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BULLYTIN
CLUBBLAD VAN DE MIXED HOCKEY CLUB BOXMEER

AGENDA
Vr 18 dec 2009
Zo 24 jan 2010
Za 27 feb 2010
Zo 7 maart 2010
Zo 14 maart 2010
Zo 9 mei 2010
Zo 9 mei 2010

19.00 u
16.00 u

16.00 u
16.00 u
16.30 u

Scheidsrechtersexamen in Riche
Extra ALV en Nieuwjaarsborrel
Start lentecompetitie junioren
Start competitie senioren
Feestje a/d Sloot met houseclassics in De Sloot
Feest met Coverband Los Zand in De Sloot
Huldiging MHCB Clubmens van het seizoen 2009-2010

EEN HALF JAAR ZONDER HET BULLYTIN
Het is voor velen nog steeds een beetje wennen, de MHCB zonder clubblad. Soms
melden leden ons verbaasd dat ze al zo’n tijd geen Bullytin meer ontvangen hebben.
Of we hun mailadres soms kwijt zijn… Zij hebben de laatste nummers van ons lijfblad
kennelijk niet zo goed gelezen, want aan het einde van het afgelopen seizoen hebben
we duidelijk afscheid genomen van het wekelijkse Bullytin.
Daarvoor in de plaats is alle relevante informatie over de club, de wedstrijden en
andere activiteiten voor iedereen beschikbaar op de vernieuwde website www.mhcb.nl.
We nodigen iedereen die de site nog onvoldoende ontdekt heeft uit om er eens een
kwartiertje op te grasduinen. Klik linksboven op ´Help´ om te ontdekken welke nieuwe
handige functies aan de site zijn toegevoegd.
De redactie

Fijne feestdagen en tot op de Nieuwjaarsborrel!
Wij kijken met genoegen terug op een sportief en geslaagd 2009 en wensen iedereen gezellige feestdagen toe en
een gezond en gelukkig 2010.
Graag nodigen we u uit voor de traditionele MHCB Nieuwjaarsborrel op zondagmiddag 24 januari om 16.00
uur in het clubhuis. Voorafgaand aan de borrel vindt nog een korte extra Algemene Ledenvergadering plaats.
Meer informatie volgt per e-mail.
Namens het bestuur MHCB,
Jozan Coenen, voorzitter
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Dames Veteranen: 20 jaar oud en voor het eerst in hun bestaan
herfstkampioen!

Het jubileum werd uitbundig gevierd op 12 december tijdens het MHC De Bock Feest in Zaal Riche, waarbij
Dames 1 o.b.v. Heren 1 alle Dames Veteranen voor het goede doel geveild hebben.
Zie www.mhcb.nl onder het kopje ‘Foto’s’ voor de fotoreportage van dit superevenement.

