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Doelstelling van MHC De Kikkers 
Voor alle coaches en managers geldt dezelfde doelstelling: plezier en sportiviteit 
voor alle kinderen. Daarnaast streven we naar het bevorderen van de individuele 
ontwikkeling van de jeugd door het aanbieden van een optimale omgeving  
(team, begeleiding, tegenstanders) en oefening.  

De Coach en de Manager 
De coach en de manager zijn de begeleiders van een team. Wellicht vervul je één 
van deze taken alleen of als duo, belangrijk is dat er voor de ouders, kinderen en 
lijncoördinator een aanspreekpunt is. Voor zaken die het hockeyspel aangaan, is 
het veelal de coach. Voor overige organisatorische zaken is dit de manager.  

Waar haal je informatie vandaan? Web en App 
Het officiële communicatiekanaal van MHC de Kikkers is de website van de 
vereniging op www.kikkers.com. Dit bestaat uit een “open”  gedeelte, waar 
iedereen bij kan. En een “gesloten”  gedeelte, waar je met lidnummer en 
wachtwoord op in kunt loggen. Ook coaches en managers, die zelf niet spelen 
krijgen een lidnummer om zo te kunnen inloggen. Er zijn twee inlogmanieren 
met lidnummer en wachtwoord: 

1. via de groene cirkel in de rechterkant van het scherm 
2. via LISA-Team aan de bovenkant van het scherm 

Beide manieren bevatten grotendeels dezelfde functionaliteiten. Na het inloggen 
zie je van je team de namen, telefoonnummers en e-mailadressen. Ook heeft 
MHC de Kikkers een eigen app. Hierin staat grotendeels de informatie op die ook 
op de website staat. Ook op de app kun je inloggen. De manager en/of coach 
kunnen de kikker app gebruiken om teamtaken in te voeren, zodat het voor 
iedereen direct inzichtelijk is welke taken er wanneer van wie verwacht wordt. 
Ook het aan/afmelden voor trainingen en wedstrijden kan hierin gedaan worden 
en zorgt voor een duidelijk overzicht van het aantal aanwezige spelers. Maak 
hier duidelijke afspraken over aan het begin van het seizoen. 

Teamtaken: bardienst, fluitbeurt, fruitbeurt, rijschema, 
krantenlopen en corvee. 
Elk team wordt een paar keer per seizoen ingedeeld voor de bardienst tijdens 
een thuiswedstrijd. De manager verdeelt per keer de ouders die dan bardienst 
draaien. Voorafgaand aan de bardienst wordt je rustig uitgelegd, wat achter de 
bar van je wordt verwacht. 
 
Voor vervoer naar uitwedstrijden maakt de manager ook een overzicht met 
welke ouders er rijbeurt hebben. Mocht een ouder niet kunnen,  dan moeten ze 
zelf onderling ruilen. Net als bij de Kikkers, kampen vele hockeyverenigingen 
met parkeerproblemen, beperk daarom het aantal auto’s tot het minimum. 
 

http://www.kikkers.com/
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Sinds jaar en dag is het eten van een stukje fruit in de rust een goed gebruik bij 
de hockey. Voor het verzorgen hiervan maakt de manager een schema zodat er 
wekelijks een andere speler voor het fruit zorgt. 
 
Bij de jongste jeugd elftallen leveren zowel de thuis spelende teams, als de 
bezoekers beide een spelbegeleider per wedstrijd. Ook dit dient door de 
manager ingedeeld te worden.  Bij 11-talwedstrijden verzorgt de club de indeling 
van de arbitrage. Veelal zullen dit jeugdige scheidsrechters zijn al dan niet onder 
begeleiding van een speciale scheidsrechters begeleider.  
 
Zorg ervoor dat alle kinderen (ouders) zo snel mogelijk het schema krijgen, dat 
vergemakkelijkt je taak  als manager enorm. De ouders moeten zelf ruilen als ze 
niet kunnen rijden. Geadviseerd wordt om alle teamtaken in de Kikkers app te 
zetten, zodat er een duidelijk overzicht is wie er wanneer welke teamtaak heeft.  
 
Tip: heeft je team een wisselkeeper? Combineer dan de rijbeurt en fruitbeurt 
voor de ouder van de wisselkeeper. Zo hebben de ouders niet elke week een 
andere taak maak alles in één keer.  
 
