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JAAROVERZICHT  

MHCBEUNINGEN  

SEIZOEN 1990-1991 
Clubhuis Ewijk 

de Batenplak 1a 
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OVERZICHT OP DATUM 

1990-1991 

Dinsdag 4 september Bijeenkomst trainers en coaches 

Woensdag 5 september Start Stickietraining 

Dinsdag 11 september Kennismakingsavond ouder jongste jeugd 

Kledingbeurs 

Zondag 16 september Startsein van de lustrumactiviteiten 

Woensdag 19 september Bijeenkomst barmedewerkers 

Vrijdag 21 september Mogelijkheid aanmeten gebitsbeschermers 

Maandag 24 september Oude sleutels inleveren; Keepersuitrustingen controleren 

Zondag 14 oktober AutoWasserette door de jeugd i.h.k.v. lustrum 

20 november Verenigingsoverleg: voor alle commissies en belangstellenden 

Zaterdag 24 november Jaarlijkse mosselavond 

Zondag 6 januari Nieuwjaarsreceptie 

 Midwintertoernooi op de velden van Quick Nijmegen 

Zaterdag 13 april 1991 Lustrumfeest voor leden vervolgonderwijs 

Zondag 14 april 1991 10-jarig bestaan MHCB met brunch, film over MHCBeuningen, 

spelmiddag Stickies, spel Omkeerhockey voor C en D-jeugd, 

poffertjesbakkerij, seniorencompetitie, prominenten 

hockeywedstrijd, Happy Hour, huisorkest Eigenwies. 

Donderdag 9 mei 1991 Dauwtraptoernooi (jeugdleden) 

Dinsdag 14 mei 1991 Bijeenkomst trainers en coaches 

Zaterdag 1 juni 1991 10e Familiehockeytoernooi 

Donderdag 6 juni 1991 Algemene ledenvergadering 

Zaterdag 8 juni 1991 Senioren Lustrumfeest in café-restaurant ‘De Prins’. Voor senior-

leden, ouders jeugdeleden, oud-leden, adverteerders, 

certificaathouders, sponsoren (van het feest). 

  

Kampioenen Jongens B promoveert naar de 2e klasse. 

 

 

Aantal leden: 106 senioren, 105 jeugdleden, 51 jongste jeugdleden = ca. 262 

 

Aantal teams: 

Heren 1 (3e klasse G), Heren 2, Heren 3, Heren Veteranen 

Dames 1 (4e klasse G), Dames 2, Dames zondag Veteranen, Dames Veteranen 

Jongens B1, Jongens C1, Jongens D1  

Meisjes A1, Meisjes B1, Meisjes C1, Meisjes C2, Meisjes D1 

Jongens 8D1, Jongens E1, Jongens E2    

Meisjes 8D1, Meisjes E1 

Stickies (11 kids)
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STUKJE HISTORIE 
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Aankondiging Oprichtersvergadering 1981 
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BESTUUR EN COMMISSIES 
 

Voorzitter   Erik Bollen 

Vice Voorzitter  Hans Kamps 

Secretaresse   Caroline Scheerder 

Penningmeester  Kees Beukema 

Lid    Gemma Op de Weegh 

Lid    Iet Postma 

Lid    Erwin Smits 

Elftalcommissie  Lisanne Tromp, Wiro Toonen, Gert-Jan van Kouwen,  

    Ysbrandt de Wildt, Iet Postma 

Redactie   Lenny Vervest 

Technische cie.  Hans Nielen, Ysbrand de Wildt, Gees Bollen, Iet Postma 

Wedstrijdsecr. Sr  Margriet Nielen 

Wedstrijdsecr. Jr  Lenny Vervest 

Jeugdcommissie  Frans Peperzak (vz), Yves Reinaerts (redactie & activiteiten),  

    Janneke Kok (zaal), Hanneke Dreissen (kasbeheer), Mieke Braam  

    (secretariaat), Geesje Bollen (technische zaken)  

Activiteitencommissie Anneke Kamps 

Arbitrage   Hans Kamps 

Barcommissie   Olaf Janssen, Corien Janssen, Miep Artz, Ingrid Moser 

Beheerscommissie  Erwin Smits 

Jeugdraad    

S.v.p. niet meer bellen na 22.00 uur, allee als het per sé noodzakelijk is. 

