
 

Nieuwsbrief
December 2020 - januari 2021

Beste leden van MHC Deurne, 

Hierbij sturen wij de eerste nieuwsbrief van het seizoen 2020-2021. Kijk 

op de website voor meer achtergrondinformatie en heb je tekst / sugges-

ties voor de volgende nieuwsbrief, mail dan naar pr@mhcdeurne.nl .  

Met sportieve groet, 

De redactie
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Benieuwd naar het bericht van onze voorzitter, de Lisa Hockey App of de 
Rabobank Outdoor Competitie? Lees dan snel verder! 
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1.  DE BESTE WENSEN 

Misschien nog wel meer als ooit, dat ik de bovenstaande woorden graag uitspreek. 
Wat een uitzonderlijk jaar, een jaar waarin we méér spraken over ‘de pandemie’ dan 
over hockey. Een jaar van verlies en verdriet, maar ook een jaar vol vechtlust, creati-
viteit en saamhorigheid.  

Een compliment naar alle vrijwilligers die na elke persconferentie van de premier 
de mogelijkheden aangrepen om de club weer in beweging te krijgen. Trots zijn we 
dan ook dat we onze jeugdleden telkens weer aan het trainen hebben gekregen of 
onderling hebben kunnen laten hockeyen. Teleurgesteld dat we zo weinig konden 
betekenen voor onze senioren en veteranen. Maar binnenkort hebben we speciaal 
iets voor jullie.  

En als we weer mogen, dan staan we er weer. Dat is een belofte die we doen! 

2020 hebben we nu achter ons gelaten, een jaar wat we ook financieel het hoofd 
hebben kunnen bieden. Hiervoor willen we ook onze dank uitspreken naar jullie al-
lemaal en onze loyale sponsoren.   

Onze hoop is dat 2021 weer over hockey gaat, weer samen het veld op. Binnenkort 
starten we met de bouw van een veranda aan het clubhuis. Een reden om later dit 
jaar gezamenlijk een feestje te bouwen. 

Ik wens iedereen namens het voltallige bestuur een gezond en sportief 2021.  

Bart van Goch 

Voorzitter MHC Deurne 

2. G-STARS 

Heb jij onze G-stars al in actie gezien op dit leuke filmpje?  

‘Laat je zien laat je horen’ is een campagne van ‘Uniek Sporten de Peel’ om aange-
paste sporten onder de aandacht te brengen. Laat dat maar over aan onze leuke, 
gezellige en sportieve groep van de G-Stars! 
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3. PIETENTRAINING 

Ondanks dat Kerst voor de deur staat, wil-
len we jullie toch nog even meenemen naar 
een aantal weken terug. Gelukkig is de jaar-
lijkse pietentraining gewoon door kunnen 
gaan. Het was een leuke en leerzame trai-
ning! De pieten hebben veel kunnen leren 
van onze g-stars ☺  

4. LISA HOCKEY APP 

Maak jij al gebruik van de Lisa Hockey app? 
De LISA Hockey app is een onmisbare app 
voor ouders, spelers, trainers en coaches.  

Op de app kun je makkelijk altijd het laatste 
clubnieuws raadplegen, zie je uitgebreide 
wedstrijddetails, trainingen, scheidsrechters en aanwezigheid tijdens zowel trainin-
gen als wedstrijden. Ook kun je de wedstrijden en trainingen makkelijk naar je 
agenda synchroniseren.  

Nadat je de app hebt gedownload kun je inloggen met je lidnummer en wacht-
woord. Wachtwoord vergeten? Vul dan je e-mailadres en lidnummer in zoals be-
kend bij de ledenadministratie. Via de mail krijg je een nieuw wachtwoord. Lid-
nummer vergeten? Neem dan contact op met ledenadministratie@mhcdeurne.nl  

Het is belangrijk dat je het bij het inloggen het e-mailadres gebruikt dat bekend is 
bij ons in de ledenadministratie.  

5. RABOBANK OUTDOOR COMPETITIE  

Het is een roerig seizoen tot nu toe, competitie wordt stop gezet, trainingen kun-
nen maar beperkt doorgaan, geen fijne tijd, maar gelukkig hebben we voor de ju-
nioren nog wel mogelijkheden gekregen om toch nog iets neer te zetten, zodat ze 
nog lekker buiten kunnen sporten. 

We hebben enkele wedstrijden intern op gezet waarbij iedereen het fijn vond om 
toch met onze geliefde sport bezig te kunnen zijn. We hebben deze wedstrijden 
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opgedragen aan onze hoofdsponsor De Rabobank, met als titel Rabobank Out-
door Competitie. We zijn blij met onze hoofdsponsor, dus vonden we dat wel op 
zijn plaats. 

Later hebben we besloten de zaal in te gaan, dit is voor de techniek een onmisbaar 
onderdeel van de hockey sport, ook hier werden de Corona regels in acht geno-
men en hebben we om het leuk te houden toch enkele onderlinge wedstrijden 
kunnen organiseren voor onze junioren. Dat was echter van korte duur, de zaal 
moet dicht en binnen sporten is nu helaas 
niet meer mogelijk. 

Door snel schakelen hebben we direct de 
buiten activiteiten weer opgezet en trainen 
we gelukkig weer buiten en hebben we afge-
lopen zondag alweer de eerste Rabobank 
Outdoor Competitie tussen onze onderlinge 
teams kunnen spelen. 

Fijn dat iedereen zo snel kan mee denken en 
bereid is hier energie in te steken, dat geldt 
voor iedereen, de TC, scheidsrechter organi-
satie, de scheidsrechters, coaches en bege-
leiders en iedereen die dit allemaal mede 
mogelijk maakt.  

Verder wensen we iedereen toch hele fijne 
feest dagen en een gezond en sportief 2021 
toe. 

Groeten van Jeroen en Jeroen, C-D coördinatie 
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