Tip: Organiseer een kennismakingskoffie voor de ouders op de club bij de eerste 
thuiswedstrijd. Als ouders elkaar kennen komen ze vaker kijken, kunnen ze 
beter een poulesysteem organiseren voor het vervoer en fluiten en voelen ze 
zich meer betrokken bij het elftal. In die kennismakingskoffie-sessie kun je ook 
de afspraken op een rijtje zetten hoe we met elkaar omgaan (afzeggen, ruilen, 
etc.) 

Het materiaal 
MHC De Kikkers stelt voor elk team een keeperstas beschikbaar aan het begin 
van elk seizoen via de materiaalcommissie. De keeperstas is in bruikleen bij het 
team. Het team draagt gedurende het seizoen de verantwoordelijk over de tas. 
Aan het einde van het seizoen dient de tas weer compleet te worden ingeleverd.  
De keeperstas bevat veel waardevolle spullen. Eén volle tas kost in totaal 800 
euro (E/F jeugd) tot ongeveer 2000 euro (oudere jeugd en senioren). Wees er 
dus zuinig op en zorg dat er geen materialen kwijtraken!  
De uitgifte en inname van de materialen verloopt via de materialencommissie. 
Verzoeken (bv andere maat of vervanging materiaal)  kunnen per e-mail worden 
gericht aan: materialen@kikkers.com. 
 

Beschadiging als gevolg van slijtage of ouderdom en andere gebreken  
In deze gevallen kan je contact opnemen met de materialencommissie via 
materialen@kikkers.com Zij zorgen dan voor vervanging. In de tas zitten als het 
goed is standaard al extra riempjes, omdat deze vaker kapot gaan gedurende het 
seizoen. 
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Kwijtraken en incompleet inleveren 
De kosten voor kwijtgeraakte spullen komen voor rekening van het team. Met 
name cornermaskers (ongeveer 70 euro) en ballen (op jaarbasis voor de club in 
geheel soms wel 2.000-3.000 euro) raken veelvuldig kwijt. Maak iedereen 
binnen het team dus bewust van de kosten en de verantwoordelijkheid van het 
team. 
 
Tip: wijs per wedstrijd een ouder aan, die in de rust en na de wedstrijd 
controleert of alle spullen in de tas zitten. Check altijd achter de doelen en in de 
dug-out. 
 

Inhoud keeperstas ABCD11:  
• Body protector 
• Elleboog beschermers (eventueel onderdeel van protector) 
• Leggards 
• Klompen 
• Handprotector 
• Stickprotector 
• Broek 
• Toque 
• Shirt 
• Helm 
• 10 hoedjes 
• 10 ballen 
• 2 maskers 
 
Broek, tok en shirt vanaf 6E en maskers vanaf 8E 
Tip: Zorg dat je na een wedstrijd of training de spullen goed laat drogen.  
 

Bewaarplaats keepersspullen op club 
Op de club is een beperkt aantal bewaarplaatsen beschikbaar. Vaste keepers 
kunnen hun keeperstas daar achterlaten, zodat ze deze grote tas niet voor iedere 
training en wedstrijd mee hoeven te sjouwen. Bij de materialencommissie is aan 
te vragen of er een plek vrij is/komt. De materialencommissie vraagt, vanwege 
het beperkte aantal plekken, er rekening mee te houden dat iemand die vaak 
traint en verder weg woont, voorrang krijgt boven iemand die om de hoek woont 
en 1x per week traint. 

Het team en het spel 
Van de begeleiders wordt verwacht dat zij enerzijds de individuele  teamleden 
stimuleren, anderzijds ervoor zorgen dat er een goede teamgeest ontstaat. 
Daarom wordt er veel waarde gehecht aan het goed starten en afsluiten van de 
wedstrijd, door bijvoorbeeld voor en na het spelen de tegenstanders en de 
scheidsrechters een hand te geven (SHAKE HANDS) en na de wedstrijd samen 
iets te drinken in het clubhuis.  
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Het is verleidelijk om in de begeleiding van een team, alles af te stemmen op 
goede resultaten; immers iedere week wordt er gevraagd “en heb je gewonnen?”.  
 
