WELKOM BIJ
HATTEMSE
MIXED
HOCKEY
CLUB!
Misschien heeft u of uw kind al eerder gehockeyd of zijn dit de
eerste stappen op het hockeyveld: we heten u van harte welkom! Bij de Hattemse Mixed Hockey Club
(HMHC) is ruimte voor gezelligheid én voor prestatie. Onze vereniging heeft circa 380 leden, waarvan
meer dan 300 tussen de 4 en 18 jaar. Er zijn veel vrijwilligers die ervoor zorgen dat iedereen een fijne tijd
heeft binnen onze hockeyclub, daarover leest u meer in dit boekje. Hoe u verder uw weg vindt binnen de
vereniging en welke regels we hanteren, wordt ook toegelicht. Wilt u meer weten over een speciaal
onderwerp, dan kunt u die informatie vast op onze website vinden: www.hattemhockey.nl. U kunt
natuurlijk ook terecht bij één van de bestuursleden of bij de leden van één van de commissies. Achterin
dit boekje vindt u een lijst van de commissies en hun contactgegevens.
Wij wensen u en uw kind een plezierige tijd toe bij onze vereniging!

HMHC: TOPHOCKEY, GEZELLIGHEID & PLEZIER
De Hattemse hockeyclub is opgericht in 1952 en is een betrekkelijk kleine club met een grote
hockeyhistorie. Tophockey, gezelligheid en breedtesport gaan al jaren hand in hand. In de jaren ‘80 en ‘90
speelde Hattem mee in de Hoofdklasse en in de zaal zijn de Hattemse heren al jaren succesvol. HMHC
slaagt er steeds in kwalitatief sterke hockeyers voort te brengen. Momenteel spelen vrijwel alle eerste
teams in de (sub-)topklasse en Heren 1 speelt in de Overgangsklasse. De bovengemiddelde prestaties
hebben we bereikt met fanatieke en betrokken leden en vrienden van de club. De club biedt ruimte voor
iedereen: Fithockey voor ouderen, veteranen, veterinnen, trimmers, hockey7, (tophockey) senioren, ABCDjeugd, jongste E en F-jeugd en kabouters.
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DE TRAININGEN
De trainers zorgen dat de jeugd van onze club beter leert
hockeyen en plezier heeft in het spel. Alle kinderen krijgen
twee keer per week training. De trainingen worden door of
onder supervisie van een professionele trainer gegeven.
Sommige trainingen worden door jeugdleden gegeven, die
daarvoor hun HT1-diploma hebben gehaald. De trainers zijn er
altijd en als hij of zij echt niet kan komen, wordt er voor
vervanging gezorgd.
Trainingen en het (technisch) reilen en zeilen van de club staan
onder supervisie van een technisch manager. Hij is het eerste
aanspreekpunt voor trainers en coaches op o.a.
hockeytechnisch vlak.
Hockey is een teamsport, dus een training zeg je niet zomaar
af. Wanneer het niet mogelijk is om te komen, meld je je af bij
de trainer (vanaf de D-jeugd).
Kinderen die in de jongste jeugd (E-F) actief zijn, hoeven zich
niet af te melden voor de training.
Trainingen en wedstrijden gaan altijd door, tenzij het sneeuwt,
vriest of onweert.
Het kan zijn dat uw kind een buitenlandse trainer heeft en de
trainingen in het Engels worden gegeven. Er is dan altijd een
Nederlands sprekende assistent-trainer bij om
taalmisverstanden op te lossen. De buitenlandse trainers zijn
jongens die, op zoek naar avontuur en verbetering van hun
hockeykwaliteiten, een jaar in Hattem bij Heren 1 komen
spelen. Zij worden door de week ingezet als trainer en op
zaterdag zijn zij coach van een jeugdteam. Op zondag spelen
zij hun eigen wedstrijden. De trainingen van deze spelers zijn
van een hoog technisch niveau. Daarnaast verkleint het de
afstand tussen de jeugd en het Heren 1-team. Een bijkomend
voordeel is dat de kinderen er tijdens de training een
aardig woordje Engels bijleren.

