Welkom bij de Mixed Hockeyclub Boxmeer,
In deze informatiebrochure vindt u allerlei wetenswaardigheden over het hockeyen als (Jongste)Jeugdlid bij MHC Boxmeer.
Heeft u een vraag, dan is deze brochure de eerste wegwijzer naar het antwoord. Komt u er niet uit,
neem dan contact op met iemand van de technische commissie, bijvoorbeeld door mail te sturen
naar de Technische Commissie via tc@mhcb.nl.
Wij wensen uw kind veel hockeyplezier bij MHC Boxmeer!
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Jongste Jeugd
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Vanaf 5 jaar is uw kind welkom bij MHC Boxmeer.
5- en 6-jarigen beginnen met ‘Benjamin-hockey’, verschillende spelvormen die de
balvaardigheid ontwikkelen, als voorbereiding op het echte hockey. Uw kind leert de
basistechnieken van het hockey. De Benjamins trainen door de week, vroeg in de avond, ca.
een uur.
Wanneer uw kind 7 is, delen we hem/haar in een F-team van minimaal 6 kinderen, en gaat
uw kind wedstrijden spelen. Dat wil zeggen, dat er naast de training (doordeweeks)
wedstrijdjes zijn op zaterdagochtend. Er worden twee wedstrijdjes tegelijkertijd gespeeld, in
teams van 3 tegen 3 zonder keepers.
De 8- en 9-jarigen spelen in de E-jeugd. De kinderen trainen 1x per week. Bij voldoende
beschikbaarheid van de trainers, hebben tweedejaars E nog een tweede training. Kijk voor
het actuele trainingsschema op www.mhcb.nl. De competitiewedstrijden zijn op zaterdag,
meest in de ochtend. De wedstrijden worden gespeeld in teams van 6 (E6 teams) of 8 (E8
teams) spelers, en deze wedstrijden worden gespeeld met een keeper.
Vanaf 10 jaar gaat uw kind naar de Jeugd, waar in elftallen wordt gespeeld.

Doelstelling Jongste Jeugd
Doel van het spelen bij Jongste Jeugd is met veel plezier leren hockeyen. De wedstrijduitslagen zijn
van ondergeschikt belang en worden dan ook niet gepubliceerd. Wij delen ieder jaar de teams
opnieuw in, zodat de kinderen elkaar goed leren kennen en om het clubgevoel te bevorderen.
Begeleiding Jongste Jeugd
• Jongste-jeugdteams worden bijgestaan door een coach. Dit is meestal een ouder van één van de
teamleden. De coach maakt aan het begin van het seizoen een indeling voor ‘diensten’ zoals
rijbeurten, fruitbeurten en bardiensten. Deze diensten worden ingevuld door de ouders.
• De Technische Commissie Jongste Jeugd (TCJJ) gaat over de indeling van de teams en zorgt
ervoor dat de kinderen in de leeftijd van 5 tot 10 jaar met veel plezier hockeyen bij MHC
Boxmeer en zich hierin op een prettige manier kunnen ontwikkelen. Voor vragen over de Jongste
Jeugd, kunt u contact opnemen met de TCJJ , bijvoorbeeld door een mail te sturen naar
jongstejeugd@mhcb.nl.

Jeugd
Vanaf 10 jaar speelt uw kind in de Jeugd.
10- en 11-jarigen spelen in de D-jeugd
12- en 13-jarigen spelen in de C-jeugd
14- en 15-jarigen spelen in de B-jeugd
16- en 17-jarigen spelen in de A-jeugd
Doelstelling Jeugd
Doel van het spelen bij de Jeugd is met veel plezier hockey spelen, waarbij de wedstrijduitslagen
gepubliceerd worden. Aan het einde van de herfst- winter en lente-competitie deelt de bond de
teams opnieuw in, om een gelijkwaardige poule te krijgen. Bij MHC Boxmeer spelen we met breedteen selectieteams. Jaarlijks worden er selectietrainingen gehouden waarna de selectieteams worden
samengesteld. Spelers in een breedteteams worden op basis van leeftijd ingedeeld. Een speler heeft
altijd de keuze om niet mee te doen aan selectietrainingen.
Begeleiding Jeugd
• Jeugdteams worden bijgestaan door een coach (vaak twee per team). Dit is meestal een ouder
van één van de teamleden. De coach maakt aan het begin van het seizoen een indeling voor
‘diensten’ zoals rijbeurten, fruitbeurten en bardiensten. Deze diensten worden bij de Jeugd
ingevuld door de ouders. De coach begeleidt de kinderen tijdens de wedstrijd en helpt bij de
opstelling en strategische keuzes van het hockeyspel.
• De Technische Commissie Jeugd (TC) gaat over de indeling van de teams en zorgt ervoor dat de
kinderen in de leeftijd van 10 tot 17 jaar met veel plezier hockeyen bij MHC Boxmeer en zich
hierin op een prettige manier kunnen ontwikkelen. Voor vragen over de Jeugd, kunt u de TC
bereiken per mail via TC@mhcb.nl.

Wat verwachten wij van onze leden en van u?
Lid zijn van MHC Boxmeer, betekent dat u en uw kind deel uitmaken van een vereniging. Een actieve
vereniging, volledig gerund door enthousiaste vrijwilligers. Het wordt daarom zeer op prijs gesteld
wanneer seniorleden, jeugdleden en ouders van jeugdleden zich op enigerlei wijze voor de club
willen inzetten.
Er wordt een aantal dingen van u, als ouder van een (Jongste) Jeugdlid, verwacht, zoals het rijden bij
uitwedstrijden (meestal op basis van een schema dat de coach aan het begin van het seizoen maakt)
en het invullen van een bardienst (elke team komt een paar keer per seizoen aan bod om een paar
uur bar te draaien) of om een keer fruit mee te nemen voor in de rust. Veel ouders komen bij
(thuis)wedstrijden naar hun kind kijken en het team support geven, en langs de lijn ontstaat hierdoor
vaak een gezellige sfeer. Natuurlijk bent u vrij om teamuitjes of toernooien te begeleiden, om de
coach hierin te ondersteunen.
Bij de Jongste Jeugd en Jeugd kunnen wij niet zonder extra hulp van ouders. Ouders kunnen
plaatsnemen in verschillende commissies, bijvoorbeeld in een bestuursfunctie, als coach, trainer,
scheidsrechter, in de barcommissie, jeugdcommissie, sponsorcommissie, technische commissie, door
het organiseren evenementen, organiseren van toernooien, in de materiaalcommissie of zelfs als
gastouder. Het hoeft u niet veel tijd te kosten: een gastouder of evenementenbegeleider slechts 4-6
uur per jaar, een rol als coach of trainer kost meer tijd maar geeft ook veel voldoening.
U kunt uw interesse natuurlijk kenbaar maken via een lid van de technische commissie of per mail op
tc@mhcb.nl
U doet de kinderen er een groot plezier mee!

Met wie heeft u te maken?
Trainers
Uw kind krijgt training van enthousiaste Jeugdleden. De trainers worden hierbij intensief begeleid en
geven training volgens een specifiek ontwikkelingsplan, opgesteld door de KNHB. Mocht u het niet
eens zijn met de werkwijze van de trainer, dan verzoeken wij u dringend de trainer niet op het veld
aan te spreken, maar contact op te nemen met de Trainingscoördinator via TC@mhcb.nl.
Het team
Vanaf 7 jaar gaan de kinderen wedstrijden spelen in de F‐jeugd. Zij beginnen met 3‐tal hockey.
8‐jarigen spelen 6-tal in een eerstejaars E6-team.
9-jarigen gaan 8-tal spelen in een tweedejaars E8-team
Voor meer informatie over 3-, 6- en 8‐talhockey, kijk op www.knhb.nl.
(https://www.knhb.nl/kenniscentrum/scheidsrechters/alles-over-de-spelregels)
Vanaf de D-lijn (10 jaar en ouder) speelt de jeugd in een elftal.
Vanaf een E-team wordt er met een keeper gespeeld. Ieder kind leert keepen en krijgt de woensdag
voorafgaand aan de te keepen wedstrijd een speciale keeperstraining in speciale keeperskleding
(beschermingsmateriaal, geleverd door de club). Indeling en tijden worden ingedeeld door de coach.
De coach
Zodra uw kind wedstrijden gaat spelen, wordt het team begeleid door een coach. Een of twee ouders
uit het team nemen de taak op zich om het team te coachen. De coach is het aanspreekpunt voor het
team, de trainers, de vereniging en de tegenstander. De coach zorgt voor de opstelling bij de
wedstrijden en geeft tijdens de wedstrijd aanwijzingen aan het team. Belangrijkste taak van de coach
is dat iedereen met plezier hockeyt.
De Technische Commissie
De Technische Commissie gaat over de hockey-technische zaken, zoals de indeling van de teams,
trainers en coaches.
Communicatie
Website
Alles wat uw kind moet weten omtrent belangrijke data en activiteiten, publiceren wij op
www.mhcb.nl. U vindt er het wedstrijd- en trainingsschema. Ook informatie over afgelastingen van
wedstrijden en trainingen staan op de website. Raadpleeg daarom regelmatig
https://www.mhcb.nl/site/default.asp?m=2&option=100.
LISA
Op de home page van de mhcb.nl-website kunt u inloggen in het ledensysteem van MHC Boxmeer
(LISA Ledeninformatiesysteem). Elk lid heeft hiervoor de inloggegevens ontvangen. Als u inlogt, vindt
u teaminformatie. U kunt de gegevens van uw kind hierin aanpassen. Zorg ervoor dat uw gegevens
up-to-date zijn.
LISA-app
Sinds enkele jaren is er ook een LISA-app beschikbaar voor op uw telefoon. De app is in de store te
downloaden (Appstore, Google Play, etc). U kunt met dezelfde inloggegevens inloggen. In de app

vindt u dezelfde informatie als op de website. In de Lisa app staan ook bijvoorbeeld de adressen van
de andere hockeyclubs (handig bij uit wedstrijden).
E-mail
U ontvangt regelmatig belangrijke informatie via de mail. Wij maken hiervoor gebruik van het
mailadres in LISA. Als uw mailadres wijzigt, verzoeken wij u dit in LISA zelf aan te passen.
Afmelding voor training of wedstrijd
De trainers en coaches staan elke week klaar voor uw kind. Daarom verwachten wij dat alle kinderen
op tijd aanwezig zijn bij elke training en wedstrijd van het team. Kan uw kind een keer niet meedoen
met de training of de wedstrijd, dan verzoeken wij u hem of haar af te melden bij de trainer of coach.
Afmeldingen voor wedstrijden graag zo spoedig mogelijk, zodat de coach nog een vervanger kan
regelen.
Wat heeft uw kind nodig?
Zodra de kinderen echt gaat hockeyen (vanaf de Benjamins), hebben zij een hockeystick,
gebitsbescherming, scheenbeschermers en kunstgrasschoenen nodig.
Clubtenue
Tijdens de wedstrijden (vanaf F-jeugd), draagt uw kind het clubtenue. Dit bestaat uit een zwart rokje
of broek, een zwart-groen Boxmeer‐shirt en bijpassende zwarte kousen. Dit is verkrijgbaar bij Van
Neerven Sport te Boxmeer. Bij uitwedstrijden tegen een club met soortgelijk tenue, draagt uw kind
een wit shirt en witte sokken. Dit wordt gecommuniceerd via de coach.
Sponsorkleding
Sommige teams spelen in een sponsorshirt, dat eigendom blijft van de sponsor. Uw kind wordt
hierover geïnformeerd door de coach.
Keepermateriaal
Vanaf een 6-tal, wordt er met een keeper gespeeld. Het team ontvangt een keeperstas met
beschermingsmateriaal. Wij verwachten dat er zorgvuldig met het keepersmateriaal wordt
omgegaan. Verantwoordelijkheid voor het materiaal ligt bij de coach.

De wedstrijden
Competitiewedstrijden
De competitie voor de (Jongste) Jeugd vindt plaats op zaterdag. Soms speelt uw kind thuis en soms
uit bij andere clubs in de regio. Voor het teamgevoel is het wenselijk dat er enkele ouders aanwezig
zijn bij de wedstrijd. Bij uitwedstrijden zorgen de ouders voor het vervoer. Dat kan bijvoorbeeld via
een rijschema, zodat u niet elke uitwedstrijd hoeft te rijden. Het team is verplicht de geplande
competitiewedstrijden te spelen. Komt een team niet opdagen, dan krijgt het een boete die het team
zelf moet betalen. Verplaatsing van een wedstrijd kan alleen door de coach worden aangevraagd bij
de wedstrijdsecretaris Jeugd. Dit kan niet onderling met de tegenpartij worden geregeld. Informatie
over speeldata en vakanties vindt u op de site.
Speeltijden
Een wedstrijd bestaat uit twee helften met een korte pauze ertussenin. De wedstrijdhelft duurt:
• 3‐tal: 15 minuten.

• 6‐tal: 25 minuten.
• 8-tal: 30 minuten.
• 11‐tal: 35 minuten
In de pauze regelt het team zelf een gezamenlijk gezond tussendoortje (b.v. fruit) met wat te
drinken. Na de wedstrijd staat er voor het team en de tegenstander limonade klaar in het clubhuis.
Het is gebruikelijk dat na de wedstrijd wordt gedoucht.
Afgelasting
Omdat we op kunstgrasvelden spelen, gaan de wedstrijden meestal door. Bij sneeuw, (langdurige)
vorst en overvloedige regenval zijn de velden niet bespeelbaar. Afgelastingen worden tijdig op de
website gepubliceerd of door de coach doorgegeven. Wij verzoeken u niet zelf te bellen met de
vereniging hierover.
Spelbegeleiders
Bij de jongste jeugd wordt het spel nog niet door een scheidsrechter gefloten, maar is er een
spelbegeleider die voor een prettig en veilig verloop van de wedstrijd dient te zorgen. Dit gebeurt
door jeugdleden, maar ook ouders zijn van harte welkom. Onze vereniging zorgt voor een adequate
opleiding, waarvoor u wordt uitgenodigd. De ervaring leert dat de meeste ouders het leuk vinden
meer over de spelregels te weten te komen en dat men ook zonder hockey- ervaring een jongste
jeugdwedstrijd goed kan begeleiden.
Scheidsrechters
Vanaf de Jeugd wordt het spel door 2 scheidsrechters gefloten. Dit zijn jeugdleden met minimaal Bleeftijd en zij hebben na een korte cursus een scheidsrechterkaart gehaald (verplicht voor alle Bleden). Ook ouders zijn van harte welkom om wedstrijden te fluiten (na het halen van de
scheidsrechterkaart).
Langs de lijn
Uw positieve aanmoediging tijdens de wedstrijd is heel belangrijk voor het team. Wel verzoeken wij
u:
• niet op het veld te staan, maar achter het hek te blijven. Alleen de spelers, coaches en
spelbegeleiders/scheidsrechters zijn toegestaan op het veld. De dug-out is voor de
spelers;
• zich niet met het spel en de scheidsrechters te bemoeien. Dit is de taak van de coach;
• zich niet negatief uit te laten over de spelers, spelleiders en coach;
• niet te schelden.
Zaalhockey
Vanaf december spelen de Jeugd-teams zaalhockey. Aan zaalhockey zijn extra kosten verbonden. Uw
kind is niet verplicht zaalhockey te spelen.
Opzeggen
Als uw kind wil stoppen met hockey bij MHC Boxmeer, dan kan opzeggen alleen aan het einde van
het seizoen. Afmeldingen voor het volgend seizoen, moeten per e-mail uiterlijk 15 mei van het
lopende seizoen binnen zijn bij de ledenadministratie (ledenadmistratie@mhcb.nl) in verband met
de nieuwe teamindelingen. Komt de opzegging op of na 1 juni binnen, dan bent u de volledige
contributie voor het volgende seizoen verschuldigd.

Nieuwe teamindeling
De teamindeling voor het volgende seizoen wordt na 15 mei van het huidige seizoen gemaakt op
basis van aantal inschrijvingen en de resultaten van de selectietrainingen (waar van toepassing). De
indeling wordt gemaakt binnen de kaders van het algemene beleid dat door de MHCB wordt
gevoerd. Heeft u specifieke wensen ten aanzien van de teamindeling voor het nieuwe seizoen, dan
dient u dit voor 15 mei voorafgaand aan het nieuwe seizoen kenbaar te maken via tc@mhcb.nl.
Slechts bij uitzondering kunnen wij op uw verzoek ingaan.
Verzekeringen
Voor leden die door de vereniging als lid van de KNHB zijn aangemeld is door de KNHB een
aanvullende sportongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Beide verzekeringen bieden louter een secundaire dekking voor het geval een andere
verzekering niet uitkeert. Het wettelijk eigen risico komt niet voor vergoeding in
aanmerking. Voor meer informatie wordt verwezen naar:
http://www.knhb.nl/clubs/verenigingsondersteuning/verzekeringen/cDU1595_Verzekeringen
.aspx