5 speerpunten voor effectief coachen: 

1. Geef je team duidelijke taken mee 
• geef je team 2 teamtaken mee per wedstrijd: 1 voor aanvallend spel en 

1 voor verdedigend spel. 
• Geef eventueel maximaal 2 persoonlijke aanwijzingen per speler mee. 

Geef aan wat en niet nooit!  
2. Vraag spelers om feedback over de gegeven taken. Vragen bevordert de 

zelfstandigheid en het leren herkennen van spelsituaties. 
3. Wees als coach altijd positief, zowel voor, tijdens en na de wedstrijd. Leg 

de nadruk op de goede momenten en het proces en niet op het resultaat.  
4. Coach vooral spelers zonder de bal, dus om de bal heen. 
5. Door fouten te (durven) maken leren spelers. Benadruk dus nooit de 

fouten, maar biedt als coach oplossingen aan. 
 
Spelplezier dient bovenaan te staan, iets wat ontstaat door zelfvertrouwen, 
vertrouwen vanuit de coach, het uitproberen, ervaren en leren en dus het 
(durven) maken van fouten! Houdt in gedachten dat “positief coachen is vele 
malen nuttiger dan negatief corrigeren” 
 
Een goed contact tussen coaches en trainers is belangrijk. Nodig de trainer een 
keer uit om een wedstrijd bij te wonen en ga, als de vrije tijd dat toelaat, een keer 
de training van het team bekijken. De trainer geeft aan welke zaken er aandacht 
hebben gekregen tijdens de training, de coach geeft aan welke zaken extra 
aandacht behoeven n.a.v. de wedstrijd. 
 
De keeper heeft wat extra aandacht nodig. Geef de keeper een helpend handje 
met het sjouwen van de zware tas! Zorg dat de keeper voldoende tijd heeft om 
zich om te kleden. Let er als manager op dat de uitrusting in goede staat 
verkeert. En help de keeper na de wedstrijd en laat hem niet alleen achter op het 
veld. 
 

Wedstrijdschema 
Op de website www.kikkers.com onder wedstrijdschema staat precies waar en 
tegen wie je moet spelen, op welk veld en hoe laat je eventueel moet verzamelen. 
Tevens is al deze informatie terug te vinden op de kikker app. 
 

Thuiswedstrijden 
Zorg dat het team op tijd aanwezig is en houdt een korte teambespreking. Draag 
er zorg voor dat de wedstrijden op tijd kunnen aanvangen. Niet op tijd starten 
heeft voor de rest van de dag nadelige gevolgen voor alle daarop volgende 
wedstrijden. Na de wedstrijd is er limonade voor de spelers van beide elftallen 
beschikbaar (af te halen bij de bar).  
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Uitwedstrijden 
Adressen met routebeschrijving van de hockeyclubs staan in de kikker app vij de 
desbetreffende wedstrijd. Ook zijn deze te vinden op www.kikkers.com en dan 
Wedstrijdschema & Info.  
Indien de uitwedstrijd niet gehaald kan worden door onvoorziene 
omstandigheden onderweg, meldt dit dan gelijk  bij 
wedstrijdsecretaris@kikkers.com. Ga niet zelf op zoek naar de contactpersoon 
binnen een club. Dit doen de wedstrijdsecretarissen onderling. 
 

Afzeggen voor een wedstrijd 
Tijdig afzeggen voor wedstrijden en trainingen bij de trainer en coach/manager 
is verplicht. Maak duidelijk aan de spelers en ouders dat afzeggen op tijd moet 
plaatsvinden, zodat je tijd hebt een invaller te zoeken. Aanmelden voor 
wedstrijden en trainingen kan via de kikker app. Afmelden voor wedstrijden 
wordt persoonlijk bij de manager en/of coach gedaan en niet enkel in de kikker 
app. Als coach/manager houdt je bij welke spelers wedstrijden afzeggen. 
 

