Sport & Gezelligheid voor volwassenen
bij Mixed Hockeyclub Ede
In de gezonde buitenlucht geniet jij van jouw getrokken sprintje. Nog
net tik jij de bal aan en maak je de winnende pass. Jouw teammaat
tikt je op de schouders en geeft een duim omhoog. Dat was
een heerlijke wedstrijd. Met een voldaan gevoel loop je
richting het clubgebouw. Nog even gezellig napraten onder
het genot van een drankje. En ineens kijk je alweer uit naar
volgende week. Nooit gedacht dat hockey zo leuk kon zijn!
Maar wat als je nu helemaal geen hockeyervaring hebt? Of
misschien lonkt de hockeystick weer na al die jaren, maar
voel je toch een drempel om weer te starten. Bij ons ben
je altijd welkom. Bij MHC-Ede kun je als trainingslid of als
teamspeler in een competitie lekker sportief bezig zijn. Het
leuke is dat je dit altijd samen doet met anderen op en
naast het veld.
Man, vrouw, 18 of 70 jaar, het maakt allemaal niet uit,
iedereen is welkom. Neem gerust contact met ons op!
Samen bekijken wat bij je past en
zorgen wij ervoor dat jij snel met
een stick op het veld staat. De
eerste paar keer is dit natuurlijk
geheel vrijblijvend. Ben je daarna
nog steeds enthousiast? Dan
verwelkomen wij je graag als lid.
Laat je gegevens achter via
welkom@mhc-ede.nl, geef je naam,
telefoonnummer en leeftijd door en
wij nemen contact met je op om te
kijken wat jouw wensen zijn!

Zoveel keuze...
Bij Mixed Hockey Club Ede willen we dat iedereen op zijn of haar eigen niveau het maximale uit
zichzelf kan halen. We bieden daarom een compleet programma voor iedereen van 7 tot 107
jaar oud, van landelijk topniveau tot gezellig recreatief, van beginner tot gevorderde. We zijn een
open club waar we iedereen van harte welkom heten. Geen ballotage en geen wachtlijsten!
Kom ook eens een keer kijken op een training of onze unieke ‘Super Sundays’. Op die zondagen
spelen onze Dames 1 en Heren 1 thuis. Omdat beide op hoog landelijk niveau hockeyen zie je
dan vaak een fantastische pot hockey en ervaar je de gezellige sfeer. Of je nu al langer in Ede
woont of hier recent bent gekomen: MHC Ede is een leuke én sportieve manier om veel leuke
nieuwe mensen te leren kennen!
Als je een keer wil langs komen ben je sowieso van harte welkom maar als je vooraf even contact opneemt kunnen we je ook persoonlijk welkom heten en wat meer vertellen over de club en
de mogelijkheden: welkom@mhc-ede.nl.

Trimhockey
Bij het woord trimmen denk je misschien niet gelijk
aan hockey. Bij trimhockey staat met plezier trainen
zonder competities centraal. Zo train je elke woensdagof donderdagavond samen met een groep enthousiastelingen variërend in hockeyervaring en leeftijd. Denk
daarbij aan het werken aan de conditie, een aantal
technische oefeningen en eindigt met een partijtje.
Na de training praten we nog wat na onder het genot
van een glaasje. Er wordt geen zondagcompetitie gespeeld,
maar er worden af en toe oefenwedstrijden georganiseerd met trimhockeyers uit de
omgeving. Er zijn geen verplichtingen. Het gaat er vooral om lekker anderhalf uur buiten in
beweging bezig te zijn met hockey. Vooral het gezellige aspect, samen en met elkaar staat
centraal. Voor de absolute beginner tot vergevorderde. De leeftijd op dit moment varieert
van mid twintig tot mid vijftig en alles er tussen in. Een deel bestaat uit ouders van
jeugdleden, maar dat geldt zeker niet voor alle trimhockeyers. Voel je dus vooral welkom!

Competitie 18+ (heren en dames), 30+ (dames), 35+ en 45+ (heren)
MHC Ede heeft meerdere heren en dames teams in verschillende leeftijdscategorieën en
actief op verschillende niveaus van absolute beginners tot
ervaren spelers. Sportiviteit en gezelligheid gaan daarbij handin-hand. Vanaf eind augustus tot half december en van half
februari tot eind mei vinden de trainingen en de wedstrijden
plaats. Daarbuiten organiseren de teams gezamenlijke trainingen zoals zomerhockey. Een team traint 1x of 2x per week, de
trainingen duren anderhalf uur. Kom ervaren waarom MHC
Ede straks ook jouw club is!

MEER INFORMATIE OF KENNISMAKEN?
WELKOM@MHC-EDE.nl

