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OVERZICHT OP DATUM 

Seizoen 2014 - 2015 

  

Maandag 25 augustus Start reguliere trainingen 

Dinsdag 26 augustus Heren 1 oefenwedstrijd tegen Nationaal team Brazilië 

Zaterdag 6 september Start competitie Jeugd en Jongste Jeugd 

Zondag 7 september Start competitie Senioren 

Zondag 13 september Start Grote Clubactie 

Zaterdag 8 november Vriendjes en Vriendinnetjesdag – Jongste Jeugd 

Woensdag 12 november Vriendjes en Vriendinnetjesdag – Jongste Jeugd 

Vrijdag 28 november Seniorenfeest Beginning of The Mask 

Zaterdag 6 december Zaalclinic E-jeugd 

Woensdag 10 december Coachavond Zaalhockey 

Zaterdag 13 december Start Zaalhockey 

Zaterdag 10 januari 2015 Nieuwjaarsborrel 

Donderdag 15 januari ALV 

  

  

  

Zondag 10 mei 2015 Sponsorevenement, H1 en D1 spelen laatste thuiswedstrijd 

Maandag 25 mei 2015 28e Familietoernooi 

Zondag 7 juni 2015 Slotfestijn met Vrijwilliger van het Jaar, Kampioenshuldigingen en 
BBW 

  

 

Aantal leden: senioren, jeugd- en  jongstejeugdleden, niet-spelende leden = 806 (september 2014) 

Aantal teams: 

Heren 1 (1e klasse), Heren 2 (reserve hoofdklasse), Heren 3 (reserve overgangsklasse), Heren 4 (reserve 2e 

klasse), Heren Veteranen A (overgangsklasse), Heren Veteranen B (2e klasse) 

 

Dames 1 (2ee klasse), Dames 2 (reserve hoofdklasse), Dames 3 (reserve overgangsklasse), Dames 4 

(reserve overgangsklasse), Dames 5 (reserve 1e klasse), Dames 6 (res. 1e klasse), Dames 7 (reserve 2e 

klasse), Dames zondag Veteranen (1e klasse) 

Jeugd 

Jongens A1 (subtopklasse), jA2 (2e klasse) 

Jongens B1 (sub-topklasse), jB2 (1e klasse), jB3 (2e klasse) 

Jongens C1 (topklasse), jC2 (2e klasse) 

Jongens D1 (sub-topklasse), jD2 (3e klasse) 

Meisjes A1 (sub-topklasse), mA2 (3e klasse) 

Meisjes B1 (topklasse), mB2 (1e klasse), mB3 (3e klasse), mB4 (4e klasse), mB5 (4e klasse)  

Meisjes C1 (subtopklasse), mC2 (2e klasse), mC3 (3e klasse), mC4 (4e klasse)  

Meisjes D1 (subtopklasse), MD2 (2e klasse), MD3 (3e klasse), MD4 (4e klasse), mD5 (4e klasse) 

Jongste Jeugd 

Volgens de richtlijnen van de KNHB worden de standen van de jongste jeugdteams niet zichtbaar gemaakt. 

De KNHB geeft aan dat het spel belangrijker is dan het winnen. 

Jongens 8 E1 en E2, Jongens 6E1  

Meisjes 8E1, E2 en E3, E4, Meisjes E61, 2, 3, 4, Meisjes F1 en mF2  

Stickies (23 kids), Puppy (9 kids) en Funkey (2 kids) 
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BESTUUR EN COMMISSIES 
 

Voorzitter   Cedric Lageman 

Secretaris   Vacature (a.i. Annemieke van der Sterre) 

Penningmeester  Vacature (a.i. Cedric Lageman) 

Lid (TC)   Marcel Peters 

Lid (Accomm/Arbitrage)  Joost Bressers 

Lid (Jeugd/Jongste jeugd) Marcel Looman 

 

Technische commissie  Marcel Peters, Jacqueline van Sambeek, Nancy van den Brand 

Jeugdcommissie  Jacqueline Willems, Koen Altena, Annita Janssen 

Jongste Jeugdcommissie Joost Farinaux, Lieske Hofland, Gregory Smit, Gerd-Jan Toonen  

    en Marieke Ploegmakers 

Evenementen Jongste J. Ellis van Hal, Jet Jansen, Karina Huisman 

Redactie   Lotte Berendsen 

Wedstrijdsecr. Senioren Nancy van de Brand 

Wedstrijdsecr. Jeugd  Astrid Kuijpers 

Wedstrijdsecr. Junioren  Chantal Hoogveld 

Arbitragecommissie  Nancy van den Brand, Jacqueline Willems, Elsje Mandersloot 

Barcommissie   Dianne Hol, Ton van den Brand 

Materialencommissie  André Willems, Alfons Schemkes, Folkert van ‘t Oever 

Zaalhockeycommissie  Marcel Peters, Eric Hoenderop   

Jeugdraad   Meike Broekman, Stan Lelieveldt, Milou Derksen, Sjoerd Koman,  

    Roel Veerbeek en Mike Broekhuis 

Keeperschool   Marcel Brouwers 

Clubcoördinatoren  Ingrid Daanen, Herman Botter, Jan-Wouter Broekhuis, Petra Fokke,  

