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Agenda

1. Introductie Jongste Jeugd Commissie

2. Over MHC Woerden

3. Communicatie: MHCwoerden.nl en app

4. Hockey bij de Jongste Jeugd

5. Het spel

6. Hockey opleiding

7. Rol van ouders

8. Vragen?



Jongste Jeugd (JJ) Commissie

Linda Vos Voorzitter

Saskia Turkenburg Wedstrijdsecretaris

Joyce Dijs Lid

Pieter Dorenbosch Lid

Annemieke Boer TC JJ/ Kabouterminicompetitie

Natalie Nieuwenhuis TC JJ



Over MHC Woerden

• 42 jaar

• 58 teams
– 10 senioren teams
– 30 junioren (ABCD) teams
– 18 jongste jeugdteams 

• Trimhockey
• G-hockey
• 1e jaars benjamins en Funkey



Communicatie (1)

www.mhcwoerden.nl



Communicatie (1)

www.mhcwoerden.nl



www.mhcwoerden.nl
-> MIJN MHCW



Communicatie (2)

App: MHC Woerden (LISA)

• Inloggen met lidnummer en wachtwoord (email 
ledenadministratie)

• Handige meldingen

• Informatie over trainingen en wedstrijden

• Taken als: bar- en rijdiensten fruit, keepen

• Agenda overzicht activiteiten hele gezin

• Aan- en afmelden voor wedstrijden, trainingen en 

• evenementen (ieder lid apart inloggen)



Hockey bij de Jongste Jeugd

1e jaars
Benjamins

6/7 jaar 1 x trainen

29 oktober 2017: onderlinge wedstrijdjes

26 november 2017: Sint en Piet festijn 

Vanaf maart 2018 : kabouterminicompetitie

Invalpoule voor F

F (3-tal) 
(2e jaars
Benjamins)

7/8 jaar 1 x trainen + zaterdag wedstrijd (3 tegen 3)

Midwintercompetitie tijdens winterstop

E6 8/9 jaar 2 x trainen + zaterdag wedstrijd (6 tegen 6)

Midwintercompetitie tijdens winterstop

E8 9/10 jaar 2 x trainen + zaterdag wedstrijd (8 tegen 8)

Zaalhockey tijdens winterstop



Leeftijd kenmerken

Motorisch : 

• Grove motoriek sterker ontwikkeld dan fijne 
motoriek

• Sneller moe, maar ook sneller hersteld

Sociaal: 

• Direct 

• Individualistisch 

• Rechtvaardig



Veldindeling



Bal met voet spelen

Tegenstander duwen

Op stick slaan

Bal hoog spelen

Gevaarlijk zwaaien

Wat niet mag…..

of haken



Shoot
Doelpunt

Uitslaan
Strafbal

Afhouden Vrije slag

Inslaan Strafcorner

9 oktober: spelleidingavond

Tekens spelleiders



Hockey opleiding

Training

• Trainingscoordinator: Razwan

• 2-3 professionele trainers (jongste jeugd)

• Eigen jeugd trainers (opleiding/ diploma)

Teamindeling

• Beoordeling (2x TIPS van trainer/coaches en 
hoofdtrainer)

• Teams vanaf 2e jaars benjamins

• Indeling door JJ na afsluiting seizoen: F-teams op 
basis van vriendschappen, vanaf E6-tallen 
selectie van 1e (j/m) en 2e (m) teams door TC.



Rol van Ouders

• Uw kind goed aangekleed en op tijd!
• Trainingen: let op het weer en pas het trainingstenue daar op aan!

• Wedstrijden 

• Scheenbeschermers en bitje altijd verplicht!

• Altijd iets te drinken mee

• Bardienst / Rijdiensten / Spelleider
• Deze taken worden ingedeeld door coach in LISA. 

• Voor de bardiensten geldt dat de de barcommissie bepaalt wie er 
daadwerkelijk bardienst moet draaien. 

Email met bevestiging van de barcommisie = bardienst

• Gedrag ouders

• Vragen van ouders naar wie ga je toe



Geen MHCW zonder vrijwilligers

• Iedere vereniging draait op vrijwilligers

• MHCW ± 30.000 uur per jaar met 170 vrijwilligers
= 16 voltijds personen = een waarde van rond € 6 ton

= onbetaalbaar !!

• MHC Woerden heeft  ook     u   nodig !
En het is nog leuk ook.

• Bardienst op woensdag bij funkey/1e jaars Benjamins 
en voor Sint- en Pietenfestijn

• Coach
•

• Diverse Bestuur / Commissie functies 
•

• Diverse acties/vrijwilligers taken



Vragen?

jongstejeugd@mhcwoerden.nl


