Informatie voor ouders
wanneer kinderen competitie gaan spelen

HC Gemert

Informatie voor ouders/verzorgers bij HC Gemert
Hockey is een teamsport. De kinderen spelen samen in een 6-tal, 8-tal of 11-tal.
Samen spelen in een team betekent:
Samen inzetten voor je team (en je houden aan teamafspraken)
Samen lol en plezier hebben
Samen trainen
Samen wedstrijden spelen
Samen winnen, maar ook samen verliezen en samen teleurgesteld zijn.
Iedereen die iets met hockey te maken heeft draagt bij aan het spelplezier: de
kinderen zelf in het team, de trainer, de coach, de spelleiders/scheidsrechters, de
tegenstanders, ouders en andere supporters.
Het hockeyspel leuk maken en houden geldt zowel binnen als buiten het veld.
We hanteren daarvoor de volgende regels:
 Binnen en buiten het veld gedragen de spelers zich sportief. We willen samen
met de tegenstanders een fijne wedstrijd en plezier hebben. Dat betekent dat
de spelers zich houden aan de regels van de KNHB en aan de sociale regels,
waarden en normen zoals de club die voorstaat.
 Kinderen zijn beleeft en tonen respect voor een ander. Daarnaast dienen
spelers goed te luisteren naar de spelleider/scheidsrechter, want die beslist in
het veld. Een grote mond of het gebruik van schuttingtaal wordt niet
geaccepteerd.
 Binnen en buiten het veld zijn de kinderen zuinig op de eigen spullen, spullen
van de tegenstander en van de club (bijvoorbeeld: keeperuitrusting,
trainingsmateriaal).
 Met ingang van seizoen 2014-2015 neemt HC Gemert deel aan het landelijke
“Shake Hands Project”. Dit betekent dat er een line-up is bij aanvang van de
wedstrijd. Voor en na de wedstrijd geeft iedereen de tegenstander en de
scheidsrechter(s)/spelleider(s) een hand om hen een fijne wedstrijd te wensen
/ te bedanken voor de wedstrijd.
De coach vervult een belangrijke rol voor het team. Bij HC Gemert verwachten
we het volgende van de coach:
Plezier in het spel voor alle kinderen is het uitgangspunt voor de begeleiding van een
team. Naast bovenstaande regels is het volgende van belang:
 De coach is aanspreekpersoon voor het team, ouders, Mini Commissie/TC en
de tegenstander.
 De coach informeert spelers en ouders tijdig over relevante zaken.
 De coach maakt een opstelling en regelt het wisselschema.
 De coach begeleidt het team voor, tijdens en na de wedstrijd.
 De coach zorgt ervoor dat alle kinderen de kans krijgen op alle plaatsen in het
veld te spelen om zodoende zoveel mogelijk speelervaring op te doen. Pas
later krijgen kinderen meer vaste plaatsen.
 De coach benadrukt dat wat goed gaat en geeft aanwijzingen. Hij/zij
stimuleert, enthousiasmeert en waardeert.

U als ouder/verzorger kunt een bijdrage leveren aan het plezier van uw kind bij
HC Gemert.
Ouders hebben een belangrijke rol binnen de vereniging. Hun betrokkenheid zal
kinderen stimuleren en bijdragen aan een gezond verenigingsklimaat. Zonder hulp
van ouders kan de vereniging niet draaien.
Om kennis te maken met de andere ouders/verzorgers van het team en om
zaken goed af te stemmen:
 Nodigt de coach alle ouders tijdens de eerste training of bij de eerste
thuiswedstrijd uit voor een korte kennismakingsbijeenkomst bij de HCG. Naast
kennismaken kunnen allerlei zaken besproken en gegevens uitgewisseld
worden.
 Brengt de coach alle ouders op de hoogte van het vervoerschema. Voor het
vervoer bij uitwedstrijden wordt een beroep gedaan op de ouders. Het
vervoerschema geeft aan welke ouders er rijden. Indien zij verhinderd zijn
zorgen zij zelf voor vervanging.
 Bespreekt de coach met ouders dat zij tijdens de wedstrijd spaarzaam zijn met
het roepen van aanwijzingen. De coach coacht het team, de ouders zijn
supporters. Zij moedigen niet alleen het eigen kind aan, maar het hele team.
 Stemt de coach met ouders af hoe een veilig sportklimaat er uit ziet bij HC
Gemert. Ouders onthouden zich van kritiek naar kinderen toe en gaan niet in
tegen de aanwijzingen van de coach of de spelleider. De eerste vraag na de
wedstrijd zou moeten zijn: ‘heb je fijn gespeeld’.
 Is het belangrijk om te weten dat ouders altijd welkom zijn bij de activiteiten die
plaatsvinden voor hun kinderen (trainingen, wedstrijden, extra activiteiten) en
overige activiteiten bij HC Gemert.
Regels bij afgelastingen
De coach wordt door het wedstrijdsecretariaat op de hoogte gebracht van een
eventuele afgelaste wedstrijd of training.
De coach:
 Maakt voor zijn eigen team een doorbellijst, app groep, mail groep
 Zorgt er dan voor dat de informatie tijdig alle spelers/ouders bereikt
 Indien door regen, sneeuw, hagel of ijs de hockeyvelden van HC Gemert niet
bespeelbaar zijn om te trainen, zal de trainer de coach bellen om door te
geven dat de training niet door gaat. De coach brengt vervolgens de kinderen
op de hoogte. Ook op de website worden afgelastingen gemeld.
Trainingsregels
Voor de kinderen uit het team geldt:
 Ben op tijd aanwezig voor de training ( zeker 5 minuten voor aanvang van de
training)
 Afzeggen van de training dient op tijd te worden gemeld bij de eigen trainer
(met goede reden), het telefoonnummer van de trainer is ……………………..
 Als een lichte blessure verhindert voluit te trainen dan wordt dit vooraf bij de
trainer gemeld
 Iedereen draagt tijdens de training scheenbeschermers en een bitje (een bitje
is niet verplicht maar wordt dringend geadviseerd)
 Kinderen volgend de aanwijzingen van de trainer(s) op.

