Informatie voor aspirantjongstejeugdleden (tot 10 jaar)
Wil uw kind proberen of hockey ook zijn/haar sport is? Dat kan. Wij bieden de mogelijkheid om
vrijblijvend 4 trainingen te volgen. Na deze 4 trainingen kan uw kind besluiten of hij/zij lid wil worden.
Voor deze (proef-)trainingen is het dragen van een bitje een verplichting. Scheenbeschermers zijn
niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen. Oefensticks zijn op de club aanwezig.
Als je keer mee wil hockeyen, stuur dan a.u.b. een mailtje naar Kaj van Lammeren
(jongstejeugd@mhcb.nl).
Wij proberen uw kind mee te laten trainen met het team waar het later (als het lid wordt) ook in gaat
spelen. We laten het aan de trainers en coaches over wanneer het kind aan wedstrijden mee kan
gaan doen.
Besluit uw kind om lid te worden, dan krijgt u een waardebon waarmee u bij Van Neerven Sport in
Boxmeer een stick kunt kopen.
Trainingstijden
De Benjamins, F-, E-jeugd traint op woensdag tussen 17.00 en 19.00u.
Benjamins
Kinderen van 5 en 6 jaar worden ingedeeld bij de benjamins. Elke woensdagmiddag is er training
(17.30-18.30 uur). Tijdens de training wordt er geoefend met stick en bal, maar er worden ook
spelletjes gedaan. De benjamins spelen nog geen wedstrijdjes. Bij de benjamins is het dan ook nog
niet nodig om een wedstrijdtenue aan te schaffen. We proberen elk seizoen een aantal
oefenwedstrijdjes te organiseren.
F-jeugd
Kinderen van 7 jaar, die spelenderwijs met hockey bezig zijn. Een F-team bestaat uit 6 kinderen die
tijdens de wedstrijdjes worden gesplitst in 2 drietallen. Zij spelen wedstrijden op 1/8ste veld.
E-jeugd
Kinderen van 8 en 9 jaar, die op een plezierige, veilige en dynamische manier leren hockeyen. Wij
onderscheiden in deze categorie twee groepen:
•
•

1ste-jaars E moeten vóór 1 oktober van het betreffende seizoen 8 jaar zijn. Zij spelen
wedstrijden in 6-tallen op ¼-de veld.
2de-jaars E moeten vóór 1 oktober van het betreffende seizoen 9 jaar zijn. Zij spelen
wedstrijden in 8-tallen op 1/2 –veld.

Voor meer informatie: Kaj van Lammeren - jongstejeugd@mhcb.nl
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