    Annemieke van der Sterre 

Reserveren velden  Astrid Kuijper 

Ledenadministratie  Ingrid Daanen 

Projectteam LISA/site  Wick Verhees en Annemieke van der Sterre  

Verenigingsmanager  Arnoud Prenger 

 

SPONSORING 
Sponsoring in de vorm van plaatsing advertentie op de internetpagina, bordsponsoren en kledingsponsoren, 

leden Club van 100, leden Pitcherclub en leden Wijnclub staan vermeld op de internetpagina. 
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KNHB 

 
Om de sportiviteit te verhogen wordt met ingang van dit seizoen het zgn. SHAKE HANDS principe gehanteerd 
door alle junioren- en seniorenteams.SHAKE HANDS vindt plaats tijdens alle oefen- en competitiewedstrijden.  
Dus……. 

1. Voor de wedstrijd stellen beide teams zich langs de middellijn op met de gezichten naar elkaar. De 
scheidsrechters aan de kop van beide teams. Het thuisspelende team start met handen schudden van 
scheidsrechters en dan naar spelers van tegenstander. Tijdens het schudden van de handen wordt de 
wens PRETTIGE WEDSTRIJD uitgesproken.  

2. Na de wedstrijd bedanken de spelers elkaar en de scheidsrechters. 
3. Beide teams drinken gezamenlijk een drankje in/bij het clubhuis.  

 

 

BESTUUR 

Na de ALV van september 2014 is er een enthousiaste groep leden en ouders van jeugdleden opgestaan om 
de bestuurskar te trekken. Echter, het besturen van een club vergt veel kennis en kunde van hockey in het 
algemeen en van de vereniging. Het september gekozen bestuur – dat enkel en alleen bestond uit een heel 
nieuwe groep van ouders die enthousiast waren maar weinig kennis hadden van de club - heeft gemeend in 
het belang van MHCB de "opdracht" terug te geven. Tijdens de ALV is hiervoor veel begrip getoond voor dit 
besluit en is er vanuit de leden een nieuw bestuur gevormd, dat over veel ervaring en knowhow beschikt.  
Dit nieuwe bestuur bestaat uit Jos Spierings als voorzitter, Wilfred Sleijffers als bestuurslid HTZ, Henk Visser, 
Yvonne Veerbeek, Roel Hogenboom, Marc Rouppe van der Voort en vanuit het huidige bestuur zal Ingrid 
Daanen de functie van penningmeester blijven vervullen. Hoewel formeel het huidige bestuur per 27 mei 2015 
is afgetreden, zal zij het seizoen en bijbehorende taken afronden. De leden van het bestuur zijn bereid 
komend seizoen een andere bijdrage te leveren aan de club, bijvoorbeeld in een rol in een van de 
commissies. 
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SENIOREN 

HEREN 1 

 
 
Een nieuwe trainer, nieuwe spelers van buiten de club, jeugdspelers die doorschuiven, kortom nieuwe 
gezichten bij Heren 1 Beuningen. En wat is er dan leuker om op dinsdagavond een oefenwedstrijd te spelen 
tegen de nationale ploeg van Brazilië. Deze ploeg is in voorbereiding op de Olympische Spelen van 2016 in 
Rio de Janeiro. Serieuze gezichten in de kleedkamer . Een wedstrijdbespreking met duidelijke taken. Hier en 
daar een gespannen grap. Voor het eerste fluitsignaal een nieuw fenomeen: shaking hands. Het 
handenschudden en een prettige wedstrijd wensen van de tegenstander en scheidsrechters. 
Vol lef en energie gaat Beuningen van start. Bij vlagen mooie aanvallen en de eerste kans voor het 
Braziliaans doel is een feit. Brazilië is een fitte ploeg en maakt veel meters, echter kan Beuningen dit pareren 
door daar evenveel energie in te steken en vol voor de overwinning te gaan. Gesteund door het massaal 
opgekomen publiek (dit verwachten wij vanaf nu natuurlijk elke thuiswedstrijd op zondag) krijgt Beuningen de 
eerste strafcorner. Het directe schot word gestopt door de keeper echter wordt de rebound gescoord door 
Sjoerd Joosten: 1-0. Brazilië gaat vervolgens vol op de aanval spelen, de Beuningse defensie komt onder 
druk te staan, wat resulteert in een strafcorner. Deze strafcorner wordt gescoord: 1-1. Door het aanvallende 
spel van Brazilië na de rust worden de ruimtes voor Beuningen groter. Enkele counters zijn het gevolg. Dan is 
daar opeens Rene Warringa, oog in oog met de Braziliaanse keeper, hij omspeelt de keeper en vanaf een 
schijnbaar onmogelijke hoek slaat hij de bal in het net: 2-1. Een groot gejuich komt van de tribunes. Een 
mooie teamprestatie welke vertrouwen geeft voor het aankomende seizoen. 
 