Ervaringen met de nieuwe website
Toen we het Bullytin-tijdperk afsloten, vreesden wij dat onze
maandagavonden er na enkele maanden van opstarten heel wat saaier uit
zouden gaan zien. Maar niets is minder waar. Er staat ontzettend veel
(actuele) informatie op onze website. De redactie is nog steeds wekelijks in
touw om de website up to date te houden (spelregels, nieuwsberichten, agenda
en andere bijdragen invoeren), activiteiten te ondersteunen (zoals Train de
trainers, de feestjes van Feecie etc.) en de structuur van de website waar
mogelijk te verbeteren.
Ondanks onze inspanningen blijkt dat veel leden en/of familieleden amper in
de gaten hebben hoeveel informatie er op onze site te vinden is. Kennelijk
neemt men genoegen met het zoeken naar de informatie over de eerstvolgende eigen wedstrijd, zonder even
verder te kijken wat er in de club speelt. Dat is jammer, want de website is een prachtig medium voor een goede
binding tussen de leden.
Je kunt een profiel aanmaken (voor jezelf of je team – zie de tekst hieronder), je kunt zelf wedstrijdverslagen
plaatsen die iedereen kan lezen, er staan foto’s van allerlei activiteiten op, als je ingelogd bent kunt je informatie
openen die voor niet-leden niet beschikbaar is, je vindt er alle uitslagen, standen en het programma van alle
teams, de complete spelregels voor veld- én zaalhockey staan op de site en onze voorzitter schrijft geregeld over
haar visie op de (hockey)wereld.
Bezoekersaantallen
Dat het overigens nog niet zo slecht gesteld is met het bezoek van onze site, blijkt uit de statistieken. Het
afgelopen halfjaar hebben we maar liefst 5693 unieke bezoekers getrokken. Daar zit nog steeds een stijgende lijn
in. Ook mensen van buiten onze club klikken dus geregeld op onze site voor informatie.
Gemiddeld bezochten meer dan 100 mensen per dag de site, de afgelopen maand zelfs 144.
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Teamers: een goed alternatief?
Diverse teams maken gebruik van gratis sites als teamers om hun teamleden te informeren over hun
wedstrijdprogramma e.d. Dat is natuurlijk heel leuk en nuttig, maar er schuilt ook een gevaar in. Onlangs stond
bijvoorbeeld een compleet team anderhalf uur te blauwbekken in Eindhoven, omdat de aanvangstijd van hun
wedstrijd wel bij de KNHB-site (en dus automatisch op de MHCB-site) was veranderd, maar niet op de teamerssite. Daar blijkt dus uit dat je als speler niet uitsluitend blind moet varen op de informatie die je team-site geeft.
Een bezoek aan www.mhcb.nl is altijd verstandig. Bovendien blijf je daarmee op de hoogte van allerlei andere
zaken die binnen de MHCBoxmeer spelen!
Feedback
We realiseren ons dat de nieuwe site zoveel informatie bevat, dat het soms zoeken is. De regelmatige bezoeker
kan het inmiddels aardig vinden, maar we proberen de structuur van de site waar mogelijk nog te verbeteren. We
luisteren daarbij graag naar wat onze vaste bezoekers ons influisteren. Heb jij ook suggesties hoe we de site
beter kunnen indelen? Moeten we de Help-functie uitbreiden? Weten jullie een betere plek voor de informatie
over de bardienst of een andere pagina? Stuur dan een mail naar redactie@mhcb.nl. We zien jullie reacties graag
tegemoet.
De redactie

Zet je profiel op www.mhcb.nl
Laat zien wie je bent en in welk team je speelt. Op onze website kun je een
profiel aanmaken van jezelf én van je team. Je kunt ze alleen inzien als je
ingelogd bent. Kijk eens wie er allemaal al een profiel gemaakt heeft en maak
er zelf ook een!
Hieronder vind je de tekst zoals die op de Help-pagina van de website staat.
Je Profiel. Hoe werkt dat?
Je profiel is alleen toegankelijk voor jezelf en - als je het openbaar maakt voor ingelogde leden. Daarvoor moet je eerst je profiel maken/wijzigen. Om
je gedownloade foto('s) openbaar te krijgen voor andere leden, moet je wel in
je tekstprofiel iets neerzetten, ten minste 10 tekens (een smiley alleen is niet
voldoende!), maar zoals je kunt zien, is het wel zo leuk als je wat over je zelf
vertelt. Let op dat je de foto's altijd in JPG formaat op de site zet, en niet in
jpeg, pcx of ander formaat. Dit geldt ook voor de profielfoto's van je team.
Om je (pas)foto zichtbaar te maken voor anderen, klik je bij instellingen op Ja
bij vraag 1 en bij vraag 3, maar klik wel vervolgens op OK, anders springt het
terug naar Nee. Bij de volgende keer inloggen, zijn je instellingen aangepast.
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WEDSTRIJDVERSLAGEN
We horen geregeld hoe jammer het is dat het Bullytin ter ziele is en dat er geen
wedstrijdverslagen meer te lezen zijn. Dat eerste is helaas waar (hoewel… deze
Kersteditie maakt misschien wat goed), maar het tweede absoluut niet.
Op onze website www.mhcb.nl kunnen de spelers en coaches zelf
wedstrijdverslagen invoeren, die door iedereen gelezen kunnen worden. Zie
daarvoor de pagina ´Verslagen´ op het onderdeel ´Hockey´.
Om een verslag in te voeren, moet je zijn ingelogd met je eigen inloggegevens.
Klik daarna in de linkerkolom op je teamnaam, scroll dan in het venster omlaag
naar de uitslagen, en daarachter staat een linkje om het verslag in te vullen
(invoer). Als je de tekst hebt ingevoerd, klik dan op de knop 'verwerken' en je
verslag staat op de site.
Voor de liefhebbers hier alvast een paar voorbeelden van onze site.

