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Eindelijk: we mogen weer. De competities zijn gestart en volgens mij krijgen we een aantal kampioenen dit 
jaar.  Inmiddels hebben alle teams een trainer en daar zijn we trots op! Het opstarten na het Corona-
seizoen was niet makkelijk: er moesten veel zaken geregeld worden met steeds minder mensen. We zijn 
ontzettend blij met de vrijwilligers die er wel zijn. Zou u het ook leuk vinden om een steentje bij te dragen? 
Laat dan alsjeblieft van u horen via: deze link. 
 
Algemene Leden Vergadering 
De volgende ALV is op 11 oktober om 19.30 uur, fysiek op Evergreen. Wij zullen ook een aantal regle-
menten aan u voorleggen ter goedkeuring. Deze staan inmiddels op de site.  
 
Contributie 
De contributienota’s zijn inmiddels verstuurd en wij hopen op een voorspoedige contributie-inning. 
De zaal– en wintertoeslag is nieuw sinds dit jaar en vervangt de zaaltoeslag. De winters worden aan-
genamer en de behoefte is groot om door te trainen in de maanden december, januari en februari. Met 
deze kleine bijdrage per lid lukt het ons om juist in die donkere maanden de velden te voorzien van 
verlichting en onderhoud. Ook de trainers vinden het fijn als ze in die tijd hun vergoeding ontvangen.  
 
15 oktober: Even kletsen met bekenden van de vereniging 
Ben je als ouder nieuw op Evergreen? Heb je vragen over hoe het allemaal gaat op een vereniging? Of 
vind je het gewoon leuk om even met ons te kletsen? Op 15 oktober van 16.30 uur tot 17.30 uur zijn 
in ieder geval secretaris Mariska Vervloet en Peter van Velzen aanwezig op Evergreen om kennis met 
jou te maken! Wij kijken er naar uit om je te ontmoeten, kom je ook?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://forms.gle/Vd39LaVsURkvapJL7


Bar– en scheidsrechtersindeling: 
Een “normaal” seizoen betekent ook fluitbeurten en bardiensten. Je ontvangt vanzelf een mail met de da-
tum waarop je de activiteit moet verrichten. Indien je de dienst niet kan verrichten, dan is de eerste stap 
dat je zelf zorgt voor vervanging. Daar help je ons enorm mee. 
 
Fluiten = leuk! 
Op 21 september heeft het scheidsrechterscafe  plaatsgevonden. Met een enthousiaste MB1 en een aantal 
leden hebben we er een interactieve en leerzame avond van gemaakt. De nieuwe leden en leden die de B-
leeftijd hebben bereikt, hebben of krijgen op korte termijn een uitnodiging voor de scheidsrechterscursus.  
 
Heb je liever maatwerk? Dan horen wij dit graag via arbitrage@mhv-evergreen.nl  
Zo heeft Jennifer Poot op 22 september haar scheidsrechterskaart behaald. Gefeliciteerd! 
 
Het A-team! [d.d. 25-09] 
Bovenstaande titel roept waarschijnlijk associaties op met vier mannen, een oude bestelbus en een plan! 
Dus zijn er wel wat raakvlakken met MHV-Evergreen jongens A. Wij hebben 12 mannen, een Dame en zeer 
zeker een plan! 
 
Van die twaalf mannen hockeyen er een groot aantal, zo niet allemaal, al een jaar of 8 en doordat we een 
bescheiden ledenaantal hebben, spelen zij bijna al die tijd al samen. 
Tweederde van het team heeft de A-leeftijd, de anderen zijn tweedejaars B-spelers, maar dat zijn inmiddels 
eigenlijk alleen maar statistieken. Want waar er in het verleden nog wel een tweedeling was, zijn de man-
nen inmiddels ontwikkeld tot e e n team! 
 
Dit seizoen hebben we e e n wisselspeler; dit betekent dat bijna iedereen een vaste plek heeft in het veld en 
de mannen vinden dit zeer prettig. Geen gewissel meer van rechtsachter naar linksvoor en vervolgens weer 
terug naar laatste man. Gewoon e e n taak, wel zo makkelijk! 
 
Verder betekent dit ook dat we conditioneel zeer sterk moeten zijn en met name de maandagavond trai-
ning staat voor een groot gedeelte in het teken hiervan. Zo wordt er maandelijks een Coopertest gelopen en 
wordt de voortgang nauwlettend in de gaten gehouden. 
 
