Beste spelers, ouders en verzorgers van de Jongste Jeugd,
Een nieuw hockeyseizoen gaat weer van start. In deze brief zetten we voor jullie de
belangrijkste informatie op een rij. Gedurende het hele seizoen kunnen jullie deze en andere
actuele informatie terugvinden op de website, www.mhchbs.nl, onder het kopje Jongste
Jeugd in de rechterkolom. Tevens ontvangen jullie een uitgebreide agenda met daarin alle
speel- en trainingsdata van seizoen 2018/2019.
Start trainingen
Op woensdag 5 september starten de trainingen voor de jongste jeugd. De exacte
trainingstijden staan vanaf vandaag op de website:
• Er wordt door de F- en E-jeugd tweemaal per week getraind.
• Voor de 6E en F-jeugd is de woensdagmiddagtraining verplicht. De
vrijdagmiddagtraining is een instuiftraining.
• De 8E- jeugd traint tweemaal per week. Beide trainingen zijn verplicht.
• Let op: de puppies starten met hun eerste training op vrijdag 14 september.
Diezelfde middag worden de ouders van de puppie-meisjes om 16.00 uur èn de
ouders van de puppie-jongens om 17.00 uur in het clubhuis verwacht voor een korte
informatiebijeenkomst.
Op tijd beginnen.
Hockeyers moeten 5 minuten vóór de training op het veld aanwezig zijn. Te laat komen stoort
de andere kinderen en de trainers bij het trainen.
De trainingen gaan altijd door, behalve bij onweer en andere extreme weersomstandigheden.
Bij twijfel kan je de website raadplegen. Hier vind je de meest actuele informatie.
Afmelden training
Als je een keer echt niet kan komen trainen meld dit dan via afmeldenjj@mhchbs.nl
Afmelden voor instuiftraining op vrijdag voor de F-jes en 6E is niet nodig.
Start competitie
De competitie start op zaterdag 15 september. Deze zaterdag spelen alle teams hun eerste
wedstrijd. Zie hiervoor het wedstrijdschema op de website. Dit geldt niet voor de puppies, zij
spelen nog niet in teamverband.
Oefenwedstrijd
Op zaterdag 8 september, in het weekend voorafgaand aan de start van de competitie, spelen
alle teams een oefenwedstrijd. Houd hier vast rekening mee. Meer informatie hierover volgt.
Start en eindig op tijd
In verband met het nauwsluitende wedstrijdschema op de zaterdagen het dringende verzoek de
wedstrijden op tijd te beginnen en binnen de vastgestelde tijd af te ronden. Hierin is geen uitloop
mogelijk. Begin je te laat, dan speel je dus korter.

Teamsport
Hockey is een teamsport. Dit wil zeggen dat het belang van het team boven het belang van het
individu staat. Ouders vragen wij dit te ondersteunen en te stimuleren.
We willen je vragen niet te makkelijk een wedstrijd af te zeggen, maar hier goed en zorgvuldig
over na te denken. Je benadeelt met je afwezigheid immers jouw team!! Geen zin, moe, een
feestje, een dagje winkelen of naar Artis zijn geen redenen om af te zeggen. Het is bij een
teamsport de bedoeling dat iedereen altijd bij een wedstrijd aanwezig is. Dat is de verbintenis
die je aangaat bij het hockeyen in een team.
Mocht een team door ziekte te weinig spelers hebben voor een wedstrijd dan kan er in de
coach-app een verzoek voor invallers worden gedaan. Mocht dit niet lukken neem dan contact
op met de jongste jeugdcommissie: jj@mhchbs.nl
Coaches/Managers
De manager is degene die alles organiseert buiten het veld, zoals de wekelijkse e-mail,
opstellen van de schema’s en het organiseren van een teamuitje. De coach organiseert alles in
het veld. Hij/zij stuurt het team aan, zorgt voor de speeltijd, de warming-up en geeft de spelers
aanwijzingen tijdens de wedstrijd. Beiden zijn verantwoordelijk voor het invullen van het digitale
wedstrijdformulier. De overige ouders in het team rijden, draaien bardiensten en fluiten de
wedstrijden.
Op maandag 10 september is er voor de coaches en managers van de 6E en F een coach- en
managersavond. Tijdens deze avond wordt er dieper ingegaan op de taken en
verantwoordelijkheden van de coach en de manager en worden tips en trucs aangereikt. Ook is
er de mogelijkheid om vragen te stellen. Op dinsdag 11 september is deze avond voor de 8E..
Spelbegeleiders
Alle teams (F, 6E, 8E) leveren bij elke wedstrijd één spelbegeleider. Alle ouders zijn afwisselend
spelbegeleider. Dit is een laagdrempelige manier om bekend te raken met de spelregels en het
fluiten en zo kan je met je kind meegroeien in het hockeyspel. Op maandag 17 september is er
voor de ouders van 8E, 6E en F een spelbegeleidersavond met een uitleg van de spelregels
voor de jongste jeugd.
Spelregels
De spelregels voor 3-, 6- en 8-tallen zijn terug te vinden op de website onder het kopje Jongste
Jeugd.
Keeperstassen en pionnen
Woensdag 5 september tussen 14.30 uur en 17.30 uur kunnen de coaches/managers van F, 6E
en 8E de keeperstassen en pionnen ophalen. De 8E teams ontvangen tevens "fieldmarkers" om
de cirkel op het halve veld te markeren.
Voor de pionnen en fieldmarkers wordt een borg gevraagd. Deze borg bedraagt € 15,00. Bij de
uitgifte wordt door de ontvanger een formulier getekend voor een automatische incasso.
Mochten de pionnen en fieldmarkers aan het einde van het seizoen niet worden ingeleverd, dan
wordt dit bedrag in rekening gebracht.

HBS-tenue
Het HBS-tenue is te koop bij Huijg Sport, Generaal Cronjéstraat 129 in Haarlem. Bij koud weer
zijn een zwart t-shirt en eventueel een zwarte maillot/legging onder het HBS-tenue toegestaan.
Verkoop gevonden voorwerpen / tweedehands spullen
Op zaterdag 15 september vindt de verkoop van de gevonden voorwerpen van afgelopen
seizoen plaats van 9.00-13.00 uur. Het is ook mogelijk om zelf hockey-gerelateerde spullen in te
brengen voor de verkoop. Een deel van deze opbrengst, 40%, gaat naar de club, 60% mag je
zelf houden.
Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan contact op met gevonden@mhchbs.nl
Bitje/scheenbeschermers
Een bitje en scheenbeschermers zijn verplicht en eigen verantwoordelijkheid tijdens zowel de
wedstrijden als de trainingen. Bitjes zijn ook verkrijgbaar bij de bar.
Vrijdag volledige barbezetting
Op vrijdag is de keuken open en kunnen teams zich bij de barmanager of via
barmanager@mhchbs.nl aanmelden om gezamenlijk te eten.
Shake hands
'Line up and shake hands' levert een bijdrage aan de sportiviteit en het respect op de
hockeyvelden. Wat houdt 'Line up and shake hands' in?
• Bij aanvang van iedere wedstrijd vormen beide teams een line up, geven elkaar een
hand en wensen elkaar een prettige wedstrijd.
• Na iedere wedstrijd gaan alle spelers, beide spelbegeleiders en coaches naar de
middenstip om elkaar te bedanken/feliciteren.
• Daarna wordt er gezamenlijk iets gedronken ter afronding van de wedstrijd op het terras
of in het clubhuis.
Alleen de coach en spelbegeleider staan op het veld. Ouders staan buiten het veld en moedigen
de spelers op een positieve manier aan.
HBS-app
Op je telefoon/tablet kan je voor jouw zoon/dochter de MHCHBS-app downloaden. Hierin staat
onder meer het laatste clubnieuws, alle teams, wedstrijden, routes e.d..
Niet alle informatie verschijnt op deze app. Blijf daarom ook regelmatig op de website kijken.
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