DAMES 1 

MHCB Dames 1 op voorbereiding in Zwitserland 

Vrijdagochtend 15 augustus om 6 uur vertrok Dames 1 naar Wettingen in 
Zwitserland om zich daar te voor te bereiden om een nieuw seizoen. Het 
team is aangevuld met een aantal speelsters. Dus er moest gewerkt 
worden aan de teambuilding, maar belangrijker nog het spelen met elkaar.  

De eerste dag werd er direct na aankomst een training afgewerkt op het 
hockeycomplex van de Zwitserse kampioen RotWeiss Wettingen. Op de 
zaterdag met zijn allen richting de hockeyvelden van LSC Luzern. Deze 
wedstrijd werd gewonnen met 1-0 en goed spel. Op de zondag stond de 
belangrijkste wedstrijd voor de meiden op het programma. Ze moesten zich 
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opmaken voor de match tegen de Zwitserse Kampioen RotWeiss Wettingen.  

In de eerste helft hadden de Beuningse speelsters nog zware benen, mede door de 3 korte nachten die aan 
de wedstrijd vooraf zijn gegaan. Kort voor de rust wist MHCB Dames 1 toch de 1-0 voorsprong op het bord te 
zetten. In de tweede helft, waarin het tempo erg hoog lag werd kort achter elkaar de 2-0 en 3-0 op de borden 
gezet. Een erg knappe prestatie maar het drukke programma drukte toch een stempel op de derde helft (er 
werd 3x 20 minuten gespeeld). In korte tijd wisten de dames van RotWeiss op gelijke stand te komen en in de 
slotminuut toch nog de winnende treffer op het bord te zetten. Ondanks het verlies hebben de dames van 
MHC Beuningen toch winst geboekt. Het spel was waar naar gekeken is en dat zag er uitstekend uit.  

De dames hebben nog vier weken om het hoge niveau gedurende de volle 70 minuten vast te houden. 
Doelstelling voor komend seizoen is promotie terug naar de 1ste klasse. De mooie voorbereiding in het 
Zwitserse Wettingen heeft aangegeven dat deze doelstelling reëel is met de huidige samenstelling van 
Dames 1. 

 

Als lijstaanvoerder winterstop in 

Inmiddels zit de helft van het seizoen er weer op en gaan we ons voorbereiden op het veldseizoen. Voor 

Dames 1 verloopt het veldseizoen fantastisch, immers, ze gaan als lijstaanvoerder de winterstop in. 

In juni al was de doelstelling duidelijk, na de degratie uit de 1ste klasse direkt weer terug promoveren naar de 

2de klasse. Na een fantastische voorbereiding lieten de dames direkt van zich horen, onder andere door de 

huidige nummer 2 in de eerste wedstrijd thuis al met 7-0 te verslaan. Door enkele blessures hebben ze in de 

laatste 2 wedstrijden wat punten gemorst, maar dat deed de nummer 2 van de lijst ook. De dames doen het 

dus aan de bovenkant van de verwachtingen en gaan de winterstop in als lijstaanvoerder in de 2de klasse.  

Het zaalseizoen gaat nu van start en wordt traditioneel gebruikt om weer sterker de winterstop uit te komen. 

Tijdens onze veldwedstrijden thuis mochten we ons altijd vergezeld weten van vele supporters. Wij hopen die 

tijdens ons zaalseizoen ook tegen te komen. Team Dames 1 dankt alle sponsoren, supporters en anderen die 

een rol van betekenis hebben gespeeld, voor alle support. 

Voor Dames 1 begint het zaalseizoen op zondag 14 december en spelen we direkt in onze thuishal, de 

Tinnegieter in Beuningen. Eerste wedstrijd om 14:30 uur. We hopen u allen dan weer als supporter te treffen. 
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MHCB Dames 1 is zondag 7 juni 2015 kampioen geworden. Daarmee promoveert het team al na één jaar 
weer terug naar de 1e klasse! In de laatste wedstrijd van het seizoen moest het team wel winnen van 
Leeuwarden Dames 1. Een lastige klus, want uit hadden de Beuningse dames de wedstrijd verloren.  

Beuningen begon nerveus aan de wedstrijd. En waar tijdens de voorbespreking voor was gewaarschuwd, 
gebeurde ook na zes minuten. De bal passeerde twee linies en kwam bij de spitsen van Leeuwarden. Die 
bedachten zich geen moment en namen de eerste goal voor hun rekening. Beuningen stond met 0-1 achter, 
dus wakker worden was het devies. Dat was niet tegen dovemansoren gezegd. Twee minuten later werd een 
strafcorner hard ingeschoten door Mariska en was de stand alweer gelijk getrokken. Gedurende de eerste 
helft was het toch slordig spel wat parten speelde of zou het de druk van het kampioenschap zijn? Het duurde 
enige tijd, maar dan toch drie minuten voor rust was het Esther die de Beuningse ploeg met een voorsprong 
van 2-1 de rust in liet gaan. 