De Dame (voormalig aanvoerder van Dames1) en de 
schrijver van dit stukje, hebben deze zomer een trai-
ningsprogramma geschreven, wat moet resulteren in een 
oogstjaar; alle punten gaan mee naar huis! 
Dankzij de nieuwe TC van de vereniging hebben we een 
prima trainer op de woensdagavond voor de groep. 
En omdat deze leeftijdsgroep (15, 16 en 17-jarigen) ook 
een blessuregevoelige leeftijd is, passen we zeer goed op 
de belasting en is er een evenwicht tussen INspanning en 
ONTspanning! 
 
Op dit moment gaan we aan kop in de voorcompetitie, 
haalden we 9 punten uit 3 wedstrijden. We moeten nog 
twee wedstrijden spelen en wachten dan de herindeling 
voor de reguliere competitie af. 
Kortom.. Deze groep gaat er dit seizoen iets moois van 
maken en met onze uitermate fijne yell: 
‘Yell, Yell, Yell,……….jam plakt!’ moet dit zeker lukken! 
Toeschouwers hebben we nooit teveel, wees welkom tij-
dens onze wedstrijden en trainingen! 
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Senioren gezocht! 
Hoewel de jeugdteams goed gevuld zijn, bemerken we dat er bij de senioren nog broodnodige plekjes 
zijn (maandagavond, H45, H1, H2). Zo ook bij onderstaand Dames 3. Deze groep dames is een mix van 
beginners en oud-leden die weer terug zijn gekomen bij de club. De gemiddelde leeftijd is ongeveer 
27 jaar. We trainen e e n keer in de week op woensdag van 19.00 uur - 20.30 uur. En op zondag gaan 
we natuurlijk voor de winst! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lighthockey groeit gestaag: 
Zo’n 10 jaar geleden is lighthockey opgestart bij Evergreen. Met hockey als basis, werd een manier 
van sporten geï ntroduceerd, die ook voor vijftig plussers geschikt is. In de eerste jaren bleef het aan-
tal deelnemers rond de tien. Vooral in de laatste jaren was er een gestage groei naar twintig. Het en-
thousiasme is prima. In de afgelopen zomermaanden is lighthockey gewoon doorgegaan; ondanks va-
kantiegangers lag het aantal deelnemers steeds tussen tien en vijftien.  
 
Verschillen tussen lighthockey en standaardhockey zijn:  
 Bal en stick zijn lichter, waardoor blessures vermeden worden.  
 Hockeytechniek en spelregels zijn zodanig aangepast dat iedereen, naar 

eigen kunnen, al snel mee kan doen (van de twintig deelnemers zijn er 
vijf die al eerder gehockeyd hebben, de anderen niet).  

 De nadruk ligt vooral op soepel houden van spieren en gewrichten  
 Net als bij hockeytrainingen is er altijd een partijtje als afsluiting.  
 
Tot nu toe was lighthockey geen onderdeel van de Evergreen organisatie.  
Dat gaat  veranderen: De lighthockeyers/-sters worden lid van Evergreen. 
 
 De voordelen daarvan zijn: 
 Meer betrokkenheid van Evergreen bij lighthockey en vice versa.  
 De trainingsbegeleiding komt binnen de Evergreen organisatie, waardoor continuï teit en kwali-

teit van trainen beter gewaarborgd is. 
 De hockey-ongevallenverzekering gaat ook voor lighthockey gelden.  

 
Lighthockey vindt plaats op dinsdagochtend van 10 tot 11 uur, waarna nog even napraten.  
Nieuwsgierig geworden? Kom dan langs om te kijken, of om mee te doen!  



Zaalhockey: 
Dit jaar staat er weer zaalcompetitie op het programma! Alle junioren zullen uitkomen in de 
competitie en van de senioren gaan alleen Jong dames 1 & 2 de competitie aan. Aangezien we 
geen zaalwedstrijdcommissaris hebben, zijn we uiterst blij dat Sara Bakker en Denise Knol 
helpen bij het indelen van de trainingen. Jaap van Loon neemt de wedstrijdindeling op zich. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DJ2: Onze potentiële kampioentjes dit jaar! 
 
Nieuwe shirts.. In gebruik  
We zijn ontzettend blij met de nieuwe shirts. Een fris kleurtje groen en mooie nieuwe sponsoren. Nu heb-
ben we in de praktijk gezien dat de shirts bij de jonge meisjes wel e rg laag zijn. Wij hebben dit signaal ook 
doorgegeven aan de leverancier en hij erkent het probleem. Hij heeft dit ook tegen de producent gezegd. 
Een oplossing kan zijn om een stukje van de hals dicht te naaien.  
 
