Kampioenschap
De JO17-2 is zaterdag 26 mei in de laatste wedstrijd van de competitie op een fantastische manier kampioen
geworden. Misschien lag het aan de temperatuur of wellicht speelde de spanning de ploeg parten, maar een 0-1
voorsprong werd in de eerste helft weggegeven tegen de leeftijdsgenoten van Angerlo Vooruit. Onze jongens
gingen met een 2-1 achterstand de rust in. Na rust kreeg Angerlo echter geen kans meer en door een fantastisch
schot van Storm Haggeman werd het 2-2. En toen zetten onze jongens Angerlo verder onder druk maar een
doelpunt bleef lange tijd uit. Pas 5 minuten voor tijd schoot Rick Remmelink een lage voorzet resoluut tegen de
touwen. Spelers en begeleiding van JO17-2, van harte gefeliciteerd!
Ook het Damesteam is kampioen geworden. In de laatste competitiewedstrijd wonnen zij thuis met 4-1 van de
dames van sv Socii. Daarmee was het kampioenschap een feit en was het tijd voor confetti, bloemen, champagne,
de kampioenschaal en natuurlijk een rondrit op de platte wagen door het dorp. Spelers en begeleiding, van harte
gefeliciteerd!

1e elftal
Het 1e elftal sleepte de tweede periodetitel in de wacht en maakte daarmee kans op promotie naar de derde
klasse. Afgelopen zondag speelde het team in en tegen VIOS Beltrum. In een gelijk opgaande strijd verloren onze
jongens in de allerlaatste minuut met 2-1. Daarmee zijn ze direct uitgeschakeld en blijven ze ook volgend jaar in
de vierde klasse voetballen.

Afscheid Jorn Koenders en Marko Wieland
In de laatste thuiswedstrijd namen Marko Wieland en Jorn Koenders afscheid van het eerste elftal. Beide heren
waren jarenlang een vaste waarde voor het team en hebben nu besloten dat het tijd is om in een lager elftal hun
kwaliteiten te laten zien. Door het bestuur werden ze bedankt voor hun inzet met bloemen en van hun
teamgenoten ontvingen ze een ingelijst voetbalshirt.

Algemene verordening gegevensbescherming
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er
vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Ook voor verenigingen gaat de AVG gelden. De KNVB heeft een
stappenplan gelanceerd hoe wij met de nieuwe privacywetgeving om moeten gaan. Momenteel leggen we de
laatste hand aan de voorbereidingen. Binnenkort vertellen we je wat de nieuwe wetgeving voor jou als lid van
onze vereniging inhoudt. Wordt vervolgd.

Win met jouw team de HC ‘03 wisselbeker bij de Keppelrun!
Op zondag 10 juni is er de 11e Keppelrun. De nieuwe organisatie, onder de vlag van HC ’03, is bezig met de laatste
voorbereidingen voor dit mooie hardloopevenement voor jong en oud. Net als voorgaande jaren staat de
Keppelrun in het teken van sportiviteit en gezelligheid. Lopers kunnen deelnemen aan de Aviko jeugdloop van 500
meter (voor 4- en 5-jarigen) of 1 kilometer (6/7-jarigen, 8/9-jarigen en 10/11-jarigen), de HC ’03 loop van 5
kilometer of de Coffee Fresh loop van 10 kilometer.
De Keppelrun wil ook bijdragen aan een gezonde leefstijl en stimuleert mensen daarom om in beweging te zijn of
te komen. Die gedachte ondersteunen wij van harte en daarom reiken we aan het beste, opvallendste of grootste
jeugdteam een wisselbeker uit. Een extra stimulans om mee te doen. Dus moedig je teamleden aan om zich ook
in te schrijven, train samen om de snelste tijd neer te zetten of trek opvallende kleren aan en win die mooie beker
voor jullie team! Kijk op de website www.keppelrun.nl voor meer informatie en schrijf je in. De uitreiking vindt
plaats tijdens het jeugdtoernooi op 16 juni.

