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Beste MHCT vrienden en 
vriendinnen, 
 
Na een goede start van het seizoen 
zijn we helaas weer in een soort 
van “lock-down” terecht gekomen. 
We begonnen weliswaar met wat 
restricties in het clubhuis en langs 
de lijnen. Maar alles was keurig 
geregeld. We hebben een routing 
naar de bar gemaakt, “corona-
proof” shirtjes 
uitgedeeld/gewisseld, QR-code 
clubhuisregistratie opgezet en 
geïnvesteerd in vier mooie 
rood/blauwe tenten als overloop bij 
slecht weer.  
 
Ook was het in de eerste 5 
competitie weekenden fijn om te 
zien dat iedereen zich, in het 
algemeen, goed aan de corona 
regels hield. Controle door de 
Gemeente bij MHCT was dan ook 
geen probleem. 
 
De trainersavond (nog in het 
clubhuis) was een succes, net als de 
twee coach sessies (via teams). In 
deze sessies heeft de TC zich 
gepresenteerd en een aantal 
praktische zaken met alle 
betrokkenen voor het komende 
seizoen doorgenomen. 
 
Helaas dus weer verdere restricties. 
Gelukkig niet zo streng als de 
eerste keer en spelers onder de 18 
jaar mogen blijven trainen en in 
clubverband onderlinge oefenpotjes 
spelen. Planning voor de 
oefenpotjes zal nog volgen. We 
gaan zorgen dat de jeugd blijft 
ontwikkelen! 
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M.b.t. de volwassenen moeten we 
even kijken wat te doen. Zij mogen 
trainen in groepjes van 4, echter hoe 
dit precies werkt en hoe we dit 
kunnen handhaven is niet duidelijk. 
 
Verder we hebben na uitvoerig 
overleg besloten de zaalcompetitie 
voorbij te laten gaan en ons in te 
schrijven voor de “midwinter-
competitie”. In en rondom Breda 
zijn er meer clubs die ook dit besluit 
hebben genomen. T.a.v. de 
“midwinter-competitie” wachten wij 
op nadere informatie van de 
hockeybond.  
 
De komende periode zitten we 
natuurlijk niet stil en hebben we een 
paar mooie initiatieven lopen. Zo 
wordt er hard gewerkt aan de 
realisatie van LED verlichting op 
het groene waterveld. En is er 
gestart met de AbitrageCie, 
waarover in Q1-21 meer bekend zal 
worden.  
 
Voor nu wensen wij iedereen een 
fijne herfstvakantie. Let goed op 
elkaar en blijf gezond.  
 
Met sportieve groet, namens het 
bestuur, 
Jan-Willem 
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Trainingen, wedstrijden en Corona 
Dinsdagdag 13 oktober, heeft het kabinet een aantal nieuwe maatregelen afgekondigd. Deze maatregelen zijn stevig en 
dringend noodzakelijk om het virus terug te dringen. Als geen ander beseffen we dat het inspanningen van ons allen vraagt 
en willen we als bestuur hier ook jouw medewerking voor vragen en daarbij niet de randjes op te zoeken van die regels. 
Graag informeren we je over een paar praktische zaken. Mogelijk volgt er later nadere berichtgeving.  

Algemeen:  

We blijven iedereen oproepen om je goed aan alle maatregelen te houden; ook in je privé-leven! Was regelmatig je handen, 
schud geen handen en HOUD AFSTAND! Werk mee aan alle maatregelen op onze vereniging. Alléén op die manier kunnen 
we ervoor zorgen dat we spoedig weer met z’n allen wedstrijden kunnen spelen.  

De afgekondigde maatregelen gelden sinds woensdag 14 oktober en voor de komende 4 weken (t/m 10 november 2020) en 
mogelijk worden deze tussentijds nog bijgesteld. De maatregelen hebben de bedoeling om zoveel mogelijk contact tussen 
mensen te voorkomen: houd dat steeds in gedachten!  

