Welkom bij S.M.H.C. MAGNUS

De informatie is bedoeld als leidraad voor ouders/verzorgers van nieuwe (jeugd) leden.
Uw zoon/dochter of u gaat zelf hockeyen bij de Schager Mixed Hockey Club Magnus
(SMHC) en dan zijn er misschien een aantal zaken nog niet helemaal duidelijk.
Vragen als ‘in welk team kom ik ?’, ‘waar koop ik een clubtenue?’, ‘hoe lang moet een
hockeystick zijn?’,maar ook ‘ben ik verzekerd tijdens het hockeyen?’ en ‘wat wordt er
van ouders verwacht?’ worden ons regelmatig gesteld. Op deze vragen en nog veel
meer hopen wij, door middel van deze brochure, antwoorden te geven. Mochten er na
het lezen nog onduidelijkheden zijn dan kunt u contact opnemen met het
ledensecretariaat, secretariaat@hockeyclubmagnus.nl
Op 28 oktober 1972 werd S.M.H.C. Magnus opgericht. In het begin was er nog geen
clubhuis en mochten we gebruik maken van een veld van voetbalvereniging SRC. Als snel
werd er naast SRC een hockeyveld aangelegd en bouwden de leden zelf een clubhuis
”Ons Hockie”.
We beschikken over een fraai zand ingestrooid kunstgrasveld (2011) dat is gelegen op
sportcomplex Groenoord.
Rest ons nog u of uw kind(eren) een fijne tijd te wensen bij de Schager Mixed Hockey
Club Magnus. Tot ziens langs de lijn of op het hockeyveld.

Adresgegevens:

Correspondentieadres:

Clubhuis "Ons Hockie"
Sportcomplex Groenoord
Wilgenlaan 1D
1741ZP Schagen
0224-29670

Postbus 373
1740AJ Schagen

Email: secretariaat@hockeyclubmagnus.nl
Website: www.hockeyclubmagnus.nl

AANMELDEN/OPZEGGEN
Aanmelden kan gedurende het gehele jaar via het aanmeldingsformulier op de website
www.hockeyclubmagnus.nl
Na het invullen dient u het formulier op te sturen naar het Secretariaat S.M.H.C. Magnus
(zie adresgegevens).
De contributie en het entreegeld worden na het invullen van een machtiging
automatisch geïncasseerd.
Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk vóór 15 mei bij:
Secretariaat S.M.H.C. Magnus
Postbus 373
1740 AJ Schagen
of per e-mail naar: secretariaat@hockeyclubmagnus.nl

COMMUNICATIE
Veel wetenswaardigheden, zoals trainingstijden en wedstrijdinformatie zijn te vinden via
de site van Magnus www.hockeyclubmagnus.nl. Op de site kun je inloggen bij "Mijn
Magnus". Daar vind je veel extra informatie van de club maar ook van je team.
Ook wordt geadviseerd om de mobiele applicatie te downloaden. Ook daar vind je het
nieuws van de club en kun je mobiel op de hoogte blijven van de wedstrijdschema's etc.
Onderaan de website vind je de links naar de applicatie (android of apple).

Voor algemene vragen of onduidelijkheden kan het secretariaat gemaild
worden.secretariaat@hockeyclubmagnus.nl
Vragen over de website, applicatie of het inloggen kun je sturen
naar redactie@hockeyclubmagnus.nl