Het wedstrijdformulier 
De eindstand van het wedstrijdformulier wordt verwerkt via het digitaal 
wedstrijdformulier (DWF). Aan het eind van de week ontvangt de coach of 
manager via de mail een inlogcode voor de betreffende wedstrijd. Samen met de 
coach/manager van de tegenstander en de scheidsrechters wordt het DWF na de 
wedstrijd ingevuld op de mobiele telefoon of via de Kikker App.  
Belangrijk is dat de juiste gegevens (mobiele nummer en e-mailadres) van de 
coach en manager bekend zijn bij de club. Je kunt deze gegevens zelf wijzigen na 
inloggen op de website.  
 

Invallers 
Wanneer je invallers nodig hebt, neem dan zo snel mogelijk contact op met 
coaches of managers van andere teams voor het regelen van een invaller. Ga niet 
op eigen houtje spelers van een ander team benaderen maar doe dit altijd via de 
coach of manager. De lijncoördinator heeft een overzicht met alle 
coaches/managers binnen de desbetreffende lijn. Tevens zijn deze gegevens 
terug te vinden in LISA. 
 
Uitgangspunt:  
In principe valt iemand in na zijn/haar eigen wedstrijd. Met uitzondering van 
bijzondere situaties, wordt de invaller gezocht in een team dat op zo’n tijdstip 
speelt, dat hij/zij beide wedstrijden kan spelen. In eerste instantie wordt de 
invaller gezocht in het team direct “onder” het team dat een invaller nodig heeft. 
Dit kan qua nummer ook dus qua categorie. Voorbeelden de MC4 kijkt voor een 
invaller eerst bij de MC5 of MD3 en de JC2 kijkt voor een invaller bij de JC3 of 
JD2. Eventueel kan de invaller ook uit een sterker genummerd team in dezelfde 
leeftijdscategorie komen, bijvoorbeeld MB2 die invalt bij MB3. Dit kan echter 
alleen gedurende het seizoen en niet pas (vanwege competitievervalsing) bij de 
laatste twee wedstrijden. Heeft een speler uit een hoger team al eerder 

mailto:wedstrijdsecretaris@kikkers.com
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ingevallen en is dit vermeld op de spelerslijst, dan mag die ook in de laatste twee 
wedstrijden invallen.  
Vraag liever niet de sterkste speler. Als de invaller veel sterker is dan het niveau 
waarop wordt ingevallen, dan is dat niet fair naar de tegenstander toe. Mocht de 
tegenstander bezwaar maken tegen de invaller uit het hogere team, kan de club 
een boete ontvangen van € 75,00, krijgt het team 3 punten in minderen en kan 
de tegenpartij de wedstrijd opnieuw laten spelen.  
 

Invallen vanuit breedtesportteam bij een selectieteam 
De coach van een selectieteam neemt contact op met de TCO-selectie of TCO-er 
breedtesport. In overleg met de TCO-selectie of TCO-er breedtesport wordt 
contact opgenomen met de coach van het team waaruit de invaller zou moeten 
komen. In overleg met coach wordt dan bepaald welke invaller wordt gevraagd, 
en ook wie contact opneemt met de speler. Dit gebeurt uiteraard het liefst zo 
vroeg mogelijk in de week. Bij ziekte of andere noodgevallen (op vrijdag of 
zaterdagochtend) kan als iemand niet bereikbaar is, een schakel in deze keten 
worden overgeslagen, maar dit moet alleen in hoge uitzondering gebeuren.  
 

Verzoeken voor een bepaalde aanvangstijd 
Op verzoek kan aan de wedstrijdsecretaris gevraagd worden of een wedstrijd op 
een bepaald deel van de dag gespeeld kan worden.  Dit verzoek moet minimaal 
twee weken van tevoren gedaan worden en er is geen garantie dat aan het 
verzoek kan worden  voldaan.  
 

Uitvallen en inhalen wedstrijden 
Een afgelasting van een wedstrijd kan in principe alleen gebeuren vanwege 
weersomstandigheden of daaruit voortvloeiende terreingesteldheid. Deze 
wedstrijd wordt in het algemeen ingehaald op de eerstkomende vrije zaterdag 
(reserveweekend). Indien een wedstrijd wordt afgelast, dient door beide 
verenigingen een afgelastingsformulier te worden ingevuld.  
 