Vol goede moed werd aan de tweede helft begonnen en al binnen twee minuten kreeg Lianne buiten de cirkel 
de bal aangespeeld. Ze zette drie tegenstanders op het verkeerde been en zodra ze de cirkel binnenstapte 
haalde ze vernietigend uit: 3-1. Beuningen bleef drukken en in de 42ste minuut was het Nina die met een 
harde klap uithaalde en de 4-1 binnenschoot. Als team bleef er voor elkaar worden gewerkt en liet Beuningen 
zien dat het duidelijk de bovenliggende partij was en waarom zij in deze klasse het meeste recht op het 
kampioenschap hebben. Halverwege de tweede helft weet ook Willemijn haar doelpuntje mee te pikken, 
waarmee het 5-1 werd en de wedstrijd eigenlijk was gespeeld. 

Drie minuten voor tijd werd het spel heel even stilgelegd, dit nadat de tegenstander nog de 5-2 wiste te 
maken. De speelsters hun laatste seizoen bij Dames 1 hebben gespeeld werden bedankt. Mariska, Kim, 
Ursula, Anne Sophie en Jennifer verlieten met bloemen het veld, waarna de wedstrijd voor de laatste minuten 
werd hervat. De laatste minuten werden steady uitgespeeld en na het laatste fluitsignaal vlogen de stick, 
handschoenen en wat al niet meer door de lucht. 

Kampioen en promotie terug naar de 1ste klasse. Een prima prestatie, dus de dubbel (want ook in de zaal 
bracht het kampioenschap hen naar de Topklasse) was een feit. Een jaar waarin hard is gewerkt, het lijkt 
allemaal vanzelf te gaan, maar niets is minder waar. Als team is deze prestatie behaald en daar mogen de 
Beuningse speelsters heel erg trots op zijn! 
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JEUGD 

4 oktober 2014: MB1 gaat voor het eerst naar de play offs voor landelijk! Enorme prestatie wat Beuningen nog 

nooit heeft bereikt. Bedankt voor de supporters die er waren om ons aan te moedigen! 

 

Meisjes A1 is na een spetterende ongeslagen voorcompetitie gepromoveerd naar de Topklasse. De laatste 

wedstrijd werd om 9.00 gespeeld op het waterveld van Beuningen tegen Wijchen MA1. Beuningen begon de 

wedstrijd knallend en kwamen al vrij snel op voorsprong. Wijchen gooide de achterhoede echter helemaal 

dicht. Het werd steeds moeilijker om door te breken maar in de 2e helft werd er toch nog 2x gescoord. De 

eind uitslag werd uiteindelijk 3-0 waardoor Beuningen glansrijk door is naar de topklasse. Mede door het 

harde trainen en goede coaching van Joost Damen is dit een team met veel potentie en zal dan ook nog 

zeker veel van zich laten horen in de Topklasse. 
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De MB2 zijn herfstkampioen geworden. Het draaide al weken goed bij het team. Vorige week voor het eerst 

thuis een gelijk spel. Gisteren uit bij Epe moest gewonnen worden. De eerste helft ging moeizaam maar in de 

rust was het toch 0-2. Na de rust kwam het team op stoom en werd het 0-8. Na 5 wedstrijden, 13 punten en 

38 doelpunten voor en maar 6 tegen. En Top prestatie meiden gefeliciteerd! Na de herfstvakantie gaan zij in 

de sub- topklasse gaan spelen. 

 

Hoppa! Wederom IDC voor C1 tweede jaar op rij! Toch een prestatie met dit jonge team! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MHCB Seizoen 2014-2015 Pagina 11 

 

Jongens B1 ongeslagen kampioen! 

 

Jongens MHCB B1 zijn zaterdag 16 mei kampioen geworden in de Top-klasse. In deze competitie hebben ze 
geen enkele wedstrijd verloren en werd slechts ėėn wedstrijd gelijk gespeeld. Het doelsaldo staat na 13 
wedstrijden op plus 55; 67 doelpunten voor en 12 tegen. Hoewel er nog één wedstrijd gespeeld moet worden, 
kan het kampioenschap hen niet meer ontgaan. De jongens waren uiterst gemotiveerd om de laatste wedstrijd 
tegen De Mezen Jongens B1 te winnen. Hoewel ze vrij snel in de eerste helft met 0-1 achter kwamen door 
een strafbal, was Beuningen duidelijk het sterkste team. Zij bepaalden de wedstrijd. De 7-1 overwinning was 
dan ook een terechte uitslag. Dankzij de geweldige inzet van de jongens zelf en hun trainers Thijs en Coen 
Peeters werd dit fantastische resultaat behaald. De wedstrijd werd met een champagnedouche afgesloten. 
Proficiat jongens! 