Sportcomplex:  

Het sportcomplex is alleen toegankelijk voor geplande activiteiten (training/wedstrijd). Ouders kunnen kinderen bij poort 
sportcomplex (DIA) afzetten en ophalen, hierbij afstand (te) bewaren van 1,5m tot anderen personen. Vermijd 
groepsvorming.  

Personen die tijdens de wedstrijd of training een specifieke functie hebben, bijvoorbeeld als trainer/coach, als Corona 
Verantwoordelijke (met hesje), als spelbegeleider bij de jongste jeugd of als scheidsrechter, mogen gedurende het uitoefenen 
van die functie aanwezig zijn. Zij moeten na het uitoefenen van de functie het sportcomplex zo snel mogelijk weer verlaten.  

Competitie / wedstrijden: 

Voor alle (competitie-)lijnen geldt dat er geen wedstrijden meer gespeeld mogen worden.  

Trainen:  

De trainingen voor de jeugd (tót 18 jaar: t/m A) gaan gewoon door volgens het bekende schema. Ook bij de training mogen 
mensen niet komen kijken. Jongste Jeugd (JJ) teams (F en E) zorgen voor een Corona Verantwoordelijke bij de training. 
Deze is te herkennen aan een hesje. Bij keeperstraining mag begeleider mee om tas te dragen en helpen bij het aan- en 
uitkleden.  

Daarmee komen de trainingen voor de seniorenteams tot nader bericht volledig te vervallen. Om te helpen zoveel mogelijk 
contacten te voorkomen, is het niet mogelijk extra trainingen te organiseren op bijvoorbeeld de zaterdag of de zondag.  

Oefenwedstrijden:  

Het is toegestaan om voor de jeugd (tot 18 jaar: t/m A) oefenwedstrijden bínnen de vereniging te organiseren. Ieder team 
zorgt zelf voor een Corona Verantwoordelijke tijdens de oefenwedstrijd. Om zoveel mogelijk contacten te voorkomen, 
vragen we hiermee terughoudend om te gaan én de oefenwedstrijden (met een tijdsblok) te allen tijden aan te vragen via ons 
wedstrijdsecretariaat. 

De TC zal een voorstel voor de onderlinge oefenwedstrijden maken, deze starten na de herfstvakantie 

Toeschouwers / begeleiders van teams:  

Het is nog steeds niet toegestaan dat er toeschouwers zijn langs de velden. Omdat er alleen oefenwedstrijden bínnen de 
vereniging mogen worden georganiseerd, is er ook geen sprake van zogenaamde ‘teambegeleiders’: dus rijders, 
toeschouwers of anders geïnteresseerden (anders dan mensen met een specifieke functie binnen de club/team). Zij hebben 
geen toegang tot het complex.  
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Clubhuis dicht:  

Vanaf 29 september is de horeca/bar op de sportlocaties en –complexen reeds gesloten. Dit betekent:  

· dat ook bij slecht weer en plotselinge regenbuien het CLUBHUIS DICHT moet blijven. Zorg in die gevallen voor warme 
kleding, een paraplu en een regenjas; 

. dat het niet is toegestaan te eten of te drinken op het complex, m.u.v. de drinkflessen die je zelf meeneemt als teamlid;  

· dat de KLEEDKAMER DICHT is voor teambesprekingen en/of douchen;  

· toilet en kleedkamer achterkant bereikbaar indien hoge nood en/of voor EHBO spullen.  

Wanneer mag ik als speler naar het complex?  

Spelers die gaan trainen mogen maximaal 10 minuten van tevoren aanwezig zijn. Spelers die klaar zijn met hun eigen 
training of oefenwedstrijd worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk ons sportcomplex verlaten.  

Scheidsrechters cursus:  

De geplande scheidsrechters cursus en de geplande examen data gaan vooralsnog door. 

Geen zaalhockey, wel midwinter competitie: 

Na zorgvuldig afwegen heeft MHCT besloten om NIET mee toe doen aan de 
zaalcompetitie. Wij zijn als club van mening dat wij de veiligheid en gezondheid 
van leden, vrijwilligers, ouders niet kunnen garanderen tijdens het zaalseizoen. 
Gezondheid staat nu voorop. 

