
Jaarverslag hockeyclub Winsum
Seizoen 2015 – 2016

Competitie en trainingen

Het wedstrijdseizoen 2015 – 2016 ging van start op zaterdag 12 september 2015 en eindigde op 12
juni 2015. Deelnemende teams waren:

1. MixE1
2. MixE2 (na de winterstop)
3. MixD8
4. Meisjes D1
5. Meisjes C1
6. Jongens B1
7. Dames 1 (18+)
8. Dames 2 (30+)
9. Heren 1 (18+)
10. Veteranen

Tijdens de winterstop namen twee herenteams, een damesteam en  jeugdteams deel aan de
zaalcompetitie:

1. MixE1
2. MixD8
3. Meisjes D1
4. Meisjes C1
5. Jongens B1

Op het veld hebben de meisjes D1 het periodekampioenschap binnengesleept.
Meisjes C1 is in de voorcompetitie de ongeslagen kampioen geworden.
Zowel de Heren 1 als de Dames 1 stonden voor de winterstop ruim aan kop. Aan het einde van het
seizoen is het de Heren 1 helaas niet gelukt om kampioen te worden. Steenwijk was net een maatje
te groot. De dames 1 is het wel gelukt om kampioen te worden. Op het laatst werd het nog
spannend, maar uiteindelijk wisten ze boven Dash te eindigen, omdat Dash niet in staat was om het
in hun laatste wedstrijd waar te maken. Op zondag 5 juni was er een receptie waar de dames 1 in het
zonnetje werden gezet.

De heren 1 hebben in de zaal het kampioenschap binnengesleept. De kampioenswedstrijden werden
gespeeld in Hogezand tegen Dash en Westerkwartier. Daarna werd iedereen verwacht in de
Ripperdahal om het kampioenschap te vieren. Er waren veel supporters meegereisd en ook veel
supporters die de heren kwamen feliciteren in de Ripperdahal.

Feesten en toernooien
Op 3 januari 2016 vond de traditionele zaalhockey-familiedag, het oliebollenappelflappentoernooi,
plaats in de Ripperdahal. In het weekend van 11 en 12 juni 2015 vond voor de derde keer het
toernooi "Noord in de Mix" op ons veld plaats, georganiseerd door de Activiteitencommissie. Het
toernooi van de mannen werd door HC Eemsmond gewonnen. De dames van Winsum hebben het
gouden krat in hun competitie binnengehaald.
Gedurende het seizoen vonden er verschillende feestjes plaats in en om het clubhuis De Mix. Op 13
november was er voor de senioren een feest met als thema ‘Stout in het oerwoud’.  Met dank aan de



Activiteitencommissie. Daarnaast heeft de Activiteitencommissie ook een pub quiz georganiseerd.
Deze vond plaats op 18 maart en was een groot succes.

Hockeyclinics
In de eerste helft van het seizoen werden clinics gegeven aan 11 basisscholen uit de omgeving.
In september werd de campagne opgezet voor clinics op basisscholen samen met de
buurtsportcoach van de gemeente Winsum. Het was de bedoeling om de hockeysport te promoten
en om nieuwe leden te werven. Er werden stempelkaarten uitgedeeld waarop drie stempels vielen te
verdienen door drie keer een clinic of training te volgen. Als de stempelkaart vol was dan kregen de
kinderen een medaille en een certificaat.
Voor de winterstop waren er door dit initiatief al drie nieuwe jeugdleden bijgekomen.

Op 28 oktober 2015 was er een vriendjes en vriendinnetjes dag om nieuwe leden te werven.
Alle leden mochten vriendjes en vriendinnetjes meenemen naar training. Ook hier werden
stempelkaarten uitgedeeld aan de nieuwelingen.
Voor deze dag werd er een groot spandoek opgehangen. Deze heeft de rest van de eerste
seizoenshelft achter het doel gehangen.

Op 2 en 3 december werden er hockeyclinics gegeven aan de leerlingen van CSG Winsum. Dit stond
in het teken van een schoolproject met als thema “gezond leven”. Tussen de clinics door werden er
binnen gezonde smoothies gemaakt.

Clubscheidsrechter van het jaar
Matthijs van der Weide is door HC Winsum genomineerd en door de arbitragecommissie van de
KNHB uitgeroepen tot clubscheidsrechter van het jaar.  En zoals dat met winnaars gaat, werd
Matthijs flink in het zonnetje gezet. Bondsscheidsrechter Jasper Nagtzaam reisde af naar het hoge
noorden, verraste Matthijs op de club en floot samen met hem de wedstrijd Winsum MC1 –
Westerkwartier MC1.
Wij zijn trots op Matthijs en feliciteren hem van harte met deze fantastische prestatie.

De grote clubactie
De opbrengst van de grote clubactie was dit jaar 1205,73 euro.

Landskampioenschap jong-senioren
Doordat de Dames 1 kampioen zijn geworden in hun competitie hebben ze meegedaan aan de
landskampioenschappen van de jong-senioren. Deze kampioenschappen vonden plaats op het
sportcomplex van hockeyclub Alliance in Heemstede.

Overig
Pinnen op de club is mogelijk vanaf 22 mei 2016.

Dank
Het bestuur bedankt coaches, trainers, ouders en vrijwilligers voor hun bijdrage en inspanningen.
Mede dankzij hun medewerking kunnen wij terugzien op een sportief en plezierig hockeyseizoen
2015 – 2016.

Namens het bestuur,
Lynn Dijkstra, secretaris
Winsum, 23 november 2016