Lustrumcommissie  Mieke Thiecke, Anneke Kamps, Anneke Bruisten, Hans Nielen 

 

SPONSORING 
Het clubblad werd gesponsord door A3 Men Mod, Advice Zakelijke Dienstverlening, Architect 

Peter Blomjous, Autoschade Vincent Braam, Bloemsierkunst Arnold van As, John Bos, Blokker, 

Braam Wegenbouw, Bruisten Architectenbureau, Bruisten Tuin & Groenvoorziening, C1000 

Voordeelmarkt Hans Dix, Café Restaurant De Prins, Cristianne Lingerie, Drukkerij Dukenburg, , 

Chinees-Indisch restaurant Riksja, De Melomaan, De Stofwolk, De Oscars 

Videotheek/Zonnestudio, E van E Mode Groesbeek, Fiat Van Lee, Gedo tankstation, Gelders-

Utrechtse Spaarbank, Hans Hairshop, Harry Swartjes Electro speciaalzaak, Het Station 

Restauraties, Kernhem, Lau Fe, Ranx Xerox Kantoorcentrum, Rabobank, Reflection Dukenburg, 

SDH Handel Zand & Grind, Soons Rijssenbeek Hanssen Advocaten, Spac Sport , Sport Shop Jan 

van Ooijen, Super Print, Toon de Klein Electro, Wito Boekhandel, W. Swartjes Tabakszaak, 

Wientjes Advocaat en procureur, Wolfs’Reizen  

BORDSPONSOREN 
September 1990: Binnenkort verschijnt het 1e sponsorbord op de velden. Hopelijk volgen er 

binnenkort meer.  

KLEDINGSPONSOREN 

Drukkerij Dukenburg 
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WOORDJE VAN DE VOORZITTER 

Voorzitter Eric Bollen is bij de gemeente geweest voor een kunstgrasveld. Helaas, er wordt 

hiervoor geen subsidie verstrekt.  

Hopelijk krijgen we dit jaar eindelijk wat meer zicht op onze hockeytoekomst, want er zal snel 

duidelijkheid moeten komen in een zo snel groeiende club als MHCBeuningen. We zullen bij de 

gemeente blijven zeuren, totdat we weten waar onze definitieve hockeybestemming is. Daarna 

zullen we (een groter) clubhuis en kunstgras proberen te vergaren. Dit zal een lastige klus zijn, 

maar we zullen laten zien dat we heel wat mans zijn en het zal jullie duidelijk zijn dat dit ook 

ons grote offers zal kosten. Niet alleen financiële offers die wij ons nu reeds zouden kunnen 

getroosten zijn het verlenen van hand- en spandiensten aan de club. Als ik zie hoeveel mensen 

niets of bijna niets doen, dan denk ik vaak: ‘Vele handen maken licht werk.” 

In deze tijd van het jaar hoop je dan op beterschap, op meer steun en vooral meer vriendschap 

van die leden, die het maar dor anderen laten opknappen. We mogen gerust eens uit onze 

schulp kruipen en elkaar recht in de ogen kijken. Dan wordt onze club een vriendengroep, waar 

het goed toeven is en komt de rest vanzelf. 
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REDAKTIE 

 

 

De bulletins zijn dit seizoen voorzien van een rode stip (sticker) zodat het duidelijk is dat er 

belangrijke (lustrum)informatie in staat. 

