Update voor (jongste) jeugdhockey
Het is een bijzonder hockeyseizoen, waar we passend bij de maatregelen onze (jongste)jeugdleden
zoveel mogelijk hockeyplezier willen aanbieden. In dit bericht informeren we je over het programma
van december en januari.
Voor onze Senioren zijn de corona maatregelen helaas extra streng waardoor er nauwelijks gehockeyd kan
worden. Ook voor deze groep wordt gekeken naar extra mogelijkheden zodra de landelijke maatregelen daar
weer ruimte voor bieden. De Senioren zullen hierover separaat geïnformeerd worden.

Deze week laatste veldtrainingen voor de (Jongste) Jeugd
Deze week is voorlopig de laatste veldtraining voor de (jongste)jeugdteams. Net als andere jaren
stoppen we eind november met de veldtrainingen voor de winterstop. Normaal gesproken starten
de meeste jeugdleden nu met de zaaltrainingen, maar helaas gaat het zaalseizoen dit jaar niet
door. Er zijn dit jaar daardoor geen trainingen voor de jeugdteams in december.
Opstart competitiewedstrijden in januari
De KNHB streeft ernaar, vanzelfsprekend passend bij de dan geldende maatregelen, in januari de
competitie te hervatten en hoopt dat op 9 januari de eerste competitiewedstrijden weer kunnen
worden gepland. Het doel van de hockeybond is dat alle geplande veldwedstrijden van seizoen 20202021 gespeeld worden. Dat kan als de veldcompetitie weer start in januari 2021. Het seizoen eindigt
dan volgens de originele planning in mei/juni 2021.
Na de kerstvakantie start veldtrainingen
Bij wedstrijden spelen hoort een goede voorbereiding met training. Omdat het streven is om in
januari de veldcompetitie te hervatten, starten we dit jaar de veldtrainingen alweer op in week 1 van
januari (na de kerstvakantie). Zo kunnen alle teams zich goed voorbereiden op de herstart van de
veldcompetitie. Vanaf 4 januari hebben alle (jongste)jeugdteams (exclusief Smurfen) training volgens
het nu geldende trainingsschema. Aangezien de Smurfen niet mee doen met de Bondscompetitie
houden zij een reguliere winterstop en starten zij de training weer op na de voorjaarvakantie.
Wij zijn nu bezig met de voorbereidingen, zoals het regelen van voldoende trainers.
Aanvullende contributie Jeugdleden voor extra trainingen
De veldtrainingen van januari en februari komen bovenop het gebruikelijke programma. De extra
kosten die we hiervoor moeten maken (denk aan trainers, verlichting, hockeymaterialen) zijn niet
begroot. Daarom zullen wij alle (jongste)jeugdleden (exclusief Smurfen) een aanvullende contributie
vragen. Het bedrag is nog niet precies vastgesteld, maar zal maximaal EUR 50,00 per lid zijn.
Hiermee kunnen we kostendekkend 14 extra trainingen* per team organiseren!
We komen hier in januari op terug als ook meer bekend is over het vervolg van het programma.
Hockey break van december tot begin januari 2021
Het is een bijzonder hockeyseizoen. Door de coronamaatregelen moesten we stoppen met de
competitie en organiseren we nu al een aantal weken een alternatief programma in het weekend.
De afgelopen weken hebben bijna alle jeugdteams hieraan mee gedaan en we hebben veel positieve
reacties ontvangen.
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We hopen natuurlijk allemaal dat het mogelijk wordt om weer competitie te gaan spelen in januari.
Mocht dit door de omstandigheden en/of maatregelen niet mogelijk zijn, dan zullen we vanuit de
club weer activiteiten voor de jeugdteams in het weekend gaan organiseren. Omdat we van mening
zijn dat het ook goed is om een aantal weken niet te hockeyen adviseren we alle jeugdteams om in
december niet te hockeyen. Zo kan iedereen weer energie opbouwen voor het nieuwe jaar.
Vanuit de club worden er dan ook van 30 november tot 4 januari geen activiteiten georganiseerd en
gefaciliteerd. Het is daarom ook niet mogelijk om in deze periode een veld te reserveren voor een
training of een wedstrijdje.
Natuurlijk houden we iedereen op de hoogte als er ontwikkelingen zijn. Mochten er vragen zijn,
neem dan contact op met de Organisatorische Commissie (OC) van je categorie. De contactgegevens
van de betreffende OC vind je via onze website onder het menu De Club | Organisatie (link).
We wensen iedereen een prettige decembermaand toe en kijken ernaar uit om de teams weer op de
velden te zien begin volgend jaar.
Met sportieve groet,
Bestuur, Technische staf en Jeugdhockeycommissie (JHC)
*14 extra trainingen voor ABCDE-teams trainen 7 weken 2x per week. F-teams (Benjamins) trainen
1x per week en de aanvullende bijdrage zal hiervoor uiteraard lager zijn.
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