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Van de voorzitter
Zoals in iedere nieuwsbrief blik ik even terug om
te kijken wat er afgelopen periode allemaal is
gebeurd. Samen met mijn vrouw heb ik een
lastige familieperiode achter de rug, gelukkig
daarna gevolgd door positief nieuws zoals de
benoeming van JD1 als sportteam van het jaar
tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie. Zij
hebben bij deze verkiezing FC Uitgeest 1 en
Stormvogels 1 achter zich gelaten. Een verdiende
zege voor een team dat niet alleen een stapje
extra voor elkaar doet, maar ook voor de
vereniging. En eind januari heeft Ed van Zijtveld
op het Hockeycongres van de KNHB een prijs ontvangen (€ 1.000,- voor
de club!) voor zijn inzet ten behoeve van een veiliger sportklimaat bij
MHCU. Als vereniging blijven we dus in de prijzen vallen!
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Over prijzen gesproken, het zaalseizoen heeft weer twee kersverse
kampioenen opgeleverd. De zaalteams MD1 en MD3 wisten de
eindoverwinning te behalen. Ik wil de meiden, trainers en coaches van
harte feliciteren met het behaalde zaalkampioenschap. Dit technisch snelle
spelletje hockey heeft over het algemeen een positieve invloed op de
veldhockey-ontwikkeling, daar verwacht ik komende periode dan ook veel
leuke wedstrijden te zien.
Met het oog op de nabije toekomst kan ik eindelijk vertellen dat na ruim
een jaar van gesprekken en onderhandelen de gemeente nu officieel heeft
bevestigd dat wij het voormalig IJmond Groen-gebouw mogen kopen. Dit
is het gebouw tussen de twee velden in, op de kop van het clubhuis van
de korfbal. Verderop meer informatie hierover.
Komende maanden gaat er nog meer veranderen, zo zullen er diverse
ledenwervingsacties gestart worden, zal er werkelijk verbouwd gaan
worden en staat de ALV gepland op 1 juni 2018.
Met sportieve groet,
Alex van Leeuwen
Voorzitter MHC Uitgeest

Ledenwerving van start
Dit voorjaar gaan we actiever leden werven voor onze club. Jarenlang
konden we niet groeien, maar door de komst van het 2e veld kunnen we
onze groeiambities nu daadwerkelijk gaan realiseren. Een aparte
projectgroep is al een tijdje bezig met de voorbereidingen hiervoor.
Komende maanden zullen er diverse activiteiten ontwikkeld worden om
nieuwe leden te werven. Zo zullen er clinics op basisscholen gegeven gaan
worden, we proberen aanwezig te zijn op diverse events in de regio, we
gaan oud-leden benaderen en we gaan flyeren in de omgeving. Ter
ondersteuning van deze activiteiten is een mooie, professionele flyer
ontwikkeld. Deze is vormgegeven door Mandy Borstlap.
Ook zullen we jou als lid/ouder binnenkort gaan benaderen om te helpen
om leden te werven voor onze gezellige club!
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Update accommodatie
Afgelopen twee jaar zijn er vele verschillende plannen geweest om het
clubhuis uit te breiden. Toen in december 2016 de gemeente het
voormalig IJmond Groen-gebouw aanbood, was dit voor het projectteam
de beste optie. Het bleek relatief goedkoop te zijn en bood ook de meeste
potentie. Maar wel één groot bezwaar: het gebouw staat los van ons
huidige clubhuis. Door te kiezen om de kleedkamers en opslag in dit

nieuwe gebouw te gaan realiseren, is het plan gevormd en wordt
geprobeerd de invloed hiervan te beperken.
Ideeën worden momenteel met de
aannemer doorgenomen; zo willen we
een toegang op de kop van het gebouw
(in de buurt van de huidige ramen),
toiletvoorzieningen, 4 kleedkamers met
(gedeelde) douches en ruimte voor
training- en keepersmaterialen.
Wellicht hebben we bij de uiteindelijke
realisatie vrijwilligers nodig. Als het
klussen in jouw bloed zit of als je in de bouw, constructie of afwerking van
gebouwen werkzaam bent, dan kunnen we jouw hulp gebruiken! Wil je
graag helpen? Meld je dan aan bij vrijwilligerscoördinator Astrid
Oudegeest: vrijwilliger@mhcu.nl
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De gemeente is een project gestart om alle asbest uit het gebouw te
saneren en een nieuw dak te plaatsen, hierna zal het gebouw worden
overgedragen aan de vereniging en zal er gestart worden met de
inrichting. Onze huidige kleedkamers zullen na de verbouwing een andere
bestemming krijgen. Hierover is nog geen definitieve beslissing gemaakt,
wanneer dit is gedaan zullen we het in een volgende nieuwsbrief met jullie
delen.