Wanneer een team niet komt opdagen of een andersoortige calamiteit een rol 
speelt, dient dit te worden doorgegeven aan het eigen wedstrijdsecretariaat. De 
wedstrijd dient, in overleg met de wedstrijdsecretarissen van beide 
verenigingen, binnen een week te worden ingehaald. Indien dit niet lukt, volgt 
een boete en puntenaftrek voor die vereniging door wiens toedoen de wedstrijd 
niet plaats heeft kunnen vinden. 
Komt dit niet uit, neem dan contact op met het wedstrijdsecretariaat om een 
andere datum af te spreken. Als lang van te voren duidelijk wordt, dat een 
wedstrijd op een bepaalde datum problemen op gaat leveren, bijvoorbeeld 
vanwege examens of meivakantie, is het aan te raden deze wedstrijd eerder in 
het seizoen te spelen bijvoorbeeld tijdens de winterstop.  
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Scheidsrechters 
Bij de Jongste Jeugd fluiten de ouders Bij de elftalteams zorgt de thuisspelende 
club voor scheidsrechters. Dit zijn meestal  A- of B- jeugdspelers; zijn/haar naam 
staat vermeld op de site bij de wedstrijdgegevens.  
 
Bedenk dat de aangewezen jeugdscheidsrechter een onervaren fluiter kan zijn 
(als het de eerste fluitbeurt is staat deze onder begeleiding). Iedereen moet het 
tenslotte leren. Stel hem/haar op zijn/haar gemak en laat de begeleider de 
leidende rol nemen.  
 
Als manager/coach van een AB- team moeten spelers soms ook op dezelfde dag 
een wedstrijd fluiten. Het is helaas niet mogelijk dit langer dan twee weken van 
tevoren aan te geven. Soms moeten meerdere scheidsrechters worden geleverd, 
dit heeft te maken met het feit dat wij niet ieder weekend een gelijk aantal 
wedstrijden thuis spelen, dit regelt de KNHB. Indien er een andere 
scheidsrechter gaat fluiten dan aangegeven moet deze wijziging worden 
doorgegeven aan arbitrage@kikkers.com 
 
Het niet komen opdagen bij een fluitbeurt kost de betreffende persoon 50 euro. 

Verplichte scheidsrechters cursus voor eerste jaar B junioren 
Juniorleden zijn verplicht hun scheidsrechterkaart te halen tijdens het eerste 
seizoen dat ze in de B categorie zijn ingedeeld en voordat dit seizoen is 
geëindigd. Bij niet nakomen van deze verplichting schorst het bestuur het 
nalatige lid. Bedoelde schorsing wordt tijdig schriftelijk aangezegd. Leden die in 
oudere leeftijdscategorieën instromen en nog geen scheidsrechterkaart hebben 
behaald zijn verplicht hun scheidsrechterkaart te halen tijdens het eerste seizoen 
dat ze bij onze vereniging spelen. 
Gedurende het seizoen kunnen ook ouders zich opgeven voor de scheidsrechters 
cursus. Voor vragen of aanmeldingen zie e-learning@kikkers.com of 
arbitrage@kikkers.com 
 

Hoe gaan we met elkaar om? 
Als coach ben je het luisterend oor voor het team en ouders. Wanneer er 
problemen zijn die niet of moeilijk bespreekbaar zijn met het betreffende kind of 
zijn ouders dan kan je dit bespreken met de lijncöordinator.  
De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat ongewenst 
gedrag voor kan komen. Binnen MHC de Kikkers willen wij dit graag voor zijn. 
 

 
POSTER S&R TOEVOEGEN OUDERS & SPELERS 
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Trainingen 
Jeugdteams trainen twee keer per week.  Spelers melden zich tijdig af voor een 
training bij de trainer. Wanneer teveel spelers structureel  voor de training 
afzeggen, geeft de trainer dit door aan de TCO-er. Hij of zij zal dan maatregelen 
treffen. Binnen we Kikkers hanteren wij een minimale opkomst van 6 spelers 
voor een training. 
 
Als door omstandigheden het niet mogelijk is dat een speler traint op het tijdstip 
van zijn/haar team dan kan zij/hij met een ander team meetrainen. Echter, dit  
mag alleen in overleg met de lijncoördinator/TCO-er. Het is wel de bedoeling dat 
de speler, zodra het weer kan, met haar/zijn eigen team gaat meetrainen. 
 
