Heren 31 zoekt verdediger, middenvelder én aanvaller!
Kun jij
-

niet (altijd):
Zes man dollen;
Een uitkomende keeper het bos insturen met een links-rechtsbeweging in de lucht;
De bal daarna feilloos met je backhand de kruising in raggen?

Kun jij
-

wel (altijd):
“Gewoon lekker hockeyen”;
Een splijtende pass aan de juiste teamgenoot geven;
Oerdegelijk verdedigen, makkelijk goals maken en/of de ‘draufgänger’ op het middenveld zijn?

En heb je zin om volgend jaar een cruciale bijdrage te leveren aan het
kampioenschap* of lijfsbehoud** van het beste 31e hockeyteam ter wereld?
Stuur dan een mailtje/appje naar Bastijn Schenk (schenk.bastijn@gmail.com / 06-43815218) en train een keer mee
op een van de komende donderdagen!
Over Heren 31: enkele feiten en cijfers
We zijn een fanatiek, ambitieus en gezellig hockeyteam. Kenners zouden ons hockey “verzorgd” en “energiek” kunnen
noemen. Niet voor niets zijn we regerend clubkampioen. We zijn zeer gedreven om zo snel mogelijk naar de 4e klasse te
promoveren. De meeste spelers zijn tussen de 25 en 31 jaar oud. Na trainingen en wedstrijden drinken we graag enkele
biertjes. Die hobby wordt in het weekend regelmatig in de plaatselijke horeca voortgezet. We trainen elke donderdag
om 20:45 uur op een veld dat eeuwen hockeyhistorie ademt. Gaan één keer per jaar op teamweekend. En tot slot,
misschien wel het belangrijkste: we hebben een trainer/coach! Hij heet Max (ja, net als de bondscoach), is groot fan van
degelijke linksbacks en doet elke week zijn best om ons een behoorlijk niveau te laten halen. Dat lukt regelmatig.
Ben jij op zoek naar een nieuw hockeyteam en spreekt het bovenstaande je aan?
Neem dan contact met ons op en train een keer mee!
schenk.bastijn@gmail.com
06-43815218

* als we dit jaar in de vijfde klasse blijven
** als we dit jaar promoveren - en die kans is best groot - naar de vierde klasse

