Informatie lente competitie voor trainer/coaches junioren A t/m D
Poule-indeling
De KNHB heeft de definitieve poule-indeling bekend gemaakt, deze staat op de site van MHC, in de
LISA app en op hockey.nl.
Speeldagen kalender
Het programma is verwerkt in de standenmotor en de clubs zijn de velden en de tijden aan het
plannen, zie onderstaande tabel voor de speeldagen. Inventariseer tijdig bij je team of je voldoende
spelers hebt op deze dagen. Houdt hier vooral rekening
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Tip: inventariseer tijdig het aantal beschikbare spelers op ** eerste zaterdag meivakantie, gewone speeldag
21 april. Je speelt namelijk de 1ste ronde van 10 maart ook tegen deze tegenstander. Overleg
eventueel al met deze coach en / of wissel contactgegevens uit.
Op 16 juni zullen de C en D-kampioenentoernooien georganiseerd worden. Ben jij met je team
kampioen geworden in de lente competitie, dan is deelname aan deze toernooien verplicht. Naast
deze verplichting is het spelen van een toernooi natuurlijk erg gezellig en een mooie afsluiter van het
seizoen.
Oefenwedstrijden en toernooien
Op 3 maart spelen we oefenwedstrijden, het programma is gepubliceerd en zal ook verwerkt worden
in de LISA app. De C en D junioren worden deze dag gefloten door de B respectievelijk A-junioren.
Voor de A en de B-wedstrijden zoeken we in overleg naar scheidsrechters.
In het weekend kunnen de velden gereserveerd worden via wedstrijdsecr.junioren@mhcgoirle.nl.
Wil je door de week een oefenwedstrijd spelen dan kan dit alleen in overleg met Hockeyzaken via
hockeyplan@mhcgoirle.nl. Tegenstanders vind je in de LISA app. Daar staan verzoeken van
tegenstanders of kan je zelf een verzoek plaatsen.
Mocht je aan het einde van het seizoen een toernooi willen spelen, dan kun je deze vinden op de
KNHB-site maar ook in de LISA app. MHC Goirle kent een tegemoetkoming in de kosten voor
deelname aan toernooien, neem hiervoor contact op met de Breedtesport junioren commissie via
breedtesportjunioren@mhcgoirle.nl .
Invallers/speelgerechtigdheid
Niet elke speler mag zomaar invallen in elk team. Zo mag een speler met de A-leeftijd nooit invallen
in een B-team, een speler met de B-leeftijd die in de A speelt mag dit wel. Ook de juiste klasse is hier
bepalend voor. Voor keepers zijn de regels iets ruimer gemaakt. In de bijlage “Invallers” vind je een
matrix uit welke teams jij eventuele invallers mag laten meespelen.
Trainingen
De trainingen starten maandag 26 februari en eindigen vrijdag 9 juni, in de carnavalsvakantie en de
meivakantie wordt er niet getraind. Dit geldt ook voor zon en de feestdagen 2de paasdag, Hemelvaart
en 2de pinksterdag. Mocht je buiten deze periodes toch willen trainen dan kan dit op eigen

gelegenheid, maar wel in overleg met Hockeyzaken voor het reserveren van de velden. Je kan
hiervoor mailen naar hockeyplan@mhcgoirle.nl
Mocht je vragen hebben of wil je graag dat één van de trainingscoördinatoren een keer bij je training
komt kijken, dan kun je via hockeyplan@mhcgoirle.nl hiervoor een verzoek indienen.
Beoordelingen Lente competitie, Selectie 1ste team/teamindeling.
De beoordelingen van de lentecompetitie worden uitgezet na de speelronde van 12 mei en zal twee
weken openstaan om in te vullen, de beoordelingstermijn zal sluiten op 26 mei. Wij hebben dan een
aantal dagen om de balans op te maken en spelers, aan de hand van jullie beoordelingen, uit te
nodigen voor de selectie van het eerste team. Uitgebreide informatie hierover ontvang je gedurende
de lentecompetitie. Van maandag 11 juni t/m zaterdag 23 juni worden de selectie-trainingen voor de
eerste teams gehouden. Vrijdag 29 juni willen we de volledige teamindeling bekend maken, hiervoor
zullen we de coaches uitnodigen op dinsdag 26 juni voor een feedback avond.
Bar en corveediensten
Zodra de speeldagen en tijden bekend zijn zal de paviljoencommissie je benaderen voor het leveren
van bar “vrijwilligers” voor een tweetal diensten op zaterdag. Elk team vanaf de 6-tallen komt
minimaal 1x per jaar aan de beurt om twee ouders te leveren voor de barbezetting. Zij hoeven niet
zelfstandig de bar te draaien; er zal altijd iemand van de commissie aanwezig zijn.
Het team dat op zaterdagen de voorlaatste wedstrijd speelt heeft corveedienst. Bij een corveedienst
loop je de dug-outs en het terras even na en deponeer je het achtergebleven vuil in de containers.
Gevonden voorwerpen mogen in de kist onder de trap en glaswerk mag naar de bar. Meld bij de bar
even welke containers vol zitten zodat zij deze kunnen ledigen. Zo houden we samen onze club
schoon en zorgen we ervoor dat de barvrijwilligers ook op tijd naar huis kunnen op zaterdag.
Mocht je nog vragen hebben over trainingen of hulp bij trainingen willen dan kun je deze vragen
stellen via hockeyplan@mhcgoirle.nl. Vragen over andere onderwerpen kun je sturen naar
breedtesportjunioren@mhcgoirle.nl
Wij wensen jullie een prettige en sportieve lente competitie
Met vriendelijke groet,
Namens Hockeyzaken
Rein, Harrie, Erik, Maurice, Patrick en Roy