Aanmelden Paashussel
De evenementencommissie organiseert
op maandag 2 april (Tweede Paasdag)
wederom het Paashussel Toernooi 2018.
Thema dit jaar van dit gezellige
familietoernooi: glitter & glamour.
Er zijn al flink wat aanmeldingen, dus
wees er snel bij als je nog mee wilt doen
met een team! Uiterste aanmelddatum:
23 maart. Meer informatie:
https://www.mhcu.nl/site/default.asp?Option=51&NewsID=667&Volledig
=1

Kennis maken met… Timo de Bree
Wat is jouw rol bij MHCU?
Ik coach samen met mijn vrouw Karin het team MC2. Eigenlijk uit nood
geboren omdat er aan het begin van het seizoen geen coaching was voor
‘onze meiden’. We stonden toen de
meiden nog D’tjes waren voor
hetzelfde dilemma, Karin en ik
hebben het toen ook opgepakt. Ik
blijf het jammer vinden dat er
geen coaching gevonden is. Het
zijn leuke meiden, die op hun
eigen niveau heerlijk fanatiek zijn.
En nu ze door hebben dat ze ook
wedstrijden kunnen winnen, is
verliezen ineens geen optie meer.
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Wat doe je in je dagelijkse werk?
Ik werk bij Van Gool Hef- en Hijstechniek, en verkoop hijsmiddelen.
Wat kun je vertellen over je eigen hockeycarrière?
Over mijn hockeycarrière kunnen we erg kort zijn. Ik maak sinds één jaar
carrière als coach en spelbegeleider. Karin heeft vroeger wel gehockeyd.
Eerst bij Scheybeek, wat later in een fusie Overbos is geworden. Samen
met een oudere zus in de B1 is hockeyervaring dus ruim aanwezig bij ons.
Hoe zou jij MHCU willen kenmerken in drie kernwoorden?
Plezier, enthousiast, presteren op je eigen niveau.
En wat weten we niet over Timo?
Dat Timo zich zelf nog steeds niet te oud vindt voor Rock Werchter!
Wat wil je als laatste kwijt?
Ondanks dat het niet onze eigen keuze was om als coach dit seizoen op te
treden, hebben we er wel erg veel lol in. Het is een leuke groep meiden,
niemand steekt er echt met kop en schouders bovenuit, maar samen
spelen ze een hartstikke leuke pot hockey. Zo goed zelfs dat ze zowel op
het veld als in de zaal om de bovenste plekken in de poule strijden. Wij
hopen dan ook dat er volgend seizoen iemand uit een hoger team zin
heeft om dit team nog meer te leren dan wij kunnen, en ze te begeleiden
naar nog meer hockeyplezier. Dat verdienen deze toppers echt!

Hockeyclinics bij MHCU
JG Sports (van Jort Gaartman) organiseert in de mei- en zomervakantie
weer 3-daagse hockeyclinics bij MHCU voor E-, D- en C-junioren.
Tijdens deze meerdaagse clinics wordt er gewerkt in kleine groepjes met
professionele trainers om het maximale resultaat te behalen! Gedurende
de clinics wordt er aandacht besteed aan de nieuwste technieken.
Wat kunnen je verwachten:
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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
Een onvergetelijke tijd met je
vriendjes en vriendinnetjes!

Kosten bedragen € 94,50.
Data:




Voorjaarsclinic: 30 april t/m 2 mei 2018
Summercamp 1: 16 t/m 18 juli 2018
Summercamp 2: 23 t/m 25 juli 2018

Meer informatie en aanmelden https://jgsports.nl/Aanmelden.html
Nieuw: privétraining
Het is nu ook mogelijk om privétrainingen te volgen bij JG Sports. Je kunt
5 privétrainingen volgen voor € 149,50. Interesse? Neem hierover contact
op met JG Sports via https://jgsports.nl/contact-2.html

Al je hockeyspullen vind je bij Sport2000 Marcel Sport
Sport2000 Marcel Sport is
het adres voor al je
hockey-aankopen. Het is
het exclusieve
verkooppunt voor het
MHCU-clubshirt, rok/short voorzien van clublogo en kousen met clublogo.
Tevens verkopen ze hockeyschoenen van de toonaangevende merken
Adidas en Asics. Ook verkrijgbaar: verschillende merken hockeysticks en
diverse accessoires zoals bitjes, handschoenen, funkousen (trainen),

tassen etc. Verder is het mogelijk om je sportkleding te laten
personaliseren met je eigen naam.
Mogelijkheden teamsponsoring
Via Sport2000 Marcel Sport kun je ook gesponsorde shirts voor jouw team
(of van je zoon/dochter) bestellen. Enkele jeugdteams van MHCU hebben
op deze manier witte uitshirts besteld en laten bedrukken met de naam
van een sponsor. Laat je bij Sport2000 Marcel Sport vrijblijvend
informeren naar de mogelijkheden hiervoor.

Zaalkampioenen
Twee meisjesteams werden onlangs kampioen in hun zaalcompetitie: MD1
en MD3. Gefeliciteerd meiden en coaches!
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