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Beste MHCT vrienden en 
vriendinnen,  
 
Hoop dat iedereen een fijne zomer 
heeft gehad en heeft kunnen 
genieten van de vakantie. Gelukkig 
was het weer aan onze zijde en is 
Teteringen een fijne omgeving om 
te zijn. 
  
Afgelopen weekend hebben een 
aantal teams al de eerste 
oefenwedstrijden gespeeld en op 
zondag speelden Dames 1 en Heren 
1 gebroederlijk naast elkaar op 
twee mooie watervelden. Leuke 
wedstrijden om te zien en ik raad 
iedereen aan in het komende 
seizoen eens op zondag te komen 
kijken. De uitslagen waren ook wel 
spectaculair; 3-3 en 4-4! 
  
Afgelopen ALV hebben we 
afscheid genomen van twee toppers 
uit het bestuur; Floor en Francien. 
Beide hebben zich vele jaren super 
ingezet voor MHCT (feestjes, 
sponsoring, Sinterklaas, bar-
richtlijnen, clinics, nieuwe statuten, 
Sevens en vele andere activiteiten). 
Ladies, bedankt voor alle inzet en 
de leuke tijd samen. We hopen 
natuurlijk (gaan er van uit) dat 
jullie achter de schermen actief 
blijven voor ons cluppie.  
 
Op dezelfde ALV hebben we ook 
twee nieuwe bestuursleden 
verwelkomd; Kristel de Poorter 
(Exploitatie/Bar) en Esther Meijer 
(Secretariaat). Fijn dat jullie het 
bestuur komen versterken en dat 
we snel van jullie zullen horen in 
de komende periode. 
 

2

Uiteraard zal de start van dit seizoen 
anders zijn en zullen we te maken 
krijgen met de beperkingen van 
COVID-19. Meer hierover in deze 
nieuwsbrief. Ook het uitdrukkelijke 
verzoek vanuit het bestuur aan alle 
leden en ouders om zorgvuldig om 
te gaan met de regels en adviezen. 
Gebruik je gezonde verstand en 
vermijd risico, is de basis regel. We 
willen graag een goede start en 
vervolg van het najaarsseizoen.  
  
Verder zijn we helemaal klaar voor 
de start, hartstikke fijn dat alle 
teams zijn opgelijnd en iedereen 
bedankt voor zijn bijdrage hieraan. 
Voor alle (bijna alle) teams waren 
de trainers al voor de vakantie 
geregeld. Complimenten aan de 
TC/Wedstrijdsecretariaat hiervoor.  
  
Ook leuk om de eerste enthousiaste 
spelers weer op het complex te zien 
na zo een enorm lange pauze. De 
officiële trainingen zijn deze week 
weer begonnen en in het 
aankomende weekend spelen de 
meeste teams oefenwedstrijden. Het 
weekend van 5/6 september begint 
de KNHB competitie. Wij wensen 
jullie allemaal een gezond en 
sportief seizoen.	
 
 
 
Met vriendelijke groet, namens het 
MHCT bestuur, 
Jan-Willem 
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Trainingen, wedstrijden en Corona 

Het nieuwe hockeyseizoen is van start gegaan en de trainingen zijn begonnen. 
Ondanks dat Covid-19 ons dagelijks leven nog sterk beïnvloedt, hopen wij van harte dat we onze favoriete sport weer relatief 
normaal kunnen uitoefenen. 
Het coronavirus is echter zeker niet weg. Alle reden dus om ook als MHCT noodzakelijke maatregelen te nemen om het 
risico op besmetting zo klein mogelijk te houden. 
 
Zowel op het complex als in ons clubhuis hebben we een aantal maatregelen uitgewerkt om te voldoen aan de regels zoals 
gesteld door de overheid, gemeente en KNHB (NOC*NSF). 
Dit zijn soms lastige of vervelende maatregelen, maar ze zijn absoluut nodig. 
Alleen op deze manier kunnen we van start gaan met het nieuwe seizoen. Wij vragen daarom ook aan iedereen om zich aan 
deze maatregelen te houden. 
 
De basisregels blijven onverminderd van kracht: 

• Heb je klachten, dan blijf je thuis en laat je testen; 
• Ook als iemand binnen je huishouden positief getest is, of op een testuitslag wacht, blijf je thuis; 
• Ben je ouder dan 18 jaar? Houd dan alsjeblieft 1,5 meter afstand van elkaar; 
• Nadat je bent teruggekeerd uit een gebied dat een oranje reisadvies heeft, dien je10 dagen thuis te blijven en dus niet 

op de club te komen. 
 