Meetrainen van spelers uit de breedteteams met een selectieteam: Als een coach 
of de TCO-er breedtesport denkt dat een speler toe is om (af en toe) mee te 
trainen met een hoger team dan gaat dit in overleg met de TCO-er van de 
selectieteams en de Manager Technische Zaken. Ook onderling bij selectieteams 
kan deze situatie zich voordoen en zal in overleg met trainer/coach, TCO-er en 
Manager Technische Zaken gekeken worden of een speler met een ander team 
kan meetrainen en er eventueel een spelerswisseling of -toevoeging zal 
plaatsvinden. 

Training geven  
Het is gebruikelijk en wordt zeer op prijs gesteld, dat de spelers uit de hogere 
teams training geven aan spelers uit jongere teams. Zij ontvangen daarvoor een 
vergoeding. Ook  stellen we het zeer op prijs als ouders training willen geven of 
trainers willen ondersteunen. 

Samenstelling breedte- en selectieteams 
Iets wat het gehele seizoen een grote rol speelt is de selectie en samenstelling 
van teams. Je start het seizoen met een team waar met veel beleid en kennis is 
getracht een zo’n homogeen mogelijke groep te formeren. Dit is op basis van 
niveau maar bij breedtesport zeer zeker ook op basis van vriendenvoorkeuren. 
De verdeling selectieteams en breedtesportteams zijn onder andere afhankelijk 
van het aantal spelers in de lijn en het niveau van deze spelers en zal niet ieder 
jaar per definitie hetzelfde zijn.  
De selectieteams vallen onder de verantwoordelijkheid van de TCO-er Selectie. 
De overige teams en dus ook de coaches en managers hiervan vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de TCO-er Breedtesport en de lijncoördinatoren.  

Indelingsmethode breedtesport 
De lijncoördinatoren en de TCO-er breedtesport verzorgen samen de 
teamindeling voor de breedtesport. Voor de breedtesport wordt gestreefd naar 
een goede balans binnen alle elftallen, zodat er op elk niveau leuk en goed 
gehockeyd kan worden. Daarbij wordt gekeken naar de sterkte van individuele 
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spelers en het elftal als geheel. Daarnaast wordt er rekening gehouden met 
vrienden/vriendinnen binnen het team.  
De coaches en trainers worden gevraagd een aantal keren per jaar een 
beoordeling in te vullen van elke speler van hun team via de binnen de Kikkers 
gebruikte THEO app. Deze beoordeling wordt door de TCO-er breedtesport 
uitgelezen en gebruikt voor de teamsamenstelling voor het volgende seizoen. Er 
wordt gestreefd naar 13/14 spelers per team, afwijkingen in aantal naar boven 
of beneden zijn mogelijk indien dit numeriek noodzakelijk blijkt. Spelers kunnen 
maximaal drie vrienden/vriendinnen opgeven met wie hij/zij het volgend 
seizoen graag in één team zou willen spelen. Houd er echter wél rekening mee 
dat niet altijd aan alle wensen kan worden voldaan! 
 

Indelingsmethode selectie teams 
 
INVOEGEN SELECTIE PROCEDURE SELECTIE TEAMS D EN C/B/A 

Indelingsmethode Jongste Jeugd 
Het samenstellen van de teams vanuit de Benjamins naar de F categorie is zo 
veel mogelijk op basis van vriendjes/vriendinnetjes. Wanneer de teams over 
gaan van de F naar de 6E teams worden deze niet gewijzigd, tenzij dit numeriek 
noodzakelijk is. Wanneer de spelers naar de 8E overgaan wordt alleen het eerste 
8E team op sterkte ingedeeld, alle andere 8E teams zijn op basis van sociale 
voorkeuren. 
 

De competitie 

Voorcompetitie 
In de periode tot aan de herfst is er sprake  van een voorcompetitie; op basis van 
de resultaten van met name de eerste paar wedstrijden wordt het team door de 
KNHB ingedeeld in de definitieve poule en start de feitelijke competitie na de 
herfst. Het kan zijn dat je in de voorcompetitie een duidelijk sterker team 
tegenkomt, maar na de herfst zouden de krachtsverschillen niet al te groot meer 
moeten zijn. De teams zijn door het wedstrijdsecretariaat en KNHB ingedeeld 
naar verwachte sterkte. Wint je team de eerste paar wedstrijden vóór de herfst 
dan bestaat de kans dat het team in een hogere klasse wordt ingedeeld 
(bijvoorbeeld van derde naar tweede klasse). Bedenk dan dat het een ‘zwaar’ 
seizoen voor je team kan worden. 
 

