
Jaarverslag hockeyclub Winsum seizoen 2017-2018

Opening seizoen
Het seizoen ging op 6 september weer van start met de trainingen en in het weekend van 9
en 10 september werden de eerste wedstrijden weer gespeeld.

Competitie en trainingen
Het wedstrijdseizoen 2017-2018 ging van start op 9 september 2017  en eindigde op zondag
17 juni 2018
Deelnemende teams waren:
Mixed E6
Mixed E8
Meisjes D1
Meisjes C1
Meisjes B1
Jongens B1
Dames 1 (18+)
Dames 2 (30+)
Heren 1 (18+)
Veteranen

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

- Mixed E8
- Meisjes D
- Meisjes C
- Meisjes B
- Jongens B

Kampioenen
Tijdens het zaalseizoen zijn er maar liefst vier teams kampioen geworden.  Dames 1, Heren
1, Jongens B en ME8 hebben deze knappe prestatie neergezet.

De grote clubactie
De jaarlijkse grote clubactie leverde afgelopen jaar 792 euro op. Dit bedrag wordt samen
met het bedrag van vorig jaar besteed aan wedstrijd- en/of trainingsshirts.

Feesten en toernooien
Op vrijdag 17 november was het jaarlijkse novemberfeest in het clubhuis. Dit jaar was het
thema Genderblender.

Op vrijdag 13 april was er een pubquiz georganiseerd door de activiteitencommissie. Het
team van de Veteranen gingen deze avond met de overwinning naar huis.

Op 1 en 2 september werd dit jaar voor het vijfde jaar op rij het seniorentoernooi "Noord in
de mix" georganiseerd. Ondanks dat er niet veel teams aanwezig waren was het weer
een gezellig toernooi.



Overig
Dit jaar hadden we er naast Wouter de Jong een nieuwe trainer bij voor de jeugd, Sander
Mekkelholt. Hij is speler van GCHC H2 en is jeugdtrainer geweest bij Zuidhorn.

In de zomervakantie is het veld vernieuwd. Vlak voor het jaarlijkse toernooi "Noord in de
mix" werd het veld vrijgegeven. Er moesten toen nog wel hier en daar wat aanpassingen
gedaan worden, maar gelukkig kon er al wel gehockeyd worden.

In memoriam
Op 29 juni 2018 is Bart Fledderus overleden. Hij was 40 jaar lang zeer betrokken en actief bij
HC Winsum.
Zondag 1 juli 2018 was er voor de senioren in het clubhuis de gelegenheid om Bart te
herdenken.

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 2017 – 2018.

Namens het bestuur,

Lynn Dijkstra, secretaris
Winsum, 11 november 2018