Aangepaste regels voor het MHCT-terrein: 

• Op het gehele MHCT-terrein is de 1,5 meter regel van kracht; 
• Iedereen die het clubhuis betreedt, dient zich via de QR-code (aanwezig bij de ingang) te registreren Deze gegevens 

kunnen nodig zijn voor het GGD-contactonderzoek; 
• Het is niet toegestaan in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te schreeuwen. 

 
MHCT clubhuis 

• Het clubhuis is op dit moment alleen bedoeld om drinken te bestellen of naar het toilet te gaan. Ga dus zoveel 
mogelijk alleen naar binnen om te bestellen, liefst ook voor anderen en doe dit niet allemaal tegelijk in de rust; 

• Er zijn specifieke looplijnen in het clubhuis aangebracht, maak hier gebruik van; 
• Let op dat bij slecht weer het clubhuis eveneens zeer beperkt toegankelijk is, maximaal 25 personen!  
• Helaas kan er voor de jongste teams na de wedstrijd geen ranja verstrekt worden. Er is wel een buitenkraan, neem 

dus je eigen bidon mee; 
• Het is alleen toegestaan om door de bar verstrekte drank te nuttigen. 

 
MHCT-teams en bezoekende teams 

• De kleedkamers zijn niet beschikbaar, kom dus in je wedstrijdkleding naar de club, zodat je je niet meer om hoeft te 
kleden; 

• Vanaf 13 jaar draagt iedereen die gezamenlijk naar een wedstrijd rijdt in de auto een mondkapje. Je dient zelf voor 
een mondkapje te zorgen; 

• Het gezamenlijk lunchen op de club kan helaas niet meer, deze mogelijkheid komt dus te vervallen. Informeer je 
tegenstander daar tijdig over; 

 
Corona verantwoordelijke bij elke training van F-, E- en D-jeugd 
Net als vorig seizoen dient er bij elke training van de F-, E- en D-jeugd een corona verantwoordelijke aanwezig te zijn. Het 
verzoek aan de managers om hier een schema voor op te stellen. De corona verantwoordelijke is herkenbaar aan het hesje. 
Vanaf de C-teams: houd je aan de regels en gebruik je gezond verstand. 
 
Gezamenlijk krijgen wij Corona er onder! 
 
Heb je vragen of suggesties over de maatregelen? Stuur dan een e-mail naar info@mhct.nl 
Houd tevens goed onze website, Facebook en Instagram pagina’s in de gaten, waarop we telkens de richtlijnen zullen 
bijwerken. 
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Warming-UP toernooi (WUP) 

Zondag 30 augustus vindt traditioneel het Warming-UP 
toernooi voor de senioren plaats. 4 teams hebben zich 
ingeschreven, te weten: MHCT Dames 1, MHCT 
Trim/Gemengd (ZOTten), MHCT 35+ en MHCT 45+. 

De wedstrijden beginnen om 13:00 en zullen tot ongeveer 
kwart over drie duren. 

Kom naar de club om ze aan te moedigen. Hou je dan aan 
de regel van 1,5m afstand.  

Iets drinken is mogelijk buiten (max 25 man in het 
clubhuis). Je kunt de banken (uit de container) gebruiken. 
Dan kan iedereen (op afstand) wat drinken. Zowel tijdens 
als na de wedstrijden. 

Sponsoring 

D- en C-kampen 
 De D- en C-kampen, in de weekenden van 12/13 en 19/20 september gaan door!  

Een protocol hiervoor is in de maak door het bestuur en wordt zo snel mogelijk met de organisatie gedeeld. 

Een nieuw seizoen, bent u onze nieuwe (bord)sponsor? 

MHCT is een hockeyclub waar plezier voorop staat. Hockey moet een 
sport zijn die voor iedereen toegankelijk is. De contributie houden we 
dan het liefst zo laag mogelijk. 

Om dit te bewerkstelligen proberen we als sponsorcommissie extra 
inkomsten te genereren middels het bieden van exposure aan 
ondernemers. Dit komt onder andere tot uiting door 
veldbordsponsoring. Hier is nog ruimte voor extra sponsors! 