DE COACH EN TEAMMANAGER
Ieder jeugdteam heeft een coach nodig, anders kan het niet
deelnemen aan de competitie. Meestal is één van de ouders van de
teamleden coach. Soms is een van onze Heren 1-spelers coach van
een jeugdteam. De coach begeleidt het team samen met een
teammanager.
De coach gaat op zaterdag mee naar de wedstrijden, maakt de
wedstrijdopstelling, geeft aanwijzingen en zorgt dat de spelers zo
goed mogelijk samen spelen.
De manager zorgt voor alle zaken rondom het team: invallers, het
rijschema, invullen van het wedstrijdformulier, eventuele
oefenwedstrijden, een incidentele pleister en een gezellig teamuitje.
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DE TEAMINDELINGEN
Als uw kind gaat hockeyen zal hij of zij in een team worden
ingedeeld (vanaf de F-jeugd). De teamindelingen worden
door de Technische Commissie (de TC) of de Jongste
Jeugd Commissie (de JJC) gemaakt. De TC/JJC moet zich
daarbij houden aan de richtlijnen van de KNHB. Het gaat
hier om indeling naar leeftijd, waarbij kinderen die op
latere leeftijd met hockey beginnen zo snel mogelijk bij
hun leeftijdgenoten in het team komen. De leeftijdspeiling
is gelijk aan die van de scholen.
De TC en JJC bepalen rond de zomerstop de teams voor
het volgende seizoen. Het is dus belangrijk dat zij weten
wie er volgend jaar blijven hockeyen. Afmelden als lid moet
daarom voor 1 juni gebeuren. Lopende het jaar zijn er nog
twee momenten waarop de teamindelingen kunnen
worden gewijzigd (rond de herfst en na de winterstop).
Proefleden worden nog niet ingedeeld.
Kinderen van groep 1 tot en met 6 (Kabouters, E- en Fteams) worden gerekend tot de Jongste Jeugd. Deze
kinderen spelen nog vooral om het hockey te leren. Daarbij
staat het plezier in het hockey voorop. Er wordt dan ook
geen competitiestand bijgehouden. Vanaf het elftalhockey
(A-B-C-D-teams) wordt er wat meer naar prestatie gekeken.
Het kan voorkomen dat de indeling niet overeenkomt met de leeftijd van het kind. Dit kan
diverse oorzaken hebben:
Voor een categorie (bijv. B) kunnen in een jaar onvoldoende spelers zijn. Dan zal dat vanuit de
jongere categorie (in dit geval C) worden aangevuld met de sterkste spelers. Die zijn misschien
niet de oudste spelers van dat team. Zou men gewoon de oudsten uit de lagere categorie
nemen, dan zou dat ten koste kunnen gaan van het speelplezier. Het is namelijk niet leuk om
de jongste en de zwakste van een ploeg te zijn.
Een kind dat veel te sterk is voor zijn categorie moet verder. Zulke kinderen nemen een groot
deel van het spel voor hun rekening zodat teamgenoten onvoldoende aan bod komen.
Bovendien kan het spel van zo’n talent zich beter ontwikkelen als hij/zij verder mag. Tussen
leeftijdgenoten verliest het kind het speelplezier.
Een kind dat hockeytechnisch, sociaal of mentaal niet zo
goed met leeftijdsgenoten mee kan komen, zal over het
algemeen een categorie lager beter af zijn. Van de KNHB
mag dit voor maximaal 2 spelers per team. De club moet
dit wel heel goed motiveren.
De teamindeling zal niet altijd naar ieders zin zijn. De
TC/JJC streeft naar de beste oplossing voor ieder team.
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WEDSTRIJDEN
VELD EN ZAAL
Alle kinderen, behalve de kabouters, worden
ingedeeld in een team en gaan wedstrijden spelen.
Het kan gebeuren dat de teams vol zijn. Dan kan uw
kind natuurlijk meetrainen en wordt het ingedeeld
zodra er een nieuw team gevormd kan worden.
De wedstrijden voor de jeugd zijn op zaterdag, die
van de senioren op zondag of vrijdag. Na afloop van
de wedstrijd gaat het hele team naar het clubhuis
om wat te drinken met de tegenstander. De
limonade krijgen de kinderen van de club. Het is de
bedoeling dat het thuisspelende team voor de
gasten zorgt. Het wedstrijdsecretariaat faciliteert
de teams.
De elftallen kunnen in de wintermaanden
deelnemen aan de zaalhockeycompetitie. Er
worden dan 10 wedstrijden gespeeld, verspreid over
5 zaterdagen of zondagen. Daarnaast is er wekelijks
een zaalhockeytraining in De Marke in Hattem. Voor
deelname aan deze competitie en trainingen is een
extra contributie verschuldigd om de kosten van de
zaalhuur en training te dekken.
Zaalhockey is een standaard onderdeel van het
lidmaatschap voor de A t/m E jeugd. Mochten
kinderen niet willen zaalhockeyen kunnen zij zich
afmelden, maar dat moet dan wel voor 1 oktober.
Afhankelijk van de beschikbare zaalruimte, traint de
jongste jeugd tussen de kerstvakantie en de
voorjaarsvakantie ook een keer per week, binnen of
buiten. De zaalhockeycommissie maakt dit elke
winter mede mogelijk.
Er zijn uit- en thuiswedstrijden. Precieze informatie over speeltijden kunt u vinden op onze website of
hoort u van de teammanager. We maken actief gebruik van de LISA Hockey app. Hierin kan o.a. aan- of
afwezigheid worden aangegeven en staan de gegevens van het team. Er zijn ook handige apps waarop u
de informatie kunt vinden, zoals Hockey.nl Standenmotor.