Wij bieden onze teams wel de mogelijkheid om deel te nemen aan de midwinter 
competitie. Later meer info hierover. 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid: 

Indien u op het complex bent dan a.u.b. registreren via de QR-code (op de clubhuisdeur). Bij een besmetting bij een van de 
leden graag het secretariaat informeren via info@mhct.nl 

We verwachten dat ieder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt voor de regels om zo te kunnen blijven hockeyen, 
binnen alle beperkingen. We gaan ervan uit dat hier geen extra maatregelen bij nodig zullen zijn en dat iedereen aanwezig de 
Corona Verantwoordelijken met respect benadert. Ze zijn er voor uw en onze gezondheid! 

 

HARTELIJK DANK VOOR JULLIE BEREIDWILLIGE MEDEWERKING! 

Namens de TC & het Bestuur van MHCT. 
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Van de Secretaris 
 
Scheidsrechterskaarten 
 
Vanaf heden zijn er setjes scheidsrechterskaarten aanwezig achter de bar. 
Wanneer het clubhuis weer open is, zijn deze daar op te halen en te gebruiken 
tijdens een wedstrijd. Na afloop dienen ze weer ingeleverd te worden. 
  
 
 
  
E-mail adres controleren 
 
Zou iedereen willen controleren of het opgegeven e-mail adres nog klopt. Het 
secretariaat merkt dat er regelmatig mails niet afgeleverd kunnen worden. Je 
kunt eenvoudig je e-mail controleren en eventueel aanpassen door via de 
MHCT website of hockeyapp in te loggen. Vraag dit ook aan je teamgenoten 
via de team app. Als het e-mail adres niet klopt, dan ontvangen ze ook de 
nieuwsbrief niet. 
  
website: www.mhct.nl 
Log in op de website (inloggen)  
vervolgens druk je op profiel rechts bovenin 
onderin verschijnt in de knop Bewerk 
pas het e-mail adres aan 
klik op de knop Bewaar 
 
app: LISA Hockeyapp 
• vervolgens druk je op profiel in de onderste balk 
• Contactgegevens Wijzig 
• Gereed 
  
  
Algemene Ledenvergadering 16 November 
 
De volgende Algemene ledenvergadering is op 16 november. Dit zal een digitale 
bijeenkomst worden. Verdere informatie over aanmelding en de agenda volgen. 
 
 
Met sportieve groet, 
 
Esther Meijer 
Secretaris MHCT 
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Barhoofden Gezocht 

Ben je lid van Rabobank Amerstreek dan kun je onze mooie 
club supporten. De Rabobank heeft meer dan 15 miljoen ter 
beschikking gesteld, voor meer dan 30 duizend clubs in 
Nederland. Dit wordt verdeeld op basis van jou stem. 
 

- Log in op de rabobank app 
- Ga naar ‘ Zelf Regelen’ 
- Klik op ‘ Lidmaatschap’ 
- Klik dan op ‘ ClubSupport’ 

 
Je kunt stemmen tot en met 26 oktober 
 
 
 

Rabobank Clubsupport 

De bar als middelpunt van ons verenigingsleven. De plek waar sporters, ouders, vrienden en andere gebruikers van ons 
clubhuis elkaar kunnen ontmoeten. Een goed functionerende bar is erg belangrijk en vrijwilligers maken dit al jaren 
mogelijk. Jammer genoeg krijgen wij dat met de huidige club barhoofden nu niet elke week voor elkaar.  
Dat zouden we wel graag willen. Daarom zoeken we nieuwe barhoofden. 
 
Wat doet een barhoofd? 
Een barhoofd zorgt voor de opening of sluiting van de bar. Tijdens de 
veldcompetitie is de bar (en keuken) op zaterdag en zondag geopend. 
Daarnaast soms ook bij bijzondere evenementen. Een barhoofd heeft 
eindverantwoordelijkheid over de bar, keuken en clubhuis en wordt bijgestaan 
door barmedewerkers. Barhoofden zijn tenminste 18 jaar en betrokken bij de 
vereniging, als lid als ouder/verzorger van minderjarige verenigingsleden 
 
Hoe vaak heb je dienst als barhoofd? 
Hoe meer barhoofden, hoe meer we de diensten kunnen delen. Ons streven is dat elk barhoofd 2x per half seizoen een 
dienst draait. Een dienst bestaat uit ongeveer 4 a 5 uur per keer. Natuurlijk maken we een schema in overleg. 
 