Wilt u (of kent u een potentiële sponsor) lokaal bijdragen aan het 
speelplezier van de MHCT leden, neem dan contact op met: 

- Roy Lemmens (06-46221191)  
- Juri de Poorter (06-10146487) 

Zij bespreken graag de mogelijkheden die MCHT u kan bieden. 
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Trainers avond 

kick-off seizoen voor de trainers 
  
Maandag 24 augustus kwamen zo'n 20 trainers bij elkaar om een aantal 
belangrijke onderwerpen aan te horen.  
 
Op uitnodiging van de, bijna geheel nieuwe, Technische 
Commissie (TC) kwamen ze naar het clubhuis, waar de TC ze 
bijpraatte over de invulling van de TC/coaches en managers, 
de prachtige Hockeyfood app die ze erg konden waarderen, de 
aanpassingen rondom corona en over hun rol in de 
ontwikkeling van onze spelers.  
Ze haalden hun sleutel op en we sloten de avond af met een 
hapje en een drankje. De trainers waren na afloop erg 
enthousiast: ze vonden het nuttig en fijn dat ze op deze manier even 
werden bijgepraat.  
 
De eerste indruk van de trainers belooft veel goeds! 
  
TC 
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HockeyFood 

 
HockeyFood: het Netflix voor hockeyers  

Hey jij, ben jij al bekend met de Netflix-omgeving 
voor alle hockeyliefhebbers? Het platform heet 
HockeyFood en je kunt hier allerlei content en 
oefenstof vinden die jou als speler, trainer, coach 
of begeleider beter maken.  

Voor trainers is HockeyFood een belangrijk 
onderdeel binnen de ClubApp. Per week staan er 
namelijk drie kant-en-klare trainingen klaar die de trainer kan geven. Geef je liever een andere training? Genoeg 
mogelijkheden! Verwissel de oefeningen simpelweg met een van de 800+ andere oefeningen. Inclusief uitleg, 
beeldmateriaal in de vorm van drone video’s en 2D/3D afbeeldingen, de mogelijkheid om de presentie en de 
beoordelingen per training bij te houden, een lijst met benodigdheden en meer!  

Omdat je als trainer simpelweg alleen de training hoeft voor te bereiden (die al klaarstaat vanuit verschillende 
leerlijnen), heb je meer tijd over voor andere dingen en ben je verzekerd dat je elke training een leerzame, waardevolle 
en leuke training geeft.  

Daarnaast worden er elke week nieuwe kennis video's toegevoegd in HockeyFood. Het aanbod varieert van technische 
en tactische video’s. Maak ook video’s om de fysieke gesteldheid te verbeteren of sportpsychologische video’s die 
helpen bij allerlei soorten zaken waar je op- of naast het veld tegenaan kan lopen.  

Staat het weekend voor de deur? Coaches opgelet! Want de wedstrijdvoorbereiding wordt veel gemakkelijker als je nog 
even de coach video’s in HockeyFood 
bekijkt. Zo kun je op dit moment o.a. 
een serie over de half court press 
vinden. Zo wordt er aan de hand van 
animaties en echte wedstrijdbeelden 
getoond hoe de half court press werkt. 
Per linie en per positie. Maar ook wat 
de ‘top tips’ en ‘meest gemaakte 
fouten’ zijn.  

 

 

Ook korte video’s over tactische onderwerpen zoals balbezit, niet-balbezit, 
de omschakeling van dode spelmomenten of over de wedstrijdanalyse kun 
je in HockeyFood vinden. Of misschien ben je wel op zoek naar kennis 
video’s over belangrijke, maar soms lastige coach thema’s zoals 
communicatie, omgang met ouders of teambesprekingen. Met HockeyFood 
zit je goed! 
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Bitjes Happen 

Goed beschermd het veld op? 

 
Zaterdag 3 oktober  2020 
Tijd: 10:00-14:00 uur  
Aanmelden verplicht! 

 
AANMELDEN: www.sptl.nl (u ontvangt een bevestiging) 

I.v.m. Covid 19 is onze werkwijze aangepast en volgen wij de richtlijnen van het RIVM / ANT / KNMT 

Op de hapdag: > handen desinfecteren> melden bij administratietafel > kleur kiezen en afrekenen > afdruk nemen > 
beschermer thuis ontvangen 