Merchandise HC ‘03
Wij zijn trots op onze club en dragen dat ook graag uit. Dat willen we ondersteunen met diverse merchandise
artikelen met daarop ons logo die we jullie voor een redelijke prijs willen aanbieden. Denk daarbij aan een sjaal,
een paraplu, een clubshirt, een sporttas, stickers en misschien nog wel veel meer.
Om dit op te zetten, kunnen we uiteraard gebruik maken van de diensten van grote landelijke spelers op de
markt. Maar het lijkt ons zo mooi om dit lokaal te regelen. Ben jij of ken jij iemand die tegen een vergoeding deze
producten kan bedrukken, het online kan aanbieden, de coördinatie voor zijn rekening neemt en zo onze
supporters kan verblijden met HC ’03 producten? Dan komen we graag met jou in contact. Laat het weten aan
een van de bestuursleden of stuur een mail naar info@hc-03.nl.

Terugblik Boh Foi Toch
Op zaterdag 19 mei trad Boh Foi Toch op in ’t Hessenhuus. De Achterhoekse formatie kon rekenen op zo’n 180
fans die luidkeels de welbekende nummers meezongen. Het was een gezellige avond die op een later tijdstip
zeker voor herhaling vatbaar is.

Vacature verzorger
Met ingang van het nieuwe seizoen is HC’03 op zoek naar een verzorger/sportmasseur m/v voor de dinsdag- en
donderdagavond en voor de begeleiding van het eerste elftal op de zondagmiddag. De functie kan eventueel door
meerdere personen worden ingevuld. Ben jij de enthousiaste en betrokken verzorger die wij zoeken? Kijk op
www.hc-03.nl voor de volledige functieomschrijving en stuur je reactie naar hc-03@hc-03.nl.

Activiteitenkalender
Jeugdtoernooien
Traditiegetrouw organiseren we ter afsluiting van het seizoen weer een jeugdtoernooi. Op zaterdag 9 juni spelen
’s morgens JO10 en JO11 en ’s middags JO15. Een week later, op zaterdag 16 juni, zijn in de ochtend JO8 en JO9
aan de beurt en laten de spelers van JO13 in de middag hun talenten zien. Kom je onze jeugd aanmoedigen?
Keppelrun
Op zondag 10 juni is er weer een Keppelrun. De nieuwe organisatie, onder de vlag van HC ’03, is bezig met de
laatste voorbereidingen voor dit mooie hardloopevenement voor jong en oud. Lopers kunnen deelnemen aan de
Aviko jeugdloop van 500 meter (voor 4- en 5-jarigen) of 1 kilometer (6/7-jarigen, 8/9-jarigen en 10/11-jarigen), de
HC ’03 loop van 5 kilometer of de Coffee Fresh loop van 10 kilometer. Kijk op de website www.keppelrun.nl voor
meer informatie en schrijf je in.

Onderling toernooi
Op zaterdag 16 juni organiseren we zoals ieder jaar een onderling toernooi. Vanaf 17.00 uur ben je met je eigen
team of een voor de gelegenheid samengesteld team van harte welkom om deel te nemen. Nadien sluiten we het
seizoen feestelijk af in de kantine. Doe mee met je team. Aanmelden kan tot 14 juni bij Frank Tieben via
frank.tieben@hotmail.nl
Vliegerfeest
Het duurt nog even maar ook dit jaar komt er weer een vliegerfeest. Op zaterdag 7 en zondag 8 juli zijn onze
voetbalvelden het terrein van zo’n zeventig vliegeraars die hun meest fantastische vliegers showen. Met een
springkussen, workshop vliegers maken en een puzzeltocht voor kinderen en het nachtvliegeren op
zaterdagavond is er voor jong en oud wat te beleven. Noteer de data alvast in je agenda.
FC Schalke auf toernee
Op 20 t/m 21 augustus 2018 wordt HC '03 omgetoverd tot een echte FC Schalke 04-trainingslocatie. Tijdens de
Schalke auf Tournee voetbaldagen ga jij 2 dagen trainen als een echte jeugdspeler van die Königsblauen. Ook kan
je een bezoek brengen aan de Veltins Arena in Gelsenkirchen. Meld je snel aan
via https://schalkeauftournee.nl/aanmelden/ en verzeker je van je plekje bij deze gave voetbalstage.

We hopen je binnenkort te zien op onze jeugdtoernooien en bij de seizoenafsluiting!
Het bestuur van HC ’03