Gelijk eindigen/competitiestanden  
Bij gelijk eindigen/het opmaken van de competitiestanden, gelden de volgende 
criteria: 
Aantal wedstrijdpunten, indien dat gelijk is  
Aantal gewonnen wedstrijden, indien dat eveneens gelijk is 
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Doelsaldo, (doelpunten vóór min het aantal doelpunten tegen), indien dan gelijk 
is 
Aantal doelpunten vóór, indien dat gelijk is 
Onderling resultaat in de competitie 
Indien voor de eindrangschikking op grond van deze regels en optelsom geen 
beslissing is verkregen, terwijl een beslissing in verband met promotie, 
degradatie of het bepalen van het kampioenschap noodzakelijk is, zal, tenzij een 
andere specifieke regeling is getroffen, voor de betrokken teams op een daarvoor 
door het bondsbestuur of het betrokken districtsbestuur aan te wijzen terrein, 
een beslissingswedstrijd worden vastgesteld. 
Geldt dit ook voor jj 
 

Zaalhockey 
Alleen  A t/m D selectie-teams spelen zaalhockey.  De rest speelt 
midwintercompetitie. We werken er aan om voor meer teams zaalhockey 
mogelijk te maken. 
 

Midwintercompetitie 
De breedtesportteams bij MHC De Kikkers spelen in plaats van zaalhockey, 
midwintercompetitie. In plaats van de reguliere training zal in de winter één 
keer per week een zogenaamde ‘instuiftraining’ worden georganiseerd en spelen 
deze teams op zaterdag midwintercompetitie op het veld. 
Voor de jj gaat de training gewoon door (geen instuif) mits het weer het toelaat 
 

Ongevallenverzekering 
Voor ieder lid van onze vereniging is een ‘aanvullende’ ongevallenverzekering 
afgesloten. Deze dekt ongevallen die tijdens het hockeyspel op het hockeyveld 
plaatsvinden en waarvan de ontstane kosten niet op een eigen verzekering 
verhaald kunnen worden Neem contact op met secretaris@kikkers.com, mocht 
een speler hiervan gebruik willen maken. 
 

Ernstige blessures, ongevallen en langdurige ziekte 
Meld deze bij uw lijncoördinator. Als een speler vijf maanden of meer niet kan 
hockeyen, kun je restitutie van contributie aanvragen. 
 

Extra teamactiviteiten  
Buiten de door de club georganiseerde activiteiten, kun je het clubhuis en de 
velden gebruiken voor gezamenlijk eten, vriendschappelijke wedstrijden, ouder-
kind wedstrijden met borrel en BBQ e.d. Voor velden, clubhuis e.d. kun je voor 
informatie inloggen op de Kikkerssite en dan onder ‘Club’ en ‘Agenda’ het 
betreffende formulier invullen.  

mailto:secretaris@kikkers.com
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Toernooien 
Ieder team kan meedoen met toernooien bij andere hockeyclubs. Welke 
toernooien er georganiseerd worden, kun je terugvinden op www.knhb.nl.  
Indien de Kikkers worden uitgenodigd deel te nemen aan een toernooi van een 
specifieke speelsterkte of leeftijdsgroep zullen wij de coach informeren. Er is 
vanuit de club geen financiële  bijdrage beschikbaar voor toernooideelname. 
Daarnaast organiseert de club elk jaar een openingstoernooi (Kikker Off) en een 
afsluitend toernooi. 
 

Aandachtspunten voor elk team 
• Zorg dat je op tijd aanwezig bent voor de wedstrijd en eis dit ook van je team 

(minstens 30 minuten). Dan kan de organisatie voor de wedstrijd 
(warmlopen, opstelling, wisselspelers, shake hands e.d.) op een rustige 
manier geschieden. 

• Begroet de coach van de tegenstander en de scheidsrechters. Let er op dat de 
aanvoerder zijn taak van begroeten en bedanken goed uitvoert. 

