
                                                                                                                                                          
Start seizoen 2021-2022 
 
Beste leden en ouder(s)/verzorger(s) van leden,  
 
Inmiddels zijn de eerste trainingen weer van start gegaan. Fijn om te zien dat de (nieuwe) trainers én 
de leden met zoveel enthousiasme zijn begonnen!  
Wij zijn op dit moment nog dringend op zoek naar coaches voor MA1 en Jong Dames 1. Wanneer er 
zich geen coach aanmeldt, zullen deze teams zonder coach hun wedstrijden moeten gaan spelen. Dit 
willen we als club natuurlijk niet! Als je dit (gedeeltelijk) wil doen, meld dit dan zo snel mogelijk bij 
Erik Maasbach. 
 
In deze nieuwsbrief vinden jullie verder een update over de trainingen. Ook willen wij graag met 
jullie delen wat de sportieve afspraken binnen MHC Steenwijk inhouden. Op deze manier is het voor 
iedereen duidelijk wat er van hem of haar verwacht wordt het komende seizoen.  
 
 
Trainingen 
Vanuit het bestuur kunnen wij jullie meedelen dat we voor de trainingen gebruik kunnen maken van 
een clubkadercoach vanuit de gemeente. Janita Kist zal hierbij onze trainers ondersteunen in het 
leren geven van trainingen. Voor de hockey-inhoudelijke ondersteuning van onze trainers hebben we 
de Hockeyfood-app aangeschaft. Hierin kunnen de trainers hun trainingen voorbereiden. Deze 
kunnen zij voor- en nabespreken met één van de hoofdtrainers. Elke dag dat er getraind wordt, is er 
minimaal één hoofdtrainer aanwezig op de club. Op maandag is dit Albert Jan Vaartjes, op dinsdag 
Arjen Claassen, op woensdag Arjen Claassen en Wilco Prins en op vrijdag Arjen Claassen. 
 
 
Sportieve afspraken 
Waar zorgt de club voor? 

• Voor een veilig sportklimaat: iedereen is welkom! We gaan respectvol met elkaar om. Dit 
geldt voor iedereen die betrokken is bij de club; 

• Voor de wedstrijdplanning; 

• Voor leuke activiteiten naast de reguliere trainingen en wedstrijden, zoals het familie-kennis- 
hockey-toernooi FKHT) en een jeugdkamp; 

• Voor trainers die kwalitatief goed opgebouwde trainingen kunnen geven. 
Trainersbegeleiding vindt zo nodig plaats door de TC. Eventueel kan er gezorgd worden voor 
een extra cursus/opleiding/training (bijvoorbeeld de inzet van clubkadercoach). 

 
Waar zorgt de trainer voor? 

• Voor een juiste balans tussen plezier en prestatie op de trainingen. De Hockeyfood-app 
wordt afgestemd op de resultaten/bevindingen uit de wedstrijden. Plezier tijdens de 
trainingen staat vanzelfsprekend bovenaan; 

• Voor het op tijd aanwezig zijn bij de trainingen. Hierdoor is er ruimte voor het gezamenlijk 
klaarzetten van materialen en het beantwoorden van vragen van spelers en/of 
ouder(s)/verzorger(s). 
 

  



                                                                                                                                                          
Waar zorgt de coach voor? 

• Voor het aanmaken van een groepsapp voor de ouders, coaches en trainer(s) van het team; 

• Voor het opstellen van een rij- en/of was schema; 

• Voor het op tijd aanwezig zijn bij wedstrijden; 

• Voor het coachen van de wedstrijd. De coach bespreekt de wedstrijd na met de trainer(s); 

• Voor controle van het aantal wedstrijdshirts. 

 
Wat verwachten we van de spelers? 

• Inzet op trainingen en wedstrijden; 

• Dat je onderdeel van je team bent. Iedereen helpt en steunt zijn medespelers in het veld en 
daarbuiten. 

• Dat je respect hebt voor anderen: voor je medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, 
trainers en coaches; 

• Dat je op tijd aanwezig bent op trainingen en wedstrijden. Bij ziekte en of gegronde 
afwezigheid op tijd persoonlijk bij trainer/coach afmelden (via de Lisa app of een persoonlijk 
bericht naar je trainer/coach, niet in een groepsapp); 

• Dat je netjes omgaat met (trainings)materialen op het veld, met de kleedkamers en de 
kantine. Laat geen waardevolle spullen achter in een kleedkamer, maar geef deze in 
bewaring bij je trainer of coach;  

• Dat je doucht na wedstrijden (als er een hygiënische doucheruimte beschikbaar is en zover 
de coronamaatregelingen dat toelaten). 

• Dat iedereen vanaf 16 jaar zijn of haar scheidsrechtersdiploma haalt, zodat we je in kunnen 
delen voor het fluiten van wedstrijden. Er zal via e-learning een scheidsrechtercursus 
aangeboden worden. Meer informatie volgt later dit seizoen voor alle leden vanaf 16 jaar en 
ouder die hun scheidsrechtersdiploma nog niet hebben. 
 

Wat verwachten we van ouder(s)/verzorger(s)? 

• Dat de kinderen op tijd gebracht of gestuurd worden naar de trainingen en wedstrijden; 

• Dat jullie de kinderen motiveren en stimuleren voor trainingen en tijdens wedstrijden. Het 
coachen laten jullie over aan de coach. Zijn er op- of aanmerkingen, bespreek dit dan met de 
trainer en/of coach (niet in het bijzijn van kinderen); 

• Dat jullie je houden aan het rij- en/of was schema. Als dit een keer niet lukt, graag zelf 
vervanging regelen of onderling ruilen; 

• Dat bij ziekte en of gegronde afwezigheid van jullie kind, hem/haar op tijd persoonlijk 
afmelden (via de Lisa app of een persoonlijk bericht naar de trainer/coach, niet in een 
groepsapp). 

 
Wij wensen jullie als bestuur een seizoen waarin sportplezier en gezelligheid voorop staan! 
 
Pieter van de Koppel, Dirk de Vries, William Winters, Erik Maasbach, Lisette Fortunati, Ruurd 
Hartman & Wilma Klaster 
 
 
 