TENUE
Donkerblauwe rok/broek
Rood-blauw shirt met S.M.H.C Magnus-logo
Donkerblauwe kousen
Hockeyschoenen
Hockeystick (lengte voor kinderen tot ca. de navel)
Voor de veiligheid gebitsbeschermer (bij S.M.H.C. Magnus verplicht) en
scheenbeschermers (verplicht)
Gebitsbeschermers kunt u in sportzaken verkrijgen. U dient de gebitsbeschermer zelf op
maat te maken volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Uw tandarts of
orthodontist kan ook een gebitsbeschermer maken.
Door de club wordt aan ieder team met keeper (F-jeugd speelt zonder keeper)
een helm, legguards, klompen, bodyprotector, broek en handschoenen verstrekt.
Vanaf de D-jeugd gaan de teams in veel gevallen met een vaste keeper spelen. De
keeper is dan verantwoordelijk voor verlies, diefstal of onnodige schade aan de
keeperoutfit. Als er geen vaste keeper in een elftal aanwezig is, is de coach hiervoor
verantwoordelijk.
In het begin van het seizoen worden de keepermaterialen op verschillende momenten
aan de keepers en coaches verstrekt. Deze data worden tijdig op de S.M.H.C. Magnus website aangegeven.
Hetzelfde geldt voor de inname van de keepermateriaal aan het einde van het seizoen.
Gedurende het seizoen is er voor de vaste keepers de mogelijkheid hun keepertas
achter te laten in het daarvoor bestemde en afgesloten locker*. De sleutel is in overleg
en volgens de regels te verkrijgen bij de materiaalcommissie. De materiaalcommissie
verstrekt naast het keepermateriaal ook alle trainingsmaterialen en draagt zorg voor het
onderhoud.

SPONSORING
Een vereniging als de S.M.H.C. Magnus is, naast de inkomsten vanuit de contributies,
ook afhankelijk van inkomsten uit sponsoring. Op de S.M.H.C.- Magnus website staan de
diverse sponsoren genoemd. Het is ook mogelijk om het team van uw zoon/dochter te
sponsoren. Bijvoorbeeld door middel van uw (bedrijfs) logo op het tenue en/of
trainingspak te late drukken. De kosten variëren afhankelijk van de keuze die gemaakt
wordt. Dit kan uitsluitend na overleg met de sponsorcommissie. Voormeer informatie
verwijzen wij u naar de S.M.H.C. Magnus -website. Daar kunt bij het sponsoring gedeelte
ook de pdf-catalogus downloaden; hier staan alle sponsor mogelijkheden in vermeld. Bij
interesse graag contact opnemen met ..........@magnus.nl

INDELING TEAMS/ELFFTALLEN
coördinator van de Jongste Jeugd (D8-tal,E,F) en benjamins
Ans Repko (repko.schagen@planet.nl)
coördinator van de oudste jeugd (A,B,C,D11-tal) en senioren
Kimberly van Excel (kimberlyvanexcel@gmail.com)
Benjamins: 6 t/m 7 jaar, kinderen spelenderwijs kennis
laten maken met bal, hockeystick en het hockeyspel.
F-categorie: 7 t/m 8 jaar *
E-categorie: 8 tot 10 jaar *
D-categorie: 10 tot 12 jaar *
C-categorie: 12 tot 14 jaar *
B-categorie: 14 tot 16 jaar *
A-categorie: 16 tot 18 jaar *
* peildatum is 1 oktober
Deze leeftijdsgrenzen dienen vanuit de Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB)
zeer strikt gehanteerd te worden.
Senioren: Vanaf 18 jaar, waarbij vanaf ong. 35 jaar gekozen kan worden voor een
Veteranenteam.
Damesveteranen-dinsdag: Vanaf 30 jaar.
Trainingslid: Voor iedereen die wil trainen zonder de verplichting van wedstrijden.

Zaalhockey: Wordt gespeeld tijdens de winterstop in diverse sporthallen in NoordHolland.
Teams worden ingedeeld na inschrijving. In principe spelen alle teams vanaf D-8tal
zaalhockey.
Sommige teams en de jongste jeugd doen mee aan de tussentijdse midwintercompetitie.
Midwinter-competitie: Met name voor de jongere teams is dit erg leuk omdat de
kinderen dan beter leren hockeyen doordat er langer door het jaar gespeeld wordt.
‘Oefening baart kunst’.