• Houd toezicht op de kleding. Afwijkend shirt, broek/rok, of kousen is niet 
toegestaan. Veters moeten vastzitten. Horloges en sieraden dragen is 
gevaarlijk. 

• Scheenbeschermers zijn verplicht. Een bitje bij MHC de Kikkers ook voor 
jeugdleden.  

• Begin de wedstrijd op tijd! Als elke wedstrijd vijf minuten uitloopt, begint de 
laatste wedstrijd te laat en mag deze niet meer gespeeld worden !!  

• Laat je team buiten het veld alvast inlopen. Dit geldt voor alle teams (gast en 
De Kikkers). 

• Probeer een eerlijk roulatiesysteem voor wisselspelers te hanteren in 
breedteteams. Doe het zo dat iedere speler zich betrokken blijft voelen bij het 
team. Praat eerlijk met je teamleden over de lopende zaken. Inspraak is 
natuurlijk goed, maar tot op zekere hoogte.  

• Bij grove overtredingen, ondeugdelijke taal of onbehoorlijk onsportief 
gedrag, tegenover wie dan ook, moet streng worden opgetreden. Als de 
scheidsrechter tijdens de wedstrijd ontoelaatbare dingen niet ziet van een 
speler van het eigen team, heb je als coach het recht de boosdoener ter 
verantwoording te roepen. 

• Het spreekt voor zich dat jouw team MHC De Kikkers vertegenwoordigt en 
dat hierbij een zo goed mogelijke indruk gemaakt moet worden, zowel in 
algemene als sportieve zin. 

• Laat je langs de lijn niet leiden door emoties, maar gebruik nuchter verstand. 
• Het gaat om sport, denk daar altijd aan. De tegenpartij heeft je nodig en 

omgekeerd. 
• Waar mensen werken worden fouten gemaakt, leer je team niet te 

protesteren tegen dubieuze scheidsrechterlijke beslissingen. 

http://www.knhb.nl/
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• Praat alles rustig uit tijdens de rust of na de wedstrijd. Bedenk dat het vaak B- 
en A-jeugd is die fluit, en dat de zenuwen vaak door hun kelen gieren. Indien 
een of meerdere toeschouwers zich onterecht met het spel of het coachen 
bemoeien, of een grote mond tegen de jeugdscheidsrechter hebben, wijs hen 
er dan op dat dit niet kan. De ouders hebben vooral een voorbeeldfunctie 
voor de kinderen in het veld. 

• De ouders mogen de kinderen natuurlijk aanmoedigen, maar horen zich niet 
met het spel te bemoeien. Bovendien mogen de ouders, broertjes en zusjes 
niet op het veld staan, maar horen zij achter het hek te blijven. Spreek ze 
hierop aan. 

• Controleer na het gebruik de kleedkamer en dug-out van jouw team (of stel 
hier bij toerbeurt iemand voor aan). Kijk of deze behoorlijk is achtergelaten 
en er niets is blijven liggen. 

• Voor begeleiders van A-teams: op zaterdag wordt er pas na 16.00 uur alcohol 
geschonken maar ontmoedig alcoholgebruik zoveel mogelijk. Vanaf 1 januari 
2014 is alcohol voor kinderen jonger dan 18 jaar verboden. 

Contactpersonen bij MHC de Kikkers seizoen 
Op de website vindt je op 
http://www.kikkers.com/site/default.asp?option=850&menu=1 een volledig 
overzicht van alle vrijwilligers en hoofdtrainers. 
 
Voor coaches en managers zijn de eerste aanspreekpunten vaak de 
lijnoordinatoren, dit zijn: 
A-jongens 
Carin Pluimers 
 
A-meisjes 
Mariëlle Plekker 
 
B-jongens 
Carin Pluimers 
 
B-meisjes 
Mariëlle Plekker 
 
C-jongens 
Jenny Fransen 
 
C-meisjes 
? 
 
D-jongens 
Just Dalhuisen 
 
D-meisjes 
Muriël Ruikers en Jan Overtoom 
 

http://www.kikkers.com/site/default.asp?option=850&menu=1
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TCO-er Breedtesport: 
Joris Schreuders 
 
TCO-er Selectie: 
Elmar Vermeiden en Willem  Keesen 
 
 