JD11-1- MEP JD2 : 8 - 2
Hallo allemaal, dit is een verslag over de wedstrijd tegen MEP.
We kwamen zeer vroeg op voorsprong in de wedstrijd, maar die hebben we niet lang vast kunnen houden, want
een paar minuten later was het gelijk.
Vlak voor rust kwamen we achter te staan met 2-1.
In de eerste helft was er veel kritiek op de scheidsrechters.
We begonnen fel aan de tweede helft kwamen snel op gelijke stand.
Uiteindelijk hebben we met 2-8 gewonnen.
Iedereen heeft van deze wedstrijd wel wat geleerd zoals:
Dat je niet moet boos worden om de uitspraak van de scheidsrechter.
Groetjes, Stef

Boxmeer Dames 1 – Gemert Dames 1: 4-1
Na de afgang vorige week tegen het Cuykse Civicum waarin we met 3-0 kansloos aan het kortste eind trokken
was het dit weekend toch weer zaak om fris en fruitig aan de start te staan tegen Gemert. Deze tegenstander
stond op de een na laatste plaats op de standenlijst en het was dus aan ons de taak, om ze daar te houden.
Na een goed teamgesprek waarin onze trainer Raoul weer alle neuzen dezelfde kant op heeft gezet waren wij met
het hele team erop gebrand om een goed resultaat neer te zetten. Gemert staat bekend om zijn fysiek hockey. Wij
moesten ons dus niet zomaar aan de kant laten zetten. Met een goed gevoel gingen we de wedstrijd in. Het ging
in het begin gelijk op maar na 10 min. scoorde Gemert toch de 1-0. We lieten ons niet ontmoedigen en wij
kregen ook paar hele mooie kansen om tegen te scoren. Maar of de bal ging net over of net naast de goal. Vlak
voor rust scoorde Yvet toch nog de gelijkmaker na een mooie voorzet van Eline.
In de pauze hebben wij nog wat kleine dingen besproken en wat punten op de ‘i’ gezet en met goede moed
begonnen we aan de tweede helft. Lekker fanatiek werd de bal rondgespeeld en dat resulteerde na ongeveer 10
min. in een strafcorner. Yvet scoorde, na een harde pass van Tineke, vanuit de rechter hoek een mooie goal en
dat betekende de 2-1 voor Boxmeer. Gesterkt door deze voorsprong werden we steeds aanvallender. Het kon
dan ook niet lang meer uitblijven en het was gewoon wachten op weer een Boxmeers doelpunt. Dit keer was het
Inge die van dichtbij de bal in de hoek speelde. 3-1.
De wedstrijd leek gespeeld. Af en toe probeerde Gemert nog met een uitbraak gevaarlijk te worden. Boxmeer
bleef toch de betere ploeg met de meeste kansen. Om het krachtsverschil duidelijk aan te geven nam Sofie de 4-1
voor haar rekening. Via een sliding en een tip-in verdween de bal over de doellijn. De manier waarop dit laatste
doelpunt gescoord werd geeft aan dat er, door het hele team, met veel inzet gespeeld is en dat de eindstand dik
verdiend genoemd mag worden.
Groetjes Roseanne
krade - Parkstad Limburg D1 : 3 - 1