 

JONGSTE JEUGD 

Elk jaar vindt in september de Grote Clubactie plaats. De Grote Clubactie start op zaterdag 13 september. In 

2014 is er maar liefst EUR 1.685,22 opgehaald door de Jongste Jeugdleden. Dit bedrag wordt besteed aan 

nieuwe keepersuitrustingen voor de jongste jeugd.  

Op zaterdag 8 november en woensdag 12 november 2014 mochten alle 
spelers van de funkey's, puppy's, stickies, F, E-6 en E-8 tallen een vriendje 
of vriendinnetje uitnodigen om deel te nemen aan de hockeytraining van die 
dag.  
De trainers zorgden voor diverse spelvormen in een actieve training. Na de 
training was er wat lekkers te eten en drinken in het clubhuis. Wie weet 
worden je vriendjes of vriendinnetjes net zo enthousiast als jij! 
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ZAALCLINIC E-JEUGD 
Zaterdag 6 december organiseerde Dames1 een zaalclinic voor de E-jeugd. De clinic was van 9.00 tot 12.0 
uur in Olympic Sportcentrum in Wijchen met als thema Sinterklaas. 

 

 

JONGSTE JEUGD EVENEMENTEN 

JONGSTE JEUGD SLOTDAGEN 
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ZAALHOCKEY 

 

 
INTRODUCTIE DWF 
Sinds dit zaalhockeyseizoen werkt de KNHB met het digitale 
wedstrijdformulier. De coaches en scheidsrechters moeten aan een aantal 
dingen denken. 
Coaches: vooraf invullen van de teamgegevens en na de wedstrijd de 
uitslag accorderen. 
Scheidsrechters: na de wedstrijd meteen de uitslag invullen. 

 

 

 
COMPETITIE E-TEAMS 
Dit jaar heeft de KNHB als proef een competitie van E-teams opgezet. 
Vorige jaren schreef MHCB de sterkste E-teams als zwakste D-teams in. 
Dat was dit jaar niet nodig omdat de E-teams nu een eigen poule hebben.  

Op zaterdag 6 december heeft Dames 1 de jongste jeugd alle kneepjes 
van het zaalhockey bijgebracht. De clinic was druk bezocht. 

 

 

 

VOORBEREIDING ZAALSEIZOEN 
Dit jaar doen 35 Beuningse teams mee aan de competitie. De competitie 
start in het weekend van 13 en 14 december. De selectietrainingen 
worden voor de meeste teams dit weekend afgerond. 
Voor de trainingen heeft de Zaalcommissie drie hallen geregeld: de 
Tinnegieter in Beuningen, de Kloosterhof in Weurt en Olympic 
Sportcentrum in Wijchen. Voor de competitie zijn de thuishallen de 
Tinnegieter in Beuningen en Olympic Sportcentrum en Sportcentrum 
Arcus in Wijchen. 
Voor de coaches organiseert de Zaalcommissie op woensdag 10 
december een speciale informatie-avond. 
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GOEDE VOORBEREIDING MA1 
Op 23 december 2014 vond  in Ede de 4e “Joyce Sombroek 
keepersclinic” plaats. Baukje van Iersel, keepster van MHC 
Beuningen MA1 liet deze kans niet aan haar voorbij gaan. Deze 
keepersclinic was speciaal gericht op het zaalhockey, waarbij de 
keeper een nog belangrijkere rol heeft binnen het team dan in het 
veld.  
De fijne kneepjes van het keepersvak werden persoonlijk door 
Joyce Sombroek en Larissa Meijer (1e keepster van het 
Nederlands zaalteam) bijgebracht, naast een grote groep 
enthousiaste keeperstrainers. Het was een erg leuke, maar vooral 
leerzame middag! 

Ook heeft MA1 recent in Tilburg deelgenomen aan een Top-
voorbereidingstoernooi zaalhockey.  Er werd geoefend tegen 
tegenstanders van formaat zoals Were Di, Kampong en Hic. Op 
dit druk bezette toernooi wisten ze na een moeizame start elkaar 
steeds beter te vinden en te combineren en behaalden ze 
uiteindelijk een mooie derde plaats. 

Op 28 december a.s. start voor de Topklasse de zaalcompetitie. MA1 is ingedeeld in een poule met 
uitsluitend teams die uitkomen in de landelijke en super-A competitie. Het zal niet makkelijk worden, maar 
alle meiden hebben er zin in. Aan de goede voorbereiding onder de deskundige leiding van de nieuwe 
trainer/coach Joost Damen zal het in ieder geval niet liggen! 

 

 

 

 

 

Het zaalhockeyteam van 
meisjes D1 en D2 wenst 
iedereen fijne feestdagen! 
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KAMPIOENEN ZAALHOCKEYSEIZOEN 2014-2015 

 
 
De jonge dames van Mixed Hockeyclub Beuningen zaal MC2 hebben zaterdag 10 januari in een goed 
gevulde Jan Massinkhal in Nijmegen de titel in de 1e klasse binnengehaald. Het lot had bepaald dat de drie 
beste teams van de zaalcompetitie in de slotronde onderling moesten bepalen wie 1, 2 en 3 zouden worden. 
Zo kon een, vanuit Beunings perspectief, ogenschijnlijk comfortabele voorsprong van zes punten zomaar 
worden verspeeld. 
 
