
 

Rabobank zet in op ontwikkeling jeugd HCB 

 

Rabobank Uden Veghel heeft het sponsorcontract 

met onze club verlengd met drie jaar! Maandag 25 

maart ondertekenden voorzitter Maurice Franssen 

van HCB, Sandy van de Ven en Cindy van den Akker 

van de Rabobank Uden Veghel, het contract. Vanaf 

augustus 2013 worden drie clinics per seizoen 

gegeven aan de ruim dertig jeugdtrainers van HCB. 

Op deze manier doen de trainers kennis op om de 

jongste hockey(st)ers te leiden, waardoor het 

niveau en spelplezier van de jeugd wordt 

verhoogd. Twee cursusdagen gaan over het 

veldhockey en één van de bijeenkomsten wordt in 

de zaal gegeven.  

 

 
 

Foto-onderschrift: 

Cindy van den Akker (communicatiemedewerker 

sponsoring) en Sandy van de Ven (manager 

Particulieren Advies)  van Rabobank Uden Veghel 

sloten maandag de sponsorovereenkomst met 

voorzitter Maurice Franssen van hockeyclub 

Boekel. (Foto: Merel Klaassen).  

 

Nieuwe naam HCBjournaal 

 

Bij een nieuwe nieuwsbrief hoort een nieuwe 

naam, weet jij een leuke en betere naam voor het 

HCBjournaal? Vul één van de briefjes (te vinden op 

de bar) in en stop deze in de brievenbus. De 

winnaar zal een leuk prijsje ontvangen.  

  

Toon bedankt! 

 

Zoals jullie misschien gezien hebben is ons clubhuis 

voorzien van een prachtige nieuwe pui. Deze is 

gezet door Toon Biemans, we willen hem hier 

hartelijk voor bedanken!  

 

 

Mini van de maand 

 

 
  

Zondag 21-04-2013 mocht ik mini van de maand 

zijn. Eerst mocht ik bij de bespreking van de 

wedstrijd zijn. Dat was best cool. Voor de wedstrijd 

begon, mocht ik mee inlopen en mee inspelen. 

Dat was wel leuk daarna mocht ik samen met 

Marelke richting het doel overspelen en daarna 

proberen om een goal te maken. Toen scoorde ik 

een doelpunt. We moesten tegen Zuid Limburg 

spelen (Heerlen). 

Het was een spannende wedstrijd. Er waren een 

paar geblesseerden. 

We hebben gewonnen met 3-0 !!!! 

En toen de wedstrijd was afgelopen mocht ik de 

beste speelster uit kiezen om mee op de foto te 

gaan en dat was Eline. 

Ik vond het een hele leuke middag!!! 

En ik hoop dat ik later ook zo goed wordt. 

Groetjes, Fleur 

 

HCB Online 

 

Volg jij ons al via twitter en/of facebook? Sinds kort 

zijn wij ook online te vinden. Zorg dat je op de 

hoogte blijft van het laatste nieuws.  

 

 

Sponsors 
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