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VAN HET BESTUUR
We leven in bijzondere tijden. We wachten vol spanning
hoe de coronacijfers zich ontwikkelen, of er al zicht is
op een versoepeling of een vaccinatieoffensief. We zijn
heel blij dat de jeugd kan trainen. Trots ook op de
geweldige 101010 cup die ons jubileumjaar dan toch wat
glans gaf.  Binnenkort volgen er meer activiteiten om
ook in het weekend te kunnen hockeyen. Helaas zijn de
mogelijkheden om de senioren samen te laten sporten
nog steeds zéér beperkt. We zijn dan ook blij dat jullie
onze club in deze moeilijke tijd trouw blijven.

We zijn ook heel trots op de €1700,- die jullie voor de
vereniging hebben opgebracht bij de Grote Clubactie.
Ibe (JD2) verkocht maar liefst 67 loten en was
daarmee het meest succesvol. Zijn team was het best
verkopende team met 199 loten. Dank aan Natasja
voor het organiseren!

DE 101010 CUP
 

BAK EN WIN!
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PUSH-BERICHTEN
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Heb je input voor de volgende nieuwsbrief? 
Mail naar communicatiecommissie@hcfeijenoord.nl

http://hcfeijenoord.nl/


Mis je de club ook zo? Giet je clubgevoel in een
taartvorm, koekje of cake en laat zien hoe goed HCF
kan bakken! Deel je creaties op social media met de
hashtag #heelfeijenoordbakt. 

In november en december heeft de Jeugdcommissie de 101010 cup georganiseerd. In
gemixte teams speelden de jongste jeugd en de junioren een onderlinge competitie in
respectievelijk 6- en 11-tallen. Het was een groot succes, zoals hier te zien!

DE 101010 CUP

BAK EN WIN!

Op Katendrecht werden laatst deze
toffe Feijenoordcakejes gebakken
door Blis Muis (MC1). 

Aan het einde van de maand
februari kiest de jury 
het mooiste clubbaksel. Voor de
winnaar staat een leuk
bakpakket klaar!

HEEL FEIJENOORD BAKT



De communicatiecommissie is hard
op zoek naar nieuwe leden! Onze
voorkeur gaat uit naar leden met
een journalistieke achtergrond, of
naar mensen die het leuk vinden om
mee te werken aan onze digitale
nieuwsbrieven en de Feijenoord
Feijten. Interesse? Stuur een mailtje
naar communicatiecommissie@
hcfeijenoord.nl

WANTED: SCHRIJVERS

De kwaliteitsproblemen met de
rokjes zijn gelukkig opgelost. Het
volledige tenue is weer voor
iedereen te koop via de webshop
van Klupp. Daar kun je ook terecht
voor een toffe HCF hoodie, sjaal,
muts, bidon en sleutelhanger. zo
kun je iedereen ook buiten het
hockeyveld laten zien dat je van HC
Feijenoord bent!

NIEUWE ROKJES

PUSH-BERICHTENWEET JE NOG? 
Leuke dingen voor senioren, daar hebben wij ook wel zin in
Gijs! Weet je nog, het Feestbeestentoernooi? Iedereen had
al enorm zin in een tweede versie, maar we moeten nog
even wachten. Gelukkig hebben we de foto's nog..

Wat ga je doen binnen het bestuur?
Als bestuurslid Hockeytechnische Zaken Senioren ga ik me bezig houden
met het seniorenbeleid van de club. Waar willen we naartoe met de
seniorenteams, maar ook hoe kunnen we de koppeling zoeken met de
jeugd? En natuurlijk proberen zoveel mogelijk leuke dingen voor senioren
te organiseren! 

Gijs, wat is jouw link met de club? 
Ik hockey nu 4 seizoenen bij Heren 1, maar ik ken de club al veel langer.
Vanuit mijn opleiding heb ik in de beginjaren van de club voor Paul onderzoek
gedaan naar de populatie van Rotterdam Zuid. Dat ik ooit bij Feijenoord zou
gaan hockeyen, kon dus niet uitblijven.

Op 16 december was de laatste bestuursvergadering van Willemijn. Na 2,5 jaar eindigt haar inzet in
het bestuur. Haar taak (hockeytechnische zaken senioren) wordt overgenomen door Gijs Dee.
Willemijn, heel hartelijk bedankt voor je inzet en Gijs, welkom en veel succes en plezier!

Wat betekent HCF voor jou?
Alles natuurlijk!

WISSELING VAN DE WACHT

https://www.kluppsportswear.nl/verenigingen/HC-Feijenoord/