SCHEIDSRECHTERS
Zonder scheidsrechters kunnen wij geen competitiewedstrijden
spelen. Omdat bij alle wedstrijden twee scheidsrechters nodig
zijn, moeten A- en B-spelers een scheidsrechterscursus volgen.
Ook verwachten wij dat per hockeygezin in elk geval één ouder de
scheidsrechterscursus volgt. De Arbitragecommissie zorgt voor
de scheidsrechtersindeling en organiseert de cursussen.
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SPORTIVITEIT EN RESPECT
Sportiviteit en respect vinden wij erg belangrijk binnen de
Hattemse hockeyclub. Scheidsrechters staan in weer en wind op
het veld, altijd in hun vrije tijd. Een scheidsrechter maakt ook wel
eens een fout, het zijn tenslotte gewone mensen, maar dat hoort
bij de sport en is geen reden om boos te worden.
Elk team heeft één coach die de spelers aanwijzingen geeft.
Kinderen vinden het geweldig als de ouders bij de wedstrijden
komen kijken. Wilt u zich als ouder beperken tot aanmoedigingen,
en het coachen aan de coach overlaten? Dat is ook voor de spelers
prettiger.
Bij sportiviteit en respect hoort ook het zorgen voor de spullen van
de club. Natuurlijk maakt u of uw kind niets met opzet kapot.
Wanneer een ander dat wel doet mag u diegene er gerust op
aanspreken. Ook zouden we het fijn vinden als ieder z’n spullen
netjes opruimt en het niet laat slingeren in de dug-out of op het
veld. Gevonden kleding wordt aan de kapstok bij de kleedkamers
gehangen. Gevonden fietssleutels en andere kleinigheden worden
achter de bar bewaard.
Iedereen heeft recht op een veilige en positieve sportomgeving.
Als dit niet goed gaat, kan contact worden opgenomen met de
gemeentelijke vertrouwenspersoon van Sportkoepel Hattem.
Hiermee werkt HMHC samen. De vertrouwenscontactpersoon is
geen hulpverlener of arts, maar kan wel doorverwijzen. Het adres:
vcp@sportkoepelhattem.nl.

HOCKEYKLEDING
De wedstrijden worden in het clubtenue van HMHC gespeeld:
Meisjes: donkerrood rokje, wit shirt en donkerrode kousen
Jongens: witte broek, donkerrood shirt en donkerrode kousen
Met ingang van het seizoen 2020-2021 is er nieuwe hockeykleding.
We verwachten van iedereen dat in de nieuwe tenues in
competitieverband wordt gespeeld. Craft, Leerentveld en HMHC
werken samen voor goede tenues, tegen aantrekkelijke prijzen. De
kosten voor de aanschaf worden vervolgens in termijnen
geïncasseerd door HMHC. De kleding (en de bijbehorende
voorwaarden) is beschikbaar bij Leerentveld in Zwolle. De
voorwaarden zijn ook op aanvraag beschikbaar via het
contactformulier op de website.
Daarnaast is een gebitsbeschermer, scheenbeschermers,
kunstgrasschoenen en natuurlijk een hockeystick nodig. Voor de
beginperiode kan uw kind een stick van de club lenen.

Leerentveld
Vrije tijd
Stadionplein 13
Zwolle

U krijgt bij Leerentveld ook 10% clubkorting op de gangbare
verkoopprijzen!
Het is ook mogelijk om hoodies, vesten en andere clubkleding aan
te schaffen. Houd hiervoor de nieuwsbrief in de gaten!
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VRIJWILLIGERS
Onze vereniging is maar klein en kan niet functioneren
zonder hulp van ouders en leden. Op hockeytechnisch vlak
zijn er enkele betaalde functies, maar verder wordt alles
georganiseerd door vrijwilligers.
Voor veel commissies of hulp bij activiteiten is geen
specifieke hockeykennis vereist, waardoor iedere betrokken
ouder lid kan worden.
Wilt u zich inzetten voor de club, laat het dan weten aan
één van de commissies of aan onze secretaris. Wij zijn blij
met elke helpende hand (ook voor eenmalige activiteiten!)