Coach Jacqueline had de spanning bij de meiden zien oplopen en had gaandeweg de week een veto 
uitgesproken over het woord 'kampioenschap'. Maar gezien de bleke bekkies hadden de speelsters vooraf 
toch last van spanning. Na de wedstrijdbespreking  betraden de Beuningse blauwhemden de arena voor hun 
(verboden woord)wedstrijd. 
 
De strijd tegen, het thuisspelende, QZ was in de beginfase zeer in evenwicht. Beide teams wisten gevaarlijk 
door te dringen tot in de cirkel. De Beuningse goalie, Ismay, maakte echter alle doelpogingen ongedaan. De 
spanning nam toe zowel, op het veld, de bank als op de tribune.  Diverse hulpmiddelen werden benut om de 
zwakke plekken in de defensie van QZ te ontdekken. Uiteindelijk lukte het dan toch om een gaatje te vinden. 
De Beuningse meiden gingen met 3-1 de rust in. Na de rust hielden de dames stand en wisten ze zelf nog 
een keer te scoren. Het was nu wachten op het eindsignaal. Kampioen! Tijd voor cake, taart en bekertjes en 
(kinder)champagne. 
 
De tweede wedstrijd tegen Arnhem werd in de slotfase met 1-2 verloren. De competitie werd afgesloten met 
acht overwinningen en 36 doelpunten voor. Dat de glimlach na de laatste wedstrijd voor even van het gezicht 
was, is tekenend voor de echte kampioenen. 
 
Trainer/coach Jacqueline van Sambeek, Trainer Nienke Kok, Teammanager Steven van den Boogaard en 
speelsters: Nicky van den Boogaard, Charlotte Dijksma, Lotte van Duren, Iris Frederiks, Marit Kesseleer, 
Mirjam Kuijpers, Constance Mersmann, Anna Peters, Carmen Spann en Roos Willems. 
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TRIMMERS 

 
Trimmers kampioen! - Donderdag 4 september 2014 zijn de trimmers van MHCB tijdens het openingstoernooi 
bij HCOB gehuldigd voor het trimkampioenschap van afgelopen seizoen. Op de foto is te zien dat de met trots 
vervulde vice aanvoerder van de trimmers, Fred Koman, de beker wordt overhandigd. Ook dit jaar spelen 
(een deel van) de trimmers weer hun wedstrijden op de donderdagavond terwijl op reguliere maandagavond  
onder de bezielende leiding van Jan-Wouter Broekhuis als vanouds wordt getraind. 
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FITHOCKEY  

Beuningen 1 tweede op landelijk Fithockeytoernooi 

Op donderdag 28 mei heeft op het hockeycomplex van MHC Beuningen het 
Landelijk Fithockeytoernooi voor senioren onder grote belangstelling plaats 
gevonden. Negen teams van o.a. Hoogeveen, Dordrecht, Apeldoorn, 
Zwijndrecht, Roosendaal en Beuningen namen deel aan het toernooi.  

Wethouder Geert Hendriks deed het openingswoord. Hij gaf aan dat 
bewegen voor de mens ook boven de 50 jaar van essentieel belang is. Dat 
de KNHB het jaarlijkse toernooi dit jaar in Beuningen organiseerde, vond hij 
terecht. De teams van Beuningen zijn zeer actief en ook naar buiten toe 
promoten zij deze sport. 

Het was een gezellige sportieve dag. Beuningen 1 en Zwijndrecht stonden 

in de finale die uiteindelijk door Zwijndrecht gewonnen werd. Voor 

Beuningen 1 dus een tweede plaats, en Ares Apeldoorn de derde plaats. Beuningen 2 eindigde op de vierde 

plaats. Na afloop ging iedereen met voldaan gevoel naar huis. Het was weer een dag vol van sportiviteit en 

gezellig samen zijn 

 

KEEPERS 

 

TECHNISCHE COMMISSIE 

 

BARCOMMISSIE 

 

ARBITRAGECOMMISSIE 

In oktober hebben heel veel jeugdleden meegedaan aan de scheidsrechterscursus. In totaal zijn 63 jongens 
en meisjes geslaagd. Gefeliciteerd! Een aantal moet nog op voor een herexamen. Hopelijk zullen zij ook 
slagen.   

 

MATERIALENCOMMISSIE 

 

SPONSORCOMMISSIE 
De sponsorcommissie heeft als doel sponsoren(opbrengsten) te werven en mensen te binden aan onze 

mooie club. Er zijn 3 nieuwe clubs opgericht: de Club van 100, de Pitcherclub en de Wijnclub. 

De sponsorcommissie organiseert een sponsorevenement op zondag 10 mei 2015, de dag dat onze H1 en 

D1 beiden een thuiswedstrijd spelen.
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NIEUWJAARSBORREL - JUBILARISSEN 

Tijdens de zeer gezellige en goed bezochte Nieuwjaarsborrel op zaterdag 10 januari 2015 zijn de volgende 

jubilarissen gehuldigd: (op de foto van links naar rechts) Joop Klein Nagelvoort, Nina van der Burgh, Robert 

Pak en Dirk Allard (15 jaar lid), niet op de foto maar wel 15 jaar lid: Liz de Weger, Lisanne Veerbeek, Annelies 

Gerdsen, Bram van de Broek, Carsten van Luijk, Jolien Veenma en Stijn Bazuin. Frank Engelen was blij met 

zijn vermelding op het nieuwe bord in de hal van het clubhuis, 25 jaar is hij al lid! 

Scheidend voorzitter Cedric Lageman blikte in zijn speech terug op het afgelopen seizoen, dankte de Stichting 

voor hun werkzaamheden en stelde zijn beoogd opvolger André Dolsma voor die ook een speech hield. Alle 

beoogde bestuursleden waren aanwezig om kennis te maken. 

En dag voor de Nieuwjaarsborrel is het nieuwe bord in de hal opgehangen. Hierop staan alle namen vermeld 

van (oud)leden die Erelid, Lid va Verdienste, Dragers van de MHCB-speld en de Jubilarissen (25 jaar lid). 
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EVENEMENTEN 

BIERPLANKENTOERNOOI 

Op zaterdag 18 oktober is de 24e editie van het 
Bierplankentoernooi georganiseerd. Onder het genot van een 
flinke dosis zon en prima temperatuur is het een geslaagde dag 
geworden. 

Deze dag staat voor een potje hockey, maar vooral voor 
topgezelligheid. De wedstrijden worden gespeeld door mixed 
teams van 8 personen op een half veld, door hockeyers en niet-
hockeyers. Er wordt een lunch en diner geserveerd en 
afgesloten met een feest waarbij de muziek dit jaar door 
BasicBeats verzorgd is. 

Vanaf 10 uur zijn de teams ontvangen met de traditionele 
gevulde bierplank. Ook hier zat weer veel huisvlijt in. Op het 
spel stond de Gouden Bierplank. Die is voor het team dat de 
grootste bijdrage levert aan de gezelligheid op die dag. Had je 
geen bierplanken bij je, dan werd er een door de organisatie ter 
beschikking gesteld en kon je daarop je creativiteit op loslaten 
met spuitbussen en stiften. 

 

Elk jaar is er een verschillend thema. Dit jaar was het 'Superhelden'. Er waren dan ook weer creatieve namen 
verzonnen, zoals o.a. Mega Zat, Bargezellige Hoelegans, Super Dream Team, De Superfluffers, Bedman, 
Helemaal Super Man en Waar is Wally? Winnaar van de Goudenbierplank is het team Helemaal Super Man 
geworden, o.a. door hun fantastische outfit die ze de hele dag 'met verve' gedragen hebben. 
Daarnaast is er de prijs voor de mooiste bierplank, dit jaar ex aequo gewonnen door de Batkings (bierplank 
op een skelter gemonteerd) en Helden Op S(t)okken, die een heuse waslijn met sokken onder de bierplank 
gemaakt hadden. 

Traditioneel werd er ook weer Miss Bierplank gekozen en die eer werd toegedeeld aan Dianne Hol voor haar 
inzet voor en tijdens het toernooi. Verder is de aanmoedingsprijs gegaan naar Janneke's Angels. Dit 
damesteam van MHCB was met het hele team aanwezig voor een teambuildingsdag. Nieuw dit jaar was de 
bierpong competitie. De winnaar daarvan is Real Heroes Drinken beero's. 

Al met al was het een prima dag en de plannen voor volgend jaar werden al in de steigers gezet. Dan is het 
namelijk de 25ste editie en die zou toch speciaal moeten kunnen worden. 

Organisatie: Berend, Dianne, Ingrid, Jan-Wouter, Lea, Marjan, Michelle, Philibert, Sjoerd en Wick. 

 

 

THE MASKS 
 
Vrijdag 28 november organiseerde Heren & Dames 1 een feest op MHCB, The 
beginning of the masks! Iedereen moest verkleed komen en het mooiste gekste en 
heerlijkste masker meenemen om de show te kunnen stelen!  
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FAMILIETOERNOOI -  
Op 2e Pinksterdag, maandag 25 mei 2015 vond het 28e Familietoernooi 
plaats.  
 

 

 
SPONSOREVENEMENT 
Op zondag 10 mei 2015 organiseerde de Sponsorcommissie een 
Sponsorevenement. Sponsoren van MHCB (bordsponsoren, 
shirtsponsoren, club van 100, Pitcherclub, Wijnclub, Stichting Vrienden 
Van) werden uitgenodigd voor een lunch en een drankje en konden zich 
profileren op de club. 
Het was een speciale dag omdat zowel Dames 1 alsook Heren 1 een 
thuiswedstrijd spelen, de laatste dit seizoen. 

