
Opgeven lidmaatschapOpgeven lidmaatschap
2013-2014 voor 1 mei2013-2014 voor 1 mei
Je hebt meegedaan of doet nu mee met deJe hebt meegedaan of doet nu mee met de
hockeytrainingen van HC Kromme Rijn. Nu willenhockeytrainingen van HC Kromme Rijn. Nu willen
we graag weten of je definitief hockeylid wordt voorwe graag weten of je definitief hockeylid wordt voor
het hockeyseizoen 2013-2014 (start in september). het hockeyseizoen 2013-2014 (start in september). 
De jeugd gaat deelnemen aan de competitie op deDe jeugd gaat deelnemen aan de competitie op de
zaterdag en voor de senioren bieden we trimhockeyzaterdag en voor de senioren bieden we trimhockey
aan. Doe je al mee aan de trainingen of heb je alaan. Doe je al mee aan de trainingen of heb je al
eerder meegedaan, stuur ZSM een mail WEL/ niet lideerder meegedaan, stuur ZSM een mail WEL/ niet lid
worden naar worden naar info@hckrommerijn.nlinfo@hckrommerijn.nl. Nieuwe leden. Nieuwe leden
kunnen zich kunnen zich online inschrijvenonline inschrijven. Doe het snel, want. Doe het snel, want
half mei moeten we de hockeybond laten weten methalf mei moeten we de hockeybond laten weten met
hoeveel jeugdteams we gaan deelnemen aan dehoeveel jeugdteams we gaan deelnemen aan de
competitie. competitie. Meer informatie over lidmaatschapMeer informatie over lidmaatschap..

Kinderen enthousiast overKinderen enthousiast over
Rabo hockeyclinicsRabo hockeyclinics
De afgelopen week heeft Hockeyclub Kromme RijnDe afgelopen week heeft Hockeyclub Kromme Rijn
de Rabobank hockeyclinics gegeven voor diversede Rabobank hockeyclinics gegeven voor diverse
groepen op basisscholen in Odijk en Bunnik. Degroepen op basisscholen in Odijk en Bunnik. De
kinderen hebben op een laagdrempelige manierkinderen hebben op een laagdrempelige manier
kennis kunnen maken met hockey tijdens dekennis kunnen maken met hockey tijdens de
reguliere gymlessen. Pim (9 jaar) st. Nicolaasschool:reguliere gymlessen. Pim (9 jaar) st. Nicolaasschool:
““De clinic was superleuk! We hebben heel veelDe clinic was superleuk! We hebben heel veel
geleerd van hockey. Pushen, de bal aannemen engeleerd van hockey. Pushen, de bal aannemen en
weer spelen en een heel leuk estafettespel!weer spelen en een heel leuk estafettespel!””
Aankomende week zijn de basisscholen in Bunnik enAankomende week zijn de basisscholen in Bunnik en
de Sport BSO in Odijk aan de beurt.de Sport BSO in Odijk aan de beurt.

Belangrijke eventsBelangrijke events

VeldhockeytrainingeVeldhockeytrainingenn
Trainingen in weeknummers.:Trainingen in weeknummers.:
11 t/m 17 en 20 t/m 2211 t/m 17 en 20 t/m 22
Vakantie 29 april t/m 10 meiVakantie 29 april t/m 10 mei

Onderlinge wedstrijdenOnderlinge wedstrijden
zon 12 meizon 12 mei
zon 2 junizon 2 juni

VrijwilligersavondVrijwilligersavond
di 14 meidi 14 mei

Workshop: Het talent, het teamWorkshop: Het talent, het team
en de coachen de coach
woe 15 meiwoe 15 mei

FamilietoernooiFamilietoernooi
zon 16 junizon 16 juni

Foto'sFoto's
Een Een paar foto'spaar foto's  van de onderlinge van de onderlinge
wedstrijden staan op de site.wedstrijden staan op de site.
Voor diegene die Voor diegene die eerdereerder
foto'sfoto's  gemist hebben, deze staan er gemist hebben, deze staan er
nog.nog.

Uitgelicht:Uitgelicht:
Workshop: Het talent,Workshop: Het talent,
het team en de coachhet team en de coach

 Op 15 mei organiseert Op 15 mei organiseert
Hockeyvereniging Dorsteti samenHockeyvereniging Dorsteti samen
met de Rabobank Kromme Rijn Streekmet de Rabobank Kromme Rijn Streek
de workshop "Het Talent, het Teamde workshop "Het Talent, het Team
en de Coach". De oud-en de Coach". De oud-
hockeyinternationals Bart vanhockeyinternationals Bart van
Kersbergen en Rogier van 't HekKersbergen en Rogier van 't Hek
geven de workshop.Na afloop vangeven de workshop.Na afloop van
de workshop (1,5 uur), hebben wede workshop (1,5 uur), hebben we
nog een kleine verrassing voor denog een kleine verrassing voor de
aanwezigen en afsluitend een borrel.aanwezigen en afsluitend een borrel.

Locatie: Locatie: hockeyclub Dortsteti,hockeyclub Dortsteti,
Wijk bij DuurstedeWijk bij Duurstede
Aanmelden verplicht:Aanmelden verplicht:
events.rabobank.nl/kromme-events.rabobank.nl/kromme-
rijnstreek/hockeyrijnstreek/hockey

Follow on TwitterFollow on Twitter Binnenkort...Binnenkort...

Vijftiende nieuwsbriefVijftiende nieuwsbrief

HockeyclubHockeyclub
Kromme RijnKromme Rijn
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Dansfeest geslaagd...Dansfeest geslaagd...
herhaling binnenkortherhaling binnenkort
Op zaterdag 13 april was het eerste hockeyfeest inOp zaterdag 13 april was het eerste hockeyfeest in
het clubhuis van HC Kromme Rijn. Wat was het leuk!het clubhuis van HC Kromme Rijn. Wat was het leuk!
De sfeer zat er al snel in en voor 23 uur stondDe sfeer zat er al snel in en voor 23 uur stond
iedereen te swingen op de disco hits van DJ Ray.iedereen te swingen op de disco hits van DJ Ray.
Meer dan 80 aanwezige leden, ouders van jeugdledenMeer dan 80 aanwezige leden, ouders van jeugdleden
en introducees hebben de clubkas goed gespekt inen introducees hebben de clubkas goed gespekt in
ruil voor een mooi feest. Een super goedruil voor een mooi feest. Een super goed
georganiseerde eerste editie van het HC Krommegeorganiseerde eerste editie van het HC Kromme
Rijn hockeyfeest, hopelijk eentje in een lange rij vanRijn hockeyfeest, hopelijk eentje in een lange rij van
geslaagde feestjes. Veel dank aan de feestcommissiegeslaagde feestjes. Veel dank aan de feestcommissie
(Susan, Helene, Wouter en Michiel)!(Susan, Helene, Wouter en Michiel)!
 Klik hier voor foto's Klik hier voor foto's (gecensureerd natuurlijk) (gecensureerd natuurlijk)

Tot de volgende keer!Tot de volgende keer!
De communicatiecommissie:  Karin, Marjan,De communicatiecommissie:  Karin, Marjan,
Marieke, en IngeMarieke, en Inge

Nieuwe aanmeldingen blijvenNieuwe aanmeldingen blijven
welkom: welkom: Stuur deze email doorStuur deze email door..

  
  Instellingen aanpassenInstellingen aanpassen

AfmeldenAfmelden

Email: Email: info@hckrommerijn.nlinfo@hckrommerijn.nl,,
web: web: hckrommerijn.nlhckrommerijn.nl
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