CLUBHUIS EN BAR
Het clubhuis is het kloppend hart van onze club. Aan de bar, rond de haard of op ons terras
is heel vaak ruimte voor een drankje of een hapje op de club. De organisatie hiervan is in
handen van de barcommissie. Zij organiseren de inkoop en de inrichting. Ook zorgt de
barcommissie voor het indelen van de bardiensten.
De bardiensten worden verzorgd door de ouders van thuisspelende teams. Tijdens de
bardiensten is er altijd iemand van de barcommissie (barhoofd) als aanspreekpunt
aanwezig en om de barmedewerkers wegwijs te maken. Als ouder van een jeugdlid zult u
zo’n twee à drie keer per jaar worden ingedeeld voor een bardienst.
Om ervoor te zorgen dat clubhuis, velden en de rest van de accommodatie er strak bij
staan, is de accommodatiecommissie regelmatig actief op de club.
Houd de nieuwsbrief in de gaten om hen een paar uurtjes te helpen bij een klusdag!

EVENEMENTEN EN
TOORNOOIEN
Naast de gewone hockeywedstrijden organiseert de
vereniging ook andere evenementen om de gezelligheid
te bevorderen. Te denken valt aan het Sinterklaasfeest
voor de jongsten, de EF-dag en het CD-kamp dat door
Heren 1 georganiseerd wordt. Eéns per jaar vindt het
Familietoernooi plaats. Teams samengesteld uit één of
meer families strijden dan tegen elkaar. Volwassenen en
kinderen doen mee, het niveau van de kleinste speler
bepaalt het spel. De dag wordt altijd afgesloten met een
gezellige barbecue.
De organisatie van toernooien is in handen van de
toernooicommissie. Vaak wordt een activiteit samen
met andere commissies, zoals de JJC, georganiseerd.
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COMMUNICATIE EN PR
Op www.hattemhockey.nl kunt u allerhande informatie vinden over
onze club. Wanneer u inlogt met uw lidnummer en uw wachtwoord
kunt u informatie vinden over het team van uw kind. De LISA Hockeyapp is hieraan gekoppeld en daar vindt u actuele informatie over de
competitie, evenementen en teams.
Actuele informatie wordt ook vermeld in onze digitale nieuwsbrief.
Deze verschijnt regelmatig en ontvangt u automatisch op uw
emailadres. Verder is onze vereniging actief op Instagram, twitter en
facebook.
Specifieke informatie over het team van uw kind krijgt u van de
teammanager/coach.

SPONSORING
Ook onze vereniging kan niet zonder sponsoren. Wij zijn dan ook erg blij met elk
bedrijf dat een financiële bijdrage wil leveren. Daarmee kunnen we zorgen voor
professionele trainers, een gezellig clubhuis, een goed onderhouden veld en vele
andere dingen, die ervoor zorgen dat u en uw kind zich thuis voelen op onze club.
Sponsoring is op diverse manieren mogelijk. De Sponsorcommissie licht u graag in
over de mogelijkheden en bekijkt wat bij uw wensen aansluit.

CONTRIBUTIE
Het lidmaatschap van de vereniging wordt aangegaan voor
het gehele of resterende deel van het verenigingsjaar. Het
verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni. Bij het aanvragen van
het lidmaatschap is een incassomachtiging verplicht. De
automatische incasso vindt plaats binnen 10 dagen na
factuurdatum.
De reguliere veldcontributie wordt in 2 termijnen gefactureerd:
per 1 juli en per 1 september. De zaalcontributie wordt per 1
december gefactureerd. Facturen worden digitaal verstuurd. U
kunt uw facturen inzien wanneer u inlogt op de website.
De contributies voor het volgende seizoen worden vastgesteld
in de Algemene Leden Vergadering die in het voorjaar wordt
gehouden. Wanneer u uw lidmaatschap wilt beëindigen moet
dat schriftelijk gebeuren bij de ledenadministratie voor 1 juni
(in verband met teamindelingen voor het volgende seizoen).
Bij opzeggingen na die datum ben u de volledige contributie
van het nieuwe verenigingsjaar verschuldigd.
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HUISREGELS: SAMEN MAKEN WE HET TOP!
Verkeer
Kom zoveel mogelijk met de fiets en parkeer je fiets in de rekken
Langs de Hazenakker staan paaltjes: het is verboden daar te
parkeren. Parkeer de auto dus op het parkeerterrein op de hoek bij
de Konijnenbergerweg
Rookvrij
HMHC is een rookvrije club. Roken is verboden
Honden aangelijnd
Honden zijn welkom, mits aangelijnd
Materiaal
Wees zuinig op het materiaal
Ruim materiaal op na wedstrijden en trainingen en gooi ballen in
het gat in de materiaalcontainer
Drank en consumpties
Het nuttigen van zelf meegebrachte dank of consumpties is niet
toegestaan
Alcohol wordt alleen verstrekt aan volwassenen

HOCKEY SENIOREN
Op HMHC hockeyen senioren op alle niveaus en alle
leeftijden!
Vanaf 18 jaar spelen onze leden in Heren- en Damesteams
in competitie op (sub-)topniveau. Voor de senioren die het
topniveau (net) niet meer halen, bieden we trainingen op
de woensdagen en verschillende competitievormen. Bij
voldoende animo wordt op zondag competitie gespeeld
door deze veteranen en veterinnen.
Er wordt ook actief deelgenomen aan de hockey7competitie voor seniorleden. Op vrijdag om de week
wordt in de regio competitie gespeeld in 7 tegen 7verband.
Oudere hockeyers (50+) zijn ook zeer welkom bij de
FitHockey-groep. Sociale contacten, plezier en bewegen
staan daar voorop.
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DE COMMISSIES
Technische commissie
Olaf Nauta, Merijn de Leur, Tewis Simons,
Caroline Janssen, Hilke van Det
tc@hattemhockey.nl
Jongste jeugd commissie
Wytske Hofstra, Sophia van Vloten, Simone Dieters, Julie Boosman
jongstejeugd@hattemhockey.nl
Wedstrijdsecretariaat
Pauline Koobs, Jenny van Zuijlen
wedstrijdsecretaris@hattemhockey.nl
Tophockey commissie
Rogier van der Meer, Fokke Jan Middendorp, Tijl Simons
Barcommissie en Club van 20
Julie Boosman, Monique de Mul , Ramiro Martina , Annette Wijdeveld, Aukje Oosterom, Rianne
Nij Bijvank, Monique Rosenkotter, Diana Heetkamp, Ingrid Lotens
kantine@hattemhockey.nl
Arbitragecommissie
Michelle de Groot, Sjors Lansing, Evelien Markerink
arbitrage@hattemhockey.nl
Sponsorcommissie
Daphne Brouwer, Josje Slager, Jan Jacob Patijn, Gijs Ruijs, Arnoud Wierdsma
sponsoring@hattemhockey.nl
Accommodatiecommissie
Jan Jacob Patijn, Benno van der Griendt, Martin Kerkhof, Hugo Kramer,
Stefan Biester, Evert van de Beek, Chris Boosman
accommodatie@hattemhockey.nl
Zaalhockeycommissie
Jenny van Eck, Elsbeth Luning
zaal@hattemhockey.nl
Toernooicommissie
Anja Marks, Anna Borggreve, Wendy van Keeken
toernooi@hattemhockey.nl
Materiaalcommissie
Gerjen Beltman
Ledenadministratie
Joost van Löben Sels
ledenadministratie@hattemhockey.nl
PR & Communicatie
Vacant, Johannes Hoefnagel (website/LISA)
website@hattemhockey.nl
Commissie Lange Termijn
Jart Sluiter, Tijl Simons, Tim Slager, Marc Burgers
Kascommissie
Riejet Offringa, Pieter van der Heide
Commissie van Beroep
Gijs Ruijs, Niek Tulp
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HET BESTUUR
Het bestuur zorgt ervoor dat de organisatie van de club goed functioneert. Het bestuur
vergadert twee keer per jaar met de leden: in oktober en in april. Het huidige bestuur
bestaat uit:
Voorzitter -- Hans de Graaf
Penningmeester--Jeroen Borggreve
Secretaris--Erik Kleinpenning
Lid technische zaken--vacant
Lid accommodatie--Chris Boosman
Lid--Niels van Oostveen

voorzitter@hattemhockey.nl
penningmeester@hattemhockey.nl
secretaris@hattemhockey.nl
technischezaken@hattemhockey.nl
accommodatie@hattemhockey.nl
info@hattemhockey.nl
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