TRAINING
De KNHB (Koninklijke Nederlandse Hockey Bond) stelt een half jaar trainen verplicht
alvorens mee gedaan mag worden aan de wedstrijden tenzij anders in overleg met de
trainer.
Alle teams trainen minimaal 2 keer per week. Trainingstijden zijn te vinden op de
S.M.H.C. Magnus-website. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen trainingen, tenzij
anders in overleg met de trainer.

WEDSTRIJDEN
Junioren: van 6 tot 18 jaar (peildatum 1 oktober) spelen op zaterdag. De laatste
wedstrijden zijn rond 19.00 afgelopen. In de regel geldt hoe ouder het kind, des te later
hij/zij speelt, vroeg in de ochtend spelen meestal de jongste teams.
Natuurlijk kunnen uitzonderingen plaatsvinden, maar het zal dan ook bij uitzonderingen
blijven.
Senioren: vanaf 18 jaar (peildatum 1 oktober) Spelen op zondag.
Dames veteranen: vanaf 30 jaar spelen op dinsdagochtend wedstrijden.
Wedstrijdschema’s zijn te vinden op www: hockeyclubmagnus.nl
De coach is ook in het bezit van een wedstrijdschema. Het is ieders eigen
verantwoordelijkheid om te kijken wanneer je moet spelen.
Het is ook mogelijk om op de site van de KNHB (Koninklijke Nederlandse Hockey Bond)
www.knhb.nl, de competitie-indeling en stand (met uitzondering van de E en F- teams)
te bekijken.

Wanneer en waar uw zoon/dochter moet spelen staat vermeld op de S.M.H.C. Magnus website. Hier vindt u wanneer, waar en tegen wie uw kind(eren) moet(en) spelen en hoe
laat hij/zij moet(en) verzamelen.
Men dient minimaal een half uur voor aanvang van de wedstrijden aanwezig te zijn. Het
is gebruikelijk om na de wedstrijd, ‘3e helft’, met de tegenstander gezamenlijk iets te
drinken.
Bij uitwedstrijden verzamelt het team op de parkeerplaats van Sportcomplex Groenoord
of elders, indien afgesproken.
Ouders worden verzocht hun medewerking te verlenen bij het rijden, meestal volgens
een rijschema dat door de coach gemaakt is. Zo worden de ‘kilometers’ eerlijk verdeeld
en zien ouders hun kind regelmatig spelen.
Speelt uw kind in het team, dat als laatste speelt op zaterdag dan heeft uw kind na de
wedstrijd "veegdienst". Dit team is verantwoordelijk, onder toezicht van de coach, voor
het vegen van het clubhuis en de kleedkamers.
Tevens zorgt het team ervoor dat de hoekvlaggen opgeruimd worden en de rommel van
het veld wordt gehaald.

Een D-8 team bestaat uit maximaal 7 veldspelers en 1 doelverdediger. Spelers mogen
worden gewisseld op elk moment bij de (denkbare)middenlijn, maar niet als er een
strafcorner is toegekend. Een wedstrijd duurt 2x30 minuten met een korte rust van
maximaal 5 minuten. Er wordt gespeeld op een half veld. Nu het speelveld groter is en
het spel sneller wordt gespeeld, wordt het spel geleid door twee spelbegeleiders. De
spelbegeleiders zijn geen scheidsrechters en moeten het spel begeleiden. Indien nodig
kunnen zij het spel onderbreken om uitleg te geven over situaties die de spelers niet
begrijpen.
Enthousiaste ouders zijn hier altijd welkom! Het is ook leuk om een wedstrijd te fluiten,
zodat u ook het ‘spel’ van uw kind gaat begrijpen.
Vanaf de D-teams (11-tal) bestaat een team uit maximaal 10 veldspelers en 1
doelverdediger. Er mogen maximaal 5 wisselspelers zijn. Spelers mogen worden
gewisseld op elk moment bij de middenlijn, maar niet als er een strafcorner is
toegekend. Een wedstrijd duