Nieuwsbrief Waterlandse Hockeyclub
Beste jeugdleden, leden en ouders,
We hopen dat jullie allemaal een heerlijke vakantie hebben gehad of nog van de vakantie
aan het genieten zijn. Na een raar hockeyseizoen waarin we de tweede helft nauwelijks
meer aan hockey zijn toegekomen, praten we jullie via deze nieuwsbrief bij over de stand
van zaken op de club en kijken we vooruit naar een nieuw hockeyseizoen! Ook alvast een
paar data voor in de agenda.
Nieuwe container
Met vereende krachten van Dennis, Kees Tromp en zijn zoon Luc is een tweede container
naast de blauwe container geplaatst. Hierin staat onder andere de tractor, opslag voor de
bar en gereedschap. Nu alleen nog een wit verfje tijdens de volgende klusdag!

Grote Clubactie
Ook dit jaar hebben jeugdleden loten verkocht tijdens de Grote Clubactie. De opbrengst was
maar liefst €2.330,- Er deden 43 jeugdleden mee. Dank jullie wel! Door de omstandigheden
zijn de prijswinnaars dit jaar digitaal op de hoogte gesteld van hun geweldige prestaties. De
eerste prijs (4x kaartjes De Efteling) is voor Casper Kraaijeveld met maar liefst 179 verkochte
loten! De tweede prijs (4x This is Holland) is voor Pem Uilenhoed met 59 verkochte loten en
de derde prijs wordt gedeeld door twee duo’s namelijk Wouter Doets en Joppe Sven en
Guusje van Rooijen en Mette Weerstra met 46 verkochte loten. Zij mogen de bomen in bij
Fun Forest Amsterdam. De teamprijs gaat naar M8E1 met 198 loten en zij mogen bowlen in
Volendam.
De jeugdleden die 20 loten of meer hebben verkocht, krijgen op zondag 30 augustus
Funhockeysokken uitgereikt. Hetzelfde geldt voor de jeugdleden die 10 loten hebben
verkocht, zij krijgen een hockey haarbandje.
Zaterdag 19 september gaat de Grote Clubactie weer van start. We hopen weer op jullie
inzet. Dit extraatje heeft de club hard nodig!

Trainingen en Wedstrijden
De trainingen starten vanaf maandag 24 augustus en de competitie begint 5 september. Het
trainingsrooster is onder andere afhankelijk van de school/opleidingsroosters van de trainers
en kan nog veranderd worden, graag jullie begrip hiervoor. We doen ons best het zo snel
mogelijk bekend te maken. De stand van zaken met betrekking tot de hoofdtrainers is als
volgt:

Daan Ketelaars wordt onze nieuwe vaste kracht voor de
maandagavond. Hij hockeyt zelf in Pinoke H3

•
•
•

Dennis blijft het vaste aanspreekpunt en zal op woensdag en vrijdag op de club zijn
Mo Daoud komt op woensdag en af en toe ook op andere dagen om Dennis te
assisteren voor het stukje looptechniek.
Giovanni is herstellende en zal zelf nog geen training kunnen geven maar zal als zijn
conditie het toe laat, zich wel langs de zijlijnen laten zien om assistentie te kunnen
geven aan de hulptrainers waar nodig.

Start competitie
De start van de competitie zal op zaterdag 5 september zijn. Indelingen van de poules zijn
binnenkort terug te vinden in de app en op de website. Voor de competitie geldt er een
strak door de KNHB opgesteld Corona protocol, we vragen jullie dit protocol goed door te
lezen en waar nodig met de jongste leden te bespreken. De basisregels zijn in ieder geval
nog steeds van kracht:
- Heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen;
- Ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen (m.u.v. wedstrijden)
- Was regelmatig je handen, in ieder geval vóór je aan de wedstrijd begint;
Nieuwe regels zijn:
- Registreer in de app of je (kind) meespeelt (nadere instructies hierover worden door de
coach gegeven).
- Bij het vervoer per auto naar de uitwedstrijden dienen mondkapjes in de auto te worden
gedragen door personen vanaf 13 jaar als deze uit verschillende huishoudens komen.
Coaches & begeleiders
De jeugdcommissie verzoekt ieder team een coach en begeleider aan te wijzen en dit zo
spoedig mogelijk aan de jeugdcommissie door te geven:
jeugdcommissie@waterlandsehockeyclub.nl
Keepersspullen
Alle teams worden verzocht op woensdag 26 augustus tussen 18.00 en 19.00 hun
keepersmaterialen te komen controleren en afhalen.

Fluiten
De scheidsrechterscommissie heeft een nieuw beleid opgezet. Dit zal apart worden
toegestuurd aan de coaches/begeleiders van de teams, uiterlijk in de week vóór de start van
de competitie. In grote lijnen komt het er op neer dat de A en B teams zelf indelen wie op de
dag dat ze thuisspelen een wedstrijd van een ander team moeten gaan fluiten. Coaches
kunnen zo een indeling maken voor het hele seizoen en teamgenoten kunnen onderling
ruilen. Zoals bekend moeten alle A en B spelers een scheidsrechterskaart hebben. Voor
degenen die nog geen kaart hebben zal zsm een avond worden gepland dat er examen kan
worden gedaan. Voor alle teams geldt dat er minimaal 4 ouders van het team in bezit
moeten zijn van een scheidsrechterskaart.

Familietoernooi
Traditiegetrouw starten we het seizoen met onze klassieker, het Familietoernooi. Op dit
moment zijn we met onder andere de KNHB en de gemeente in overleg hoe we het seizoen
op een feestelijke en toch ook veilige manier kunnen openen, rekeninghoudend met alle
maatregelen. We laten zo snel mogelijk weten in welke vorm we dit kunnen gaan doen. Wel
is de datum zeker: noteer allen zondag 30 augustus in de agenda!
De Hockeybrouwerij zal deze dag aanwezig zijn met een stand vol hockeyspullen zoals sticks,
bitjes, schoenen en natuurlijk onze eigen Waterland shirts en sokken. Ook lanceren we dan
onze nieuwe Waterlandse Hockeyclub hoodie. Des te meer reden om zondag 30 augustus
naar de club te komen!

Vacatures
Onze club maken we met elkaar! Dat betekent dat we rekenen op onze leden om hun
steentje bij te dragen, zodat hockey in Waterland mogelijk is. Graag jullie hulp bij:
1. Grafisch ontwerper. 4x per jaar wordt je inzet gevraagd voor een nieuwe flyer voor
de Grote Clubactie, ledenwerving en het voorjaarsfeest en familietoernooi.
2. Hulpkracht Grote Clubactie: uitdelen lotenboekjes aan de teams, intikken van de
loten en prijsuitreiking. Een overzichtelijk projectje!
3. Lid Technische Commissie: Vind je het leuk om te sparren met de hoofdtrainers over
het te volgen beleid? Dan ben jij de ideale kandidaat. In het begin van het seizoen is
het een uur per week werk en verder loopt het vanzelf.
4. Ledenadministrateur: Altijd al een bijdrage willen leveren aan onze mooie club, maar
niet veel tijd te besteden? Dan is de ledenadministratie wellicht iets voor jou! De
ledenadministratie kost ongeveer een uur per week met pieken bij aanmeldingen
(eind seizoen en begin seizoen) en bij afmeldingen (eind seizoen).
Meer informatie of opgeven bij: bestuur@waterlandsehockeyclub.nl
Dank voor jullie aandacht. We hopen op een heel sportief, gezellig en mooi nieuw
hockeyseizoen!
Karlijn, Sophie en Jan
Bestuur Waterlandse Hockey Club

