons aanwijzingen, vooral om 
uit elkaar te hockeyen en over te spelen naar elkaar. Dat gaat 
steeds beter!  

We hebben gewonnen van Made en Gilze-Rijen, maar 
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Oudenbosch was met 9-3 net te sterk… Komen jullie ons een 
keer aanmoedigen? 

 Groetjes van: Mats, 
(benthe = gestopt), 
Hugo, Julian, Tim, 
Isabel, Bo en 
Richard.  

We missen Matthias 
en Pim op de foto…. 

Mix 6-tal E1 wedstrijdverslag 
 

SEPTEMBER 2018 

Inhoud 

Voorwoord  

 Wedstrijdverslag 

Terugblik 
Lustrumweekend 

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

Barhoofden gevraagd 

Wist u dat .. 
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 MHCT 45 jaar  

Veel publicatie in kranten, Allerlei, 
posters, Social Media hebben er voor 
gezorgd dat we veel mensen op de been 
kregen om onze 45ste verjaardag te 
vieren. We kijken terug op een zeer 
geslaagd weekend.  

Vrijdag 31 augustus  

Een tropisch feest voor alle 
basisschoolkinderen, wat waren ze 
allemaal leuk verkleed! Voor half zeven 
stonden de eerste feestgangertjes al te 
trappelen voor de deur van een sfeervol 
versierd clubhuis. Voor sommigen was 
het het eerste hockeyfeestje en hadden 
soms moeite om afscheid te nemen van 
hun ouders. Maar met het zicht op de 
hele avond gratis popcorn, snoep, chips 
en ranja was de verleiding toch niet te 
weerstaan. Meer dan 100 kinderen 
hebben een heerlijke avond gehad, 
dansend op de muziek van onze DJ 
Max. De ouders konden een drankje 
nemen en gezellig buiten op het terras 
verblijven. De twee mooist verkleedde 
meisjes gingen met een prijs naar huis, 
een bluetooth boxje. Als afsluiter 
kregen alle kinderen nog een heerlijk 
ijsje. Heel veel assistentie hebben we 
gehad van fanatieke jeugdleden met het 
organiseren van dit leuke feest, ook de 
hulpjes in de keuken voor het maken 
van de vele liters ranja hebben heel hard 
gewerkt. We gaan dit zeker nog een 
keer doen.  

Zaterdag 1 september  

Het grootste cadeau voor onze 45ste 
verjaardag was het prachtige weer. In de 
ochtend kregen alle teams de kans om 
hun oefenwedstrijdjes te spelen, de 
competitie zou immers een week later al 
beginnen. ’s Middags werd de enorme 
stormbaan opgeblazen, de ijscokar 
buiten gezet, de verse sushi mooi 
uitgestald, de kraam met hockeyspullen 
van de nieuwe sponsor ingericht, de 
frietwagen opgewarmd, de muziek van 
DJ Max gestart, de limonadeclown weer 
gevuld, de ijscokar weer geplaatst, de 
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kinderopvang kwam schminken, je kon 
een stoelmassage krijgen en natuurlijk het 
Rad van Fortuin. Mensen verdrongen zich 
om een lot te kopen om een prijsje te 
winnen. Voor dit Rad hebben we van 
gulle gevers en de Teteringse middenstand 
ontzettend veel en mooie prijzen 
gekregen. Heel veel dank hiervoor. 
Ondertussen was er op het waterveld een 
leuke hockeyclinic van onze eigen oranje 
international Floris Wortelboer. Het was 
een gezellig samenzijn met een hapje en 
een drankje, veel (oud)leden, sponsors en 
vrienden vonden de weg naar de club. Een 
mooie speech van de voorzitter over de 
komende ontwikkelingen, nieuw 
waterveld, nieuwe kleding en twee nieuwe 
Leden van Verdienste. Er werd nog lang 
na geborreld. 

 

Zondag 2 september  

Vroeg uit de veren voor het 40ste 
Warming Up Toernooi. Wederom een 
zonovergoten dag. Tien gezellige teams, 
veelal oude bekenden, hebben de spieren 
goed kunnen opwarmen. Het Rad van 
Fortuin had ook deze dag weer veel 
belangstelling. Een heerlijke lunch en een 
fantastische barbecue maakten de dag 
compleet. De deelnemers waren vol lof 
over de goede organisatie en verzorging.  

 

Terugblik Lustrumweekend 
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Alle vrijwilligers, grote en kleine hulpjes, 
vrienden van de club die materiaal en 
vooral tijd beschikbaar stelden, allemaal 
heel hartelijk dank. Zonder jullie hadden we 
dit niet kunnen doen. Hier is onze kleine 
club heel groot in! 
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Barhoofden gevraagd 

Beste (ouders van ) leden….  

Ieder weekend is het weer gezellig druk 
op de club. Heel veel hockeyende 
kinderen en bijna net zo veel ouders en 
andere supporters langs de lijn. Super! 
Om iedereen van een kopje koffie en 
een glaasje ranja te voorzien hebben we 
jullie echt nodig.  

We zijn op zoek naar barhoofden. 
Barhoofd zijn houdt in dat je de 
verantwoordelijkheid op je neemt van 
het openen of sluiten van de bar, 
afhankelijk welke dienst je draait. 

Ook stuur je de barmedewerkers aan en 
draagt zorg voor de kas. Je draait 1, maar 
het liefst 2 x een dagdeel per 
seizoenshelft. 08:00 – 13:00 uur of 13:00 
– 18:00 uur  

We hopen het team barhoofden uit te 
breiden zodat het niet ieder weekend op 
dezelfde vrijwilligers neer komt. Zonder 
vrijwilligers moeten we betaalde krachten 
gaan inhuren, wat weer consequenties 
heeft voor de consumptieprijzen….  

Lijkt het je wat of wil je meer info?  Mail 
naar bar@mhct.nl of vraag naar Brigitte 
Smits of Floor Voogt 

 

- Het weer donker wordt en licht op de 
fiets weer noodzakelijk is 

- We een echte klusploeg hebben voor 
het doen van reparaties, schilderwerk 
etc. Zaterdagochtend 6 oktober gaan ze 
weer aan de slag. Helpen mag 

- In de blauwe bakken in de hal van het 
clubhuis heel veel gevonden 
voorwerpen zitten. In de kerstvakantie 
gaan ze naar een goed doel. 

- De grote clubactie in volle gang is. De 
jeugdleden kunnen mooie prijzen 
verdienen met het verkopen van zoveel 
mogelijk loten 

- MHCT het erg op prijs zou stellen als 
de jeugdcoaches de kinderen zoveel 
mogelijk aanmoedigen. De club is 
enorm gebaat met de opbrengsten van 
de grote club actie 

- Vorig jaar de grote club actie voor 
MCHT bijna 3800,- euro heeft 
opgeleverd 

- Van elk verkocht lot er 80% naar de 
club gaat 

- Het best verkopende team 100,- wint 
voor een teamuitje 

- Dames 2 een enthousiaste trainer zoekt 

- Na de update van ios12 u de nieuwe 
lisa app moet installeren 

- Trimdames op woensdagavond trainen 

- Trim gemengd op zondagochtend 10u 
traint 

- Je altijd gratis 3 keer mee mag trainen 

- Je een indian-dribble heel goed op de 
wc kunt oefenen…met een tennisbal 
bijvoorbeeld. 

- MHCT opzoek 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 

- De nieuwe shirts er zo uitzien 

Wist u dat 