Wie helpt ons met het bezorgen van de bulletins in de wijk Krommehoekstraat/Wilminalaan 20-

22? De wijk van de postbode 07 is zo groot geworden dat hij hulp nodig heeft. 
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Overige postbodes: familie Kersten, Maaike Croonen, Miranda Dennissen, Marco Leenders, 

Lenny Vervest, Mireille Goedinga, Niels Swartjes, Andrea Lindert, Sander Wientjes, Tim en Gijs 

Nielen en Antonette Belgers. 
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SENIOREN 

Indeling Seniorenteams 

 

 

HEREN 1 

Heren 1 heeft op 9 september voor de eerste maal de pakken geshowd van de nieuwe sponsor 

Drukkerij Dukenburg. Wij zijn blij dat we er in geslaagd zijn om met Ernst Merks tot 

overeenstemming te komen. 
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VETERINNEN 
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JEUGD 

INDELING TEAMS JEUGD 

 

Tijdens de trainer/coachbijeenkomst van september is o.a. gesproken over de binnenkort iedere 

coach trainingsballen krijgt, dat er alleen voor mB een trainer/coach ontbreekt en dat ouders 

binnenkort worden benaderd. Cursussen zullen op redelijke afstand van Beuningen worden 

gegeven. Alle beschikbare literatuur van MHCB wordt door Geesje Bollen beheerd; trainers en 

coaches kunnen hiervan gebruik maken. Op 2 oktober komt Ruud Verhagen spreken over 

hockey, training en begeleiding, locatie clubhuis Quick. Aandacht wordt gevraagd voor 

scheidsrechter/spelbegeleider van de jongste jeugd. De jeugdcommissie stelt een regeling op 

voor het organiseren van oefenwedstrijden. 
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JONGSTE JEUGD 
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ZAALHOCKEY 
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ARBITRAGE 

De arbitragecommissie deelt de scheidsrechters in zodra het wedstrijdschema bekend is. Dit 

wordt gepubliceerd in het clubblad. De commissie maakt voorstellen aan het bestuur hoe het 

aantal scheidsrechters op een verantwoord peil kan worden gebracht. Dit najaar wordt getracht 

te starten met een cursus. Het aantal deelnemers kan door verplicht gestelde deelname worden 

vergroot. Alle leden van 16 jaar moeten dan over een scheidsrechterskaart beschikken. 
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BAR 

De barcommissie bestaat uit Miep, Corien, Piet en Victor.  

Zij vragen met klem aan ouders van leden om hun steentje bij te dragen en zich voor een 

bardienst te willen aanmelden. Te laat of helemaal niet komen, niet zorgen voor vervanging, 

niet naar het rooster in het clubblad kijken, niet of onvoldoende schoonmaken, er wordt 

allemaal aandacht voor gevraagd om de gastvrijheid van MHCB ten opzichte van iedere 

bezoeker te kunnen waarmaken en handhaven. 

Tijdens de winterstop heeft de barcommissie niet stilgezeten en zijn er enkele veranderingen 

aangebracht, mede dankzij de hulp van Bertil Bruisten en Peter Artz! 

Alles is van z’n plaats geweest en schoongemaakt. Er is een hele dag lang door 3 mensen 

schoongemaakt! Verder is de snoepkast weggehaald en dient nu als prijzenkast elders in het 

clubhuis. Op de plaats van de snoepkast zijn schappen gemonteerd evenals op de plaats waar 

eerst de stereocombinatie hing. De stereocombinatie is wat naar boven verplaatst en daaronder 

staat het tostie-apparaat (dus niet meer op het aanrecht) met daarnaast onze nieuwe aanwinst: 

de magnetron. Direct onder het aanrecht links staat nu de nieuwe vrieskist. Rechts van de 

glazenschappen ook een aantal planken boven elkaar. Op een van deze planken staan de 

koffiebekertjes e.d. en de telefoon. De nieuwe – beter bereikbare – snoepkast is geplaatst op 

het verlaagde gedeelte van de bar waar eerst de telefoon stond. De kassa hebben we ook van 

de bar af gezet. Wat ook nieuw is is de waterkoker in plaats van het warmhoudplaatje met 
fluitketel.  
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TECHNISCHE COMMISSIE 

 

 

OVERIGEN 

De voorbereiding voor het 10e hockeyseizoen liep voor lagere teams redelijk in het honderd 

omdat wij weer als laatste de schoolvakanties eindigen.  