 

 

 
AFSLUITING SEIZOEN 
Zondag 7 juni 2015 is de laatste wedstrijddag van het seizoen. Op deze 
dag werden de veldkampioenen gehuldigd, was er een vrijwilligersborrel 
met uitreiking van Vrijwilliger van het jaar en een BBQ voor iedereen 
waaronder teams die hiermee hun seizoen afsluiten. 
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 OVERIGE 

 

Op zondagochtend 2 november 2014 is John Lindert geheel 
onverwacht overleden.  
 
John was vanaf het moment dat zijn dochter lid werd van de club in 
1984 zeer betrokken. Jarenlang heeft hij gecoacht maar nog veel 
belangrijker was zijn enthousiasme en toewijding om het zaalhockey in 
Beuningen van de grond te brengen. 
Naast het zaalhockey heeft John zich ook bezig gehouden met de 
arbitrage. Samen met Henk Visser hebben zij jarenlang de opleidingen 
geregeld en de scheidsrechters ingedeeld.  
 
Op zaterdag 1 november was hij voor het laatst op de club. Voor de 
wedstrijd van H1, zondag 2 november, werd 1 minuut stilte gehouden.  
Op de dag van de dienst heeft hij zijn laatste ronde gemaakt over het 
parkeerterrein van MHCB waar een erehaag van hockeyers werd 
gevormd om hem een laatste eer te bewijzen. 
 
Altijd bleef hij betrokken bij diverse zaken. Zo schreef hij op 13 mei 
2013:  

"Vaak heb ik lopen verkondigen, dat mijn eerste kennismaking dateert uit de eind tachtiger begin negentiger 
jaren van de vorige eeuw. Echter, mijn eerste kennismaking dateert uit de midden tachtiger jaren. En nu ga ik 
putten uit mijn en MHCB historie. 

Toentertijd organiseerde MHCB in de kerst- of paasperiode jaarlijks een toernooi in de Sporthal van 
Kinderdorp Neerbosch het zgn. landentoernooi. Ieder team kon zich hiervoor inschrijven. 

De sporthal had geen balken en het MHCB-bestuur liet deze dan ook maken in  de officiële maten incl. een 
schuine kant. Deze balken hebben jaren dienst gedaan. Ook in De Tinnegieter. 

Toen ik toe trad tot de Zaalhockeycommissie Oost Nederland heb ik Rico Schaap gevraagd om een brief aan 
de Gemeente te sturen met het verzoek om tot vervanging van de houten balken over te gaan. De balken 
waren niet onderling verbonden. Eén bal tegen een balk en ze lagen weer scheef. De KNHB was toen groot 
afnemer van uren in De Tinnegieter en huurde dan ook van de Gemeente. De reactie van de Gemeente was 
positief en de oude balken verdwenen allengs in diverse open haarden.  

In de tussentijd 1996 had ik niet stil gezeten en ging maar eens naar Sporthal De Bongerd in Druten. Ik wist, 
dat daar Hockeyclub Sticks ‘72 ooit zaalhockey speelde. Deze club was inmiddels ter ziele  en ik wist, dat er 
ongebruikte ballen lagen. In gesprek gegaan met verantwoordelijke man van de sporthal en vertelde, dat ik de 
balken wel wilde lenen. Deze man was dolblij en telefoneerde naar iemand in het Drutense gemeentehuis. En 
zowaar werd er toestemming verleend en konden de balken worden opgehaald. Het enige negatieve is, dat ik 
ben "vergeten’’  de  balken te retourneren. 

Dit speelde zich dus een kleine 20 jaar geleden af. De balken zijn er nog steeds en werden jaren lang gebruikt 
voor trainingen in de Sportzaal van Kinderdorp Neerbosch.  

Dit is een stukje historie, dat de meesten van de huidige leden niet kennen. 

Groet, 
John.   " 
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STICHTING – CLUBHUIS – VELDEN 

De mannen van de Stichting MHCB zijn weer heel druk bezig geweest met het optimaliseren van 

het terras. Er zijn prachtige plantenbakken in elkaar gezet (geïnitieerd door Dames Veteranen, 

gesponsord door Tuincentrum Bull en de Stichting). 

Ook hebben zij van steigerhout prachtige loungebanken in elkaar gezet!  
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HET BESTUUR VAN MHCB DANKT ALLE 

COMMISSIELEDEN, TRAINERS, COACHES EN OVERIGE 

VRIJWILLIGERS VOOR WEER EEN FANTASTISCH 

SEIZOEN. 

 

SPECIALE DANK AAN ONZE BORDSPONSOREN EN 

OVERIGE SPONSOREN. WIJ HOPEN U VOLGEND 

SEIZOEN WEER TERUG TE ZIEN. 


