
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds een aantal weken 

hebben we er een nieuwe 

trainer bij en we stellen hem 

graag aan jullie voor. Nick 

Klaassen traint op dit moment 

al drie teams: de mixF, meisjes 

C2 en de meisjes B1. Nick 

vindt het leuk om de jeugd 

wat bij te leren. Daarnaast 

vindt hij het heerlijk om 

buiten te zijn en ligt zijn hart 

bij het hockeyspelletje. Hij wil 

graag nog wat meer op het 

hockeyveld zijn en daarom is 

hij naar Boekel gekomen om een aantal jeugdteams 

training te geven. Hij vindt het belangrijk dat onze 

jeugdspelers plezier krijgen in het hockeyen. En hij wil de 

jeugd vooral leren dat ze het spelletje gaan lezen door 

goede looplijnen en posities te vinden. Naast training 

geven hockeyt Nick zelf af en toe mee met de heren 4 in 

Uden. Om het plaatje compleet te maken is Nick dit jaar 

begonnen met een opleiding tot bondsscheidsrechter. Al 

met al een bezig bijtje die we er graag bij hebben op onze 

club.   

 

De belevenissen van.. 
Elke maand zullen we een team vragen om de 

belevenissen binnen het team op te schrijven, deze week 

een kijkje bij de A1. Voor de A1 is dit het laatste jaar bij 

de jeugd, Sanne en Daniek vatten het seizoen samen.  

Dit seizoen was het allerlaatste seizoen als team in de 

jeugd. Veel van ons zullen volgend jaar naar de dames 

gaan en dus blijven we niet meer allemaal bij elkaar. En 

we hebben een super laatste seizoen gehad, en met 

resultaat: KAMPIOENENNN!! We hebben allemaal een 

super tijd in de jeugd gehad met als hoogtepunt de 

wedstrijd tegen Zuid-Afrika! Het was een mooie wedstrijd 

met veel publiek, die Afrikaantjes konden wel hockeyen 

zeg! Maar Boekel sla je niet zomaar van het veld wat de 

wedstrijd resulteerde in een gelijkspel. 6 juni gaan we ons 

kampioenschap goed vieren na de laatste wedstrijd en 

volgend jaar gaan we weer knallen bij de dames! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasper Delisse van harte welkom en heel veel succes 

toegewenst!  

Deze keer iemand uit de 

senioren op de stip. Linda van 

Mierlo speelt in dames 2 van 

Boekel. Linda speelt al 16 jaar 

fanatiek hockey. Als spits zorgt 

Linda ervoor dat aanval goed 

verloopt. We vroegen het 

volgende aan Linda: 

Aanvallen/verdedigen  

Schuiven/slaan 

Keepen/wisselen 

Haren vast/haren los 

6-3 winnen/3-0 winnen 

 

Wist je dat? 
- De hockeyclub volgend seizoen 30 jaar bestaat? 

- We dit uiteraard goed gaan vieren volgend jaar? 

- Dat we daarnaast bezig zijn om een feest met HABO 

en Unitas te organiseren? 

- Anja (dames 2) en Bart hun eerste kindje 

verwachten? 

- De piano nog steeds te koop is? 

- Iedereen op de laatste zondag van het seizoen uit 

moet spelen? 

- We daarom de seizoensafsluiting een week eerder 

houden? 

- Alle senioren en vrijwilligers daar nog een mail over 

ontvangen? 

- We op zoek zijn naar een nieuwe redactie voor Het 

Club Blaadje? 

- Als je dit leuk lijkt je kunt mailen naar: 

hetclubblaadje@hcboekel.nl  

 

 

 

 

Redactie: Carolijn Jansen 

Tips? Mail ons! hetclubblaadje@hcboekel.nl  
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