De laatste speeldag voor de winterstop was het ook echt wintersweer.
De regendruppels op deze dag waren misschien ook wel symbolische
tranen om het afscheid van Tineke. Zij gaat voor een jaartje de
Australische zon opzoeken, en groot gelijk heeft ze.
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Dames 2- Gemert D3 : 2 - 2
Vandaag een lekkere pot tegen Gemert gespeeld. Gemert stond direct onder ons op de lijst, dus het was wel zaak
dat we niet zouden verliezen.
Op ieders dooie akkertje werd er ingerend en Gemert ook niet bepaald de uitstraling van een topteam. Wel werd
er gelijk bij aanvang al 'het meisje met de pet gespot' die de aandacht al op haar had gevestigd en een lichtelijk
kriebeltje veroorzaakte.
We gingen gelijk goed van start. Al na een paar minuten stonden we met 1-0 voor door een onbedoelde klap op
goal van Loes. Vol goede moed gingen we verder. Gemert viel aan, keeper was uitgespeeld en na een paar
rebounds kwam er toch nog een bal richting lijn. Gelukkig stond ik heel toevallig net op het goede moment op de
goede plaats en wist ik de bal nog net van richtig te veranderen. Balletje buigt om paal en rolt over de achterlijn,
jeuj. Hadden we ze even tuk.
Echter was de vreugde van korte duur, want Gemert brak wederom door en door het snelle aanvallen kregen we
een goal tegen. 1-1.
Of het er nou voor of na was, ik weet het niet meer, maar bij een van die aanvallen van Gemert zwiepte er een
stick verkeerd en heeft Elvy met een blauw oog het veld moeten verlaten.
Gemert kwam weer een keer in de aanval. Jes werd voorbij gespeeld en ik deed een verwoede poging een goal te
vermijden. Beetje jammer dat ik zonder dat ik het wist de bal met mijn hak aan had geraakt en ik ineens een
handje in de lucht zag vliegen. Strafbal..
Dankzij mijn goed bedoelde poging kwamen we op een 1-2 achterstand te staan.
Reddende engel Loes wist in de tweede helft met een, in onze ogen onmogelijke, klap de 2-2 te maken. De rest
van de wedstrijd lekker gespeeld en in die helft ook laten zien dat iedereen in staat was iets te doen met de
feedback uit de rust.
Volgende week spelen we uit tegen Geel-Zwart (Veghel). Met een wedstrijd minder verloren, staan zij direct
boven ons. Gezien de uitslagen tegen de rest van de poule, zit er stiekem wel een kansje in dat we met 3 punten
naar huis gaan. Verslag volgt!
Hanne van de Rijdt

DAVID BOSSE: MHCB-CLUBMENS SEIZOEN 2006-2007
In een zinderende finale wist David Bosse zijn opponent Sjoerd van Lierop nipt voor te blijven. Eén dag voor
het sluiten van de stembussen benaderde Sjoerd David tot minder dan een half procentpunt, maar dankzij een
eindspurt van de Bosse-aanhangers werd het pleit toch in Davids voordeel beslecht.
In a sense hurting final David Bosse knew to sip his opponent Sjoerd from Lierop for to stay. One day for the
closing of the voice boxes Sjoerd estimated David until less than one half percent point, but thank her a end run
from the Bosse trailers the plea was indeed too bad in advantage for David.
David Bosse

197 stemmen

51.8%

Sjoerd van Lierop

182 stemmen

48.2%

De prijsuitreiking vond plaats onder een geweldige belangstelling op het
terras van De Sloot. Daarna bleef het nog lang onrustig in de tent.
The out reaching of the price found place under a violent interest on the
terrace of The Ditch. There after it stayed still long unquiet in the tent.
Al met al kijken wij terug op een zeer geslaagde verkiezing, die eens te
meer duidelijk gemaakt heeft dat zich binnen de MHCB veel mensen met
hart en ziel voor de vereniging inzetten.
All with all we look back on a painfull hit election, which once too more
has made clear that inside the MHCB many people with a heart and a soul put themselves into the union.
Het organiserend comité
The organic committee
P.S. We bedanken onze tolk hartelijk voor de verleende
diensten. Volgende keer mag hij weer zijn gang gaan.
P.S. We thank our translator hardly for the loan of services.
Next time he may go his gang again.
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REGLEMENT VERKIEZING MHCB CLUBMENS VAN HET SEIZOEN 2009-2010
Nominatie
1. Iedereen die bij de MHC Boxmeer betrokken is, kan genomineerd worden via een e-mail aan
clubmens@mhcb.nl.
2. De lijst van genomineerden is op de website te zien en wordt regelmatig ververst.
3. De nominatiefase loopt van 30 november 2009 tot en met 14 maart 2010, 21.00 uur.
4. Je kunt een motivatie aan je nominatie toevoegen.
5. De stemcommissie ziet toe dat er geen irrelevante kandidaten en geen kwetsende motivaties worden
toegevoegd.
6. Genomineerden kunnen zich middels een e-mail naar de stemcommissie(clubmens@mhcb.nl) laten
verwijderen uit de lijst.
7. De stemcommissie bepaalt op grond van de ingezonden nominaties en motivaties welke 7 kandidaten
doorgaan naar de stemfase.
Stemmen
8. De stemfase loopt van 14 maart tot en met 8 mei 2010.
9. Je kunt maximaal één keer per stemronde een stem uitbrengen.
10. Alleen leden met een MHCB-inlogcode kunnen stemmen.
11. Tijdens de stemfase vallen er (twee)wekelijks kandidaten af, totdat
er in de laatste week nog maar twee finalisten over zijn.
 Op 14 maart start de verkiezing met 7 kandidaten.
 Op 28 maart zijn er nog 6 kandidaten over.
 Op 4 april zijn er nog 5 kandidaten over.
 Op 11 april zijn er nog 4 kandidaten over.
 Op 18 april zijn er nog 3 kandidaten over.
 Op 25 april zijn er nog 2 kandidaten over.
Bekendmaking van de winnaar
12. De winnaar wordt gehuldigd en ontvangt de Rabo-trofee ‘MHCB clubmens van het jaar 2009-2010’ op 9
mei 2010 tijdens het seizoensafsluitingsfeest in De Sloot.
Disclaimer
13. Deze verkiezing is opgezet als een positieve impuls voor de vereniging en alle mensen die zich inzetten voor
de club. We gaan ervan uit dat iedereen die het Boxmeerse hockey een warm hart toedraagt serieus met deze
verkiezingen om zal gaan. Mochten zich ongewenste praktijken voordoen (zoals het illegaal ronselen van
stemmen) behouden wij ons het recht voor deze verkiezing te staken.
14. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de stemcommissie.
De stemcommissie
Jozan Coenen, voorzitter
Gerard Sonnemans, lid
Sander van de Kerkhof, ook lid

Genomineerden Clubmens van het jaar 2009-2010
Hieronder staan de voorlopige genomineerden voor de verkiezing van het Clubmens van het seizoen 2009-2010
in alfabetische volgorde, met een samenvatting van de ingezonden motivaties.
Tot 14 maart 2010 kunnen er nominaties worden toegevoegd. Stuur daartoe een mail naar clubmens@mhcb.nl,
bij voorkeur voorzien van een motivatie.
Naam

Motivatie

Han Hetterscheid



Zeer actief voor de club, traint diverse teams, en nu voor het 3e jaar
medeorganisator van de zaalcompetitie.

Janine van Kempen



Boegvrouw van de jongste jeugd, krijgt jaarlijks alle shit over
teamindelingen over zich heen, maar komt daar telkens zonder
kleerscheuren uit, ga daar maar aan staan !
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Sander van de Kerkhof








Oud trainer dames 1
Keeperstraining dames 1
Trainer dames 2
Scheidsrechter
Redactie site mhcb
En Sander is altijd in voor een feestje, ook belangrijk!

Sjoerd van Lierop



Altijd op de club, nooit te beroerd overal in te springen (alhoewel dat niet
altijd verstandig van hem is), maar je moet hem bijvoorbeeld maar eens op
de zaterdag wegstrepen, dan hadden we regelmatig problemen.
Hij spant zich erg in om te fluiten wanneer het moet of als er weer iemand
niet is komen opdagen.
Hij is trainer van MA2 en MB3 (3x per week).
Hij is hulpmaterialenman.
En hij was nr. 2 vorige keer – en hoe hij dat geworden is… dat maakt hem
uniek!





Stijn Meurkens



Drijvende kracht (vooral in het zwembad) van Heren II

Wouter Steenhuisen



De stille (?) kracht, die De Sloot drijvende houdt, waar ter wereld hij zich
ook bevindt.
Zendmast- en clubautomatiseringsdeskundige.
Het geweten van de club.



Update: 12 december 2009

UITGELICHT
Beste redactie,
Het is weer een hele tijd geleden dat ik van me heb laten horen. En dat is
natuurlijk niet gek, nadat ik uitgeschakeld was voor de titel Clubmens van het
jaar 2006-2007. Ik volg de club uiteraard nog wel maar tot nu toe in stilte. Ik
ben dan ook knap verbaasd dat de MHCBoxmeer een nieuwe poging waagt om
weer zo'n populariteitsverkiezing van de grond te tillen. Wat een arrogantie!
Daar kan ik me zo over opwinden, alhoewel dat slecht is voor mijn gestel.
Ik vind het sowieso al gevaarlijk om me op of bij het hockeyveld te vertonen en
wel om de volgende redenen:
1) Er hangt een bordje op het hek: pas op, hockeyballen. Maar er staat niet bij
waar ze vandaan komen, waar je wel veilig bent en waar niet, en op welke
tijden dat ik dan op moet passen. Als ik op dinsdagochtend voorbij dat bordje
kom, moet ik me dan schuil houden? Erg onduidelijk!
2) Er staat sinds enige tijd zo'n foeilelijke en gevaarlijke straling uitbrakende
GSM-mast. De enige reden dat dat ding daar staat is natuurlijk geldelijk gewin,
zonder op de personen te letten die er regelmatig rondlopen. Maar opnieuw: de
MHCB straalt gewoon gevaar uit, en dit keer zonder bordje: pas op, straling,
altijd!
3) Soms staat er op het veld een ballenkanon te schieten. Levensgevaarlijk! Een rode vlag zou wel de minste
signalering moeten zijn.
Maar dat even terzijde.
Het is dus slecht voor mijn gestel dat ik me opwindt over die populariteitsverkiezing. De vorige versie is
trouwens gewonnen door een buitenlander, en die is vrij snel daarna opgehoepeld. Jullie konden hem zeker niks
bieden hè. De populairste mens van de club. Zo maar terugsturen. Wat een enorme blamage! Daar diskwalificeer
je jezelf toch wel heel erg als club. Straalt dát gedrag nou dankbaarheid uit voor het populairste lid?
Neen dus. Die zendmast in aanbouw straalde al meer uit!
Maar goed.
Er is nog een hele kleine kans dat jullie verkiezing de toets der kritiek uiteindelijk kan weten te doorstaan, en die
is gelegen in het remarkabele feit dat ik me toch maar weer kandidaat zou kunnen gaan stellen. Dán krijgt de
verkiezing tenminste weer waarde op basis van een duidelijk kritisch-intelligente achtergrond van zijn
participanten. Jullie club heeft kritici nodig, geuige de bovenstaande 3 aangehaalde punten van aandacht. En dat
is nog maar het begin!
Let wel: ik schrijf met opzet participanten in meervoud! Dus ik veronderstel dat bij het bekend worden van mijn
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kandidatuur zich meer intelligentia zal melden, zoals bijvoorbeeld de geachte heer Meurkens, u allen bekend.
Edoch, ik zal het uiteraard laten afhangen van het feit of dat iemand zich de moeite zal getroosten mij te
nomineren.
Zoniet, dan is het participeren in de verkiezing voor mij gelijk aan paarlen voor de zwijnen werpen.
Zonder nominatie doe ik gewoon niet mee!
Jammer dat ik hiermee moet dreigen, maar het is gewoon niet anders.
Met vriendelijke groet,
Lumens
e-mail: lumens@live.nl (nog altijd!)

Wij wensen jullie
een sportieve zaalcompetitie
of winterstop toe!
Tot een volgende keer…

8