Meer weten, een keertje meelopen of je meteen aanmelden? 
Mail naar exploitatie@mhct.nl 
 
Hopelijk tot ziens! 
 
Namens het barteam, 

Wil je graag een mooi en veilig MHCT mondkapje kopen? 
Stuur een mailtje naar ons secretariaat info@mhct.nl 
 
 
 
 

MHCT Mondkapjes 
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Grote Clubactie 

De Grote Clubactie ging 19 september van start. Van ieder lot gaat er 80% 
naar de club.  
Momenteel zijn er ruim 700 loten verkocht. De jeugdleden 
hebben al 600 loten online verkocht middels de QR-code. 
De andere 100 loten zijn afkomstig van de 2 superloten, die 
gekocht zijn door Heren Veteranen 35+ A en B. Een 
superlot is 50 loten waard. 
 
Als uw bedrijf/team een superlot wil kopen, dan kan dat 
natuurlijk ook! U krijgt dan 50 lotnummers waarop prijzen 
kunnen vallen. Misschien leuk om aan 50 werknemers te 
geven? 
 
Zouden alle coaches van de jeugdteams de kinderen er nog 
eens op willen wijzen dat het geweldig zou als ze door 
zouden gaan met het verkopen van loten. Dat kan ook nog 
in de herfstvakantie. Het is voor de club een enorme steun. 
Een week na de herfstvakantie is de sluitingsdatum, 24 
november. Dan hopen we natuurlijk dat we de 1950 loten, 
van 2019, hebben overschreden. Dat zou helemaal 
fantastisch zijn! 
 
9 december is de trekking van de prijzen. 
 
 
 

Zet je licht aan ! 

Doe mee met de ZET JE LICHT AAN! 
Fietsverlichtingscampagne en win 1.000,- euro voor de 
clubkas. 
 
Wist je dat de kans op een aanrijding met 20% afneemt 
wanneer je je fietsverlichting aan hebt? Doe daarom mee 
met de campagne van de KNHB en de ANWB. 
 
We zien dat bij hockeyers ook de fietsverlichting niet 
altijd op orde is. Op 6 oktober is de campagne officieel 
afgetrapt, waarbij oud-international Naomi van As, de 
eerste ‘Zet je licht aan !’ –tag zette op haar oude club 
Klein Zwitserland. 
 
Ga met je hockeyteam, hockeyvriendin of –vriend, je 
fiets, vooral je stick, bij een tag op de foto. Dan maak je 
kans op 1.000,- euro voor onze clubkas. 
 
Bestel op anwb.nl/fietsverlichtingsactie een gratis 
tagpakket. Er komen tags in onze eigen fietsenstalling en 
bij het clubhuis. 
 
Maak een originele foto en deel hem via instagram met 
#zetjelichtaan @anwb @mhct_teteringen en maak kans 
op 1.000,- voor de clubkas. 
Makkelijk verdiend toch? 
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Sponsor 

MHCT verwelkomt graag de nieuwe 
sponsor STREET JUMP Breda.  
Bedankt voor jullie steun aan onze 
club! 
 
Daarnaast zijn er ook allemaal team 
sponsors, zoals:  

- DHL voor Heren 35A 
- Projectmanagement and 

Consultancy 
Azarkan&Vogels voor 
jongens E 

 
 
 

 
Projectmanagement and Consultancy 
Azarkan&Vogels voor jongens E 
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Rood / Blauwe tenten 

MHCT heeft mooie Rode en Blauwe 
tenten op het terras.  Deze kunnen je 
beschermen tegen zon of een 
regenbuitje. Daarnaast staat 
het ook erg gezellig en 
kleurrijk. Een leuke 
aanwinst voor onze club. 
 
 
 
 