Nog wat nieuws: het alarm 

Om te voorkomen dat we leden codes moeten gaan uitdelen, hebben we gekozen om het uit- en inschake-
len te doen met de normale blauwe toegangstag. Dus iedereen die een geldige tag heeft om het hek of club-
huis te openen kan het alarm uit- en inschakelen. Het inschakelen hoeft na het uitschakelen niet altijd 

plaats te vinden. 

Wie krijgt er te maken met het alarm?  
1. De coaches die buiten openingstijden van het clubhuis keeperstassen/ballen komen halen en brengen, 
want ook de deur van de keepersruimte is vanaf nu beveiligd.  
2. De eerste persoon die het hek en het clubhuis opent op de trainings- en wedstrijddagen. 
3. Iedereen die buiten de reguliere openingstijden het terrein betreedt en het clubhuis in gaat. 
4. Iedereen die als laatste het terrein verlaat. 
 
Uit veiligheidsoverwegingen staat de precieze uitleg over het in- en uitschakelen van het 
alarm niet op het openbare deel van de website. Dit is te vinden op het afgesloten deel 
(inloggen met lidnummer en password).  



De Recreanten van Evergreen 
…..Zomaar opeens….werd ons de vraag gesteld of wij ons zouden willen voorstellen in de digitale Green-

shot. Dat doen wij natuurlijk met plezier. Waarom ? Omdat ook wij Evergreeners zijn. Wat ouder, wat 
strammer, wat minder snel en technisch (op die ene enkele ex-dames 1 /heren..?  die wel al op een leven 
lang hockey kunnen terugkijken)  

Evergreeners van de maandagavond na 20.30 uur. Iedere maandagavond wel te verstaan. Tot omstreeks 
22.00 uur trainen we!  Iedere week een nieuwe trainer(-ster) met kennisdeling van zijn of haar specialitei-
ten. Maandagavond is ook matchavond van de Recreanten. Gewoon een wedstrijdje of 9 per seizoen. Dat is 
leuk, dat is uitdagend, dat is willen winnen .. of niet het belangrijkst? .. en ook de derde helft of course.  

Bijzonderheden van de Recreanten: 

1. Eigen barfaciliteiten (barkrukken, sleutelset, horecatoegang, hapjesmakers, planners, vaste referees, 

finance en IT specialisten, medici, waterexperts.. we hebben ze.  

2. Horecapapieren in het team en toestemming van het bestuur :-) 

3. We zijn het enige gemengde team onder de volwassenen. Ja zeker wel! Onze wedstrijden spelen we 
ook tegen gemengde teams.  

4. We zijn sparringpartner voor menig damesteam uit onze club. Oke  dan moeten we aan de bak, maar 

we staan er.  

5. De meeste zijn ontdekt door Koos Ouwerkerk.  

6. De anderen zijn begonnen op echt gras… gras ja! 

7. We eten eens samen , 1 x per jaar een uitje als team, kinderen die eens meespelen en heel veel plezier 

met elkaar.  

8. ……en natuurlijk allemaal (oke  bijna allemaal) ouders van kinderen die gehockeyd hebben, dat nog 
doen offff gaan doen! 

Uitnodiging 

Lijkt het je wat om eens te komen kijken? Gewoon eens doen, het ervaren, je bent welkom.. altijd!  

Graag tot ziens op maandagavond,  

Team Recreanten Evergreen  

 
Nieuwe manier van afvalscheiding 
Met ingang van 1 juli j.l. is het wettelijk verplicht om statiegeld te heffen op 
petflessen, ook voor ons als hockeyvereniging. Het statiegeld bedraagt 

€0,15 per flesje. Dit bedrag wordt door de leverancier aan ons doorbere-
kend. Wij zijn een vrijwillig innamepunt en u kunt de flesjes inleveren in 
de aparte containers. 

Reminder: 

We bestellen met zijn allen nu he e l veel online. Wist je dat je voor je Ever-
green geld kan verdienen met die bestellingen? Thuisbezorgd, Coolblue, 
Praxis en zelfs AliExpress doen mee als je bestelt via deze link: https://
kopenvoorjeclub.nl/mhvevergreen  

 

Vragen? Opmerkingen? Maak jij de volgende Greenshot? Mail naar: secretaris 

https://kopenvoorjeclub.nl/mhvevergreen
https://kopenvoorjeclub.nl/mhvevergreen
mailto:secretaris@mhv-evergreen.nl

