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Van de voorzitter a.i.
Het is zaterdagochtend 6.45 uur als ik deze
intro voor de eerste nieuwsbrief van dit
seizoen aan het schrijven ben. Het is droog
en de weersverwachting voor vandaag is
goed. Een mooi begin van het hockeyseizoen!
De vakantie is voorbij, alle teams zijn gestart
met de competitie en ik hoop dat iedereen
weer zijn of haar plekje in het nieuwe team
gaat vinden.
Mijn naam is Ed van Zijtveld en ik ben sinds
augustus ad interim-voorzitter van MHCU. Kort over mijzelf: ik ben vader
van twee hockeyende jongens in de B1 en de D1. En daarnaast alweer zes
jaar algemeen bestuurslid binnen onze vereniging.
In de uitloop van het afgelopen seizoen hebben de bestuursleden Alex van
Leeuwen en Marcel Bleeker kennen gegeven hun taken binnen MHCU te
beëindigen. Ieder met een eigen reden hiervoor. In zo’n situatie, midden
in de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zie je ineens mensen
opstaan die met veel liefde voor de club de gaten gaan dichten. We zijn
als bestuur nog niet compleet, maar ik vind het geweldig om de
veerkracht binnen de vereniging te zien. Het is gelukt, de kop is eraf, we
zijn weer begonnen en ik heb heel veel lachende en blije gezichten
vandaag op het veld gezien.
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Ik wil wel melden dat een aantal zaken nieuw zijn voor ons, maar we gaan
er met z’n allen voor zorgen dat het weer een leuk en succesvol seizoen
wordt. Heb je suggesties of verbeterpunten voor ons, laat het dan vooral
weten of beter zelfs, neem het initiatief om het samen te verbeteren.
Oh ja, de reden dat ik zo vroeg dit stukje ben gaan schrijven, is omdat wij
sinds enkele weken thuis een jonge Schotse Collie hebben en ik het
ochtendwandelingetje mocht maken.
Met sportieve groet,
Ed van Zijtveld

Twee nieuwe kandidaten voor bestuursfunctie MHCU
Zoals in de inleiding al vermeld is het bestuur zeer blij dat we weer
nieuwe vrijwilligers binnen de vereniging mogen verwelkomen. Na een
aantal inspirerende gesprekken, hebben Arjette Arkesteijn en Yvo
Grote zich aangemeld voor een rol binnen het bestuur. Zoals de statuten
aangeven moet de formele acceptatie nog plaatsvinden tijdens de
Algemene Leden Vergadering van 12 oktober.
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Arjette Arkestein
Arjette is momenteel nog verantwoordelijk voor
de inkoop, barcommissie en coördineert het
onderhoud voor het clubhuis en veld. Voor een
groot deel van haar huidige taken heeft ze
gelukkig nieuwe vrijwilligers kunnen vinden die dit
van haar gaan overnemen. Zonder deze nieuwe
vrijwilligers zou het voor Arjette niet mogelijk zijn
om de huidige taken los te laten en toe te treden
tot het bestuur.

Yvo Grote
Yvo is redelijk nieuw binnen onze vereniging, hij
heeft recentelijk mooie stukken voor onze eigen
media en de lokale krant geschreven over onze
jeugd in het kader van de ledenwerving.
Bedoeling is dat Yvo als bestuurslid jeugd- en
veldzaken gaat opereren. De ideeën die Yvo
hierover heeft, sluiten mooi aan bij de visie van
onze technisch manager, Sanne van Randeraat.
Yvo wil vooral ook fungeren als aanspreekpunt
voor leden, ouders en bestuur.
Daarnaast wil ik alle andere vrijwilligers bedanken voor de inzet van
afgelopen periode en veel succes en plezier wensen met het nieuwe
seizoen.

Zaalcompetitie 2018-2019
Dit seizoen bestaan de meeste teams uit 14-15
spelers (een aantal zelfs 16). Dit gaat voor de
komende zaalcompetitie een aantal uitdagingen
opleveren. Zo kan het zijn dat niet iedereen iedere
wedstrijd kan meespelen (max. 12 spelers op
wedstrijdformulier). Het bestuur en de Technische
commissie zijn hier momenteel druk mee bezig.
Houd de website en de LISA-app in de gaten, eind
september volgt er meer informatie over hoe je hier
als team in de zaalcompetitie mee om kunt gaan.
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Nieuwe website MHCU - sneak preview!
Momenteel wordt er hard gewerkt aan een geheel nieuwe website voor
onze club! Webmaster Geert Dane heeft samen met het projectteam
invulling gegeven aan de opzet van een nieuwe, moderne website, waar
nu door LISA aan wordt gewerkt.
Bij deze alvast een sneak preview van de concept-homepage waarbij
gebruik gemaakt gaat worden van wisselende achtergrondfoto’s.
Zodra de nieuwe website live gaat, zal dat uiteraard gecommuniceerd
worden.

Nieuwe LISA-app
Nog meer nieuws van het ‘online’ front: deze week is er een nieuwe LISAapp beschikbaar. De app wordt automatisch geüpdatet via iTunes of
Google Play. Als je inlogt krijgt je een persoonlijke timeline te zien met
wat voor jou (en eventuele familieleden) de komende periode relevant is.
De grootste wijzigingen ten opzichte van de
huidige app zijn:
•
•
•
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•
•
•
•

Een nieuw design
Doorgeven van presentie op
familieniveau
Direct kunnen doorgeven van presentie
in de timeline
Toevoegen van favoriete teams aan je
timeline (ook van andere clubs)
Verbergen van bepaalde teams in de
timeline
Meer informatie over locaties van
trainingen en wedstrijden
Betere overzichten van recente
uitslagen

Onderstaande zaken zijn nog niet
gerealiseerd en zullen in een volgende
update beschikbaar komen:
•
•
•
•

Gastlogin, je moet nu nog inloggen met je eigen gegevens
Hockey.nl-nieuws
Push-notificaties
Bierpot-beheer en takenbeheer.

Hoe kan ik inloggen?
Inloggen doe je met je lidnummer en wachtwoord. Je lidnummer heb je
vorige week per mail ontvangen. Je kunt het ook terugvinden op de
contributie-nota van de club. Als je je wachtwoord niet meer weet, kan je
via de optie 'wachtwoord vergeten' je wachtwoord opvragen.

Vragen aan Sanne, onze nieuwe technisch manager
Wil je je kort voorstellen aan de (nieuwe)
leden die je nog niet kennen?
Natuurlijk, mijn naam is Sanne van Randeraat. Ik
volg de studie Master International Business and
Management in Amsterdam, ik coach met veel
plezier MB1 en speel zelf in Dames 1. Daarnaast
vervul ik dit seizoen, als opvolger van Jort
Gaartman, de rol van technisch manager bij MHCU.
Hoe ga jij de rol van technisch manager
invullen?
Deze positie geeft mij de gelegenheid om zowel de
spelers als trainers op een leuke en uitdagende
manier op te leiden, waarbij we uiteindelijk met elkaar beter gaan trainen en
hockeyen. Concreet betekent dit: trainingen en het periodeplan neerzetten,
samen met het bestuur besluiten nemen over het hockeybeleid binnen de club en
in overleg met de trainers de belangrijkste doelstellingen voor trainers, teams en
spelers bepalen en hieraan invulling geven.
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Dat is allemaal duidelijk, maar wat is ‘het periodeplan’?
Bij een periodeplan is het hockeyseizoen verdeeld over meerdere periodes. In
elke periode staan verschillende hockeyinhoudelijke doelstellingen centraal. Een
periodeplan is het fundament van de hockey huisstijl van MHCU waarbij we op
langere termijn streven naar betere prestaties.
Welk doel streef je na?
Uiteindelijk vind ik het allerbelangrijkste dat iedereen plezier heeft in het
hockeyen, want ik geloof erin dat je prestaties verbeteren als je ergens op je
plek bent, het leuk hebt en hierdoor meer zelfvertrouwen krijgt om nieuwe
dingen te proberen, zowel op als naast het veld.
Wat wil je als laatste nog kwijt?
Ik wil iedereen vragen om met mij, of de trainer(s) contact op te nemen indien
er vragen, suggesties, klachten of andere opmerkingen zijn. Zolang wij niets
horen of weten, kunnen wij ook niets veranderen. Communicatie is belangrijk.
Daarnaast hoop ik meerdere mensen te ontmoeten die de club met net zoveel
plezier willen ondersteunen als ik, uiteindelijk moeten we het samen doen.
De eerste trainingsweken gingen erg goed, een goede start van het seizoen. Ik
heb er ontzettend veel zin in!

Hockeyclinics
De komende weken zijn er weer leuke en leerzame hockeyclinics die
gevolgd kunnen worden.
JG Sports herfstclinic
De bekende 3-daagse herfstclinic (22-24 oktober, bij MHCU):
• 3 dagen in blokken van 2x 2 uur toptrainingen.
• Veel persoonlijke aandacht door te trainen in kleine groepjes.
• 3x een gezonde lunch en genoeg tussendoortjes.
• Naast techniek ook tactiek uitleg.
https://www.mhcu.nl/site/default.asp?Option=51&NewsID=715&Volledig=1

Rabo Hockeyclinic
Woensdagmiddag 3 oktober organiseert Rabobank IJmond de hockeyclinic
‘Trainen als een prof’. Deze gratis hockeyclinic is voor de C-, D-, E- en Fjunioren van de 4 hockeyclubs uit de IJmond en vindt plaats bij Overbos in
Beverwijk. Met internationals Valentin Verga en Mirco Pruyser!
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https://www.mhcu.nl/site/default.asp?Option=51&NewsID=713&Volledig=1

Rabo Hockey Fandag
Clinics en trainingen voor C- en D-hockeyteams. Op zaterdag 20 oktober
bij Kampong in Utrecht. Specialistische trainingen, gezamenlijke lunch en
veel entertainment; met de Europese kampioenen hockey!
Aanmelden is gratis, maar wel per team (minimaal 11 spelers).
https://www.rabohockeyhelden.nl/