De opbrengst van de jaarlijkse kledingbeurs (fl 54,25) wordt gedeponeerd in de piekenpijp. 

Na slechts vier weken competitie zijn er maar liefst 19 artikelen op het clubhuis blijven liggen. 
De gevonden voorwerpen zijn op te halen bij Mieke Braam, Houtgraveur 7. 

Begin oktober heeft Vincent Braam onze lijnbak weer in elkaar gezet en geverfd. De belijning 
door jongens B gaat prima, houden zo jongens! 

Vacatures: Scheidsrechtercommissaris, Rapers voor het hockeyblaadje (2x p/j op 
dinsdagmiddag), mensen voor achter de bar, coach en eventueel trainer voor meisjes B. 

Het is weer mogelijk om gebitsbeschermers te laten aanmeten op vrijdag 21 september bij Erik 

Bollen, Korhoenlaan 10 in Beuningen. 

Afscheid van Lennard van de Maas i.v.m. verhuizing naar Huizen. Leonard was onze eerste 
voorzitter en mede-oprichter. 
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EVENEMENTEN 

MHCB viert haar 10-jarig bestaan! 

In het clubhuis hangt een piekenpijp (met dank aan de heer Belgers). Hierin kunnen we – als 

we er behoefte aan hebben – guldens in stoppen, zodat we bij de afsluiting van het 2e lustrum 

iets aardigs voor de club kunnen kopen. 

Touwtje Trek achter de bar. Gedurende het hele seizoen kan iedereen zijn/haar geluk 

beproeven om het tientje te trekken. Kosten 10x10 dubbeltjes = fl 1,00 voor in de piekenpijp. 

De winnaar van de leukst afgemaakte slagzin wordt bekend gemaakt.  

Het jeugdelftal dat het 10e doelpunt maakt krijgt een elftal kleurenfoto die wordt opgehangen 

aan de lustrummuur in het clubhuis. Welk elftal hangt het eerste? 

De lustrumcommissie roept iedereen op om te haken, breien, vlechten, macrameeën, batikken, 

patchworken, smernayen, kortom de techniek doet er niet toe, wel de kleur: lapjes in elke kleur 

groen. Afmeting 20x20. Alle stofjes zijn welkom als het maar groen is. In het clubhuis is een 

lappenmand aanwezig waar je je kunstwerkje voorzien van een naam en adres n kwijt kan.  

Later in het seizoen staat een Fancy Fair op het programma voor de jeugd. Bewaar dus je 

speelgoed, boeken, platen e.d. 

Aan de leden wordt een extra donatie gevraagd om over te maken op de bankrekening. In het 

clubblad staat een thermometer waarin staat aangegeven hoeveel geld er door de leden is 

gestort als Lustrum-bijdrage. Het streefbedrag is fl 2.500. Ontvangen t/m 5 september fl 

374,25. 

Op 24 november organiseert de activiteitencommissie de jaarlijkse mosselavond. Er is een 

visvrij alternatief voor hen die van mosselen gruwen. Prijs fl.14,90 per persoon incl. een glaasje 

witte wijn. De avond staat in het teken van ons 10-jarig bestaan. Tijdens de mosselavond 

kroning van Neptunus of Neptuna. 

De Jeugdcommissie in samenwerking met de Lustrumcommissie is doende na de herfstvakantie 

de Auto Wasserette op te starten. Zondags zal u aangesproken kunnen worden door een 

jeugdlid met een emmertje met sop die vraagt uw auto te mogen wassen voor fl 2,50. De 

opbrengst glijdt in de piekenpijp. 
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Uitnodigingskaart Senioren Lustrumfeest 
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FINANCIEEL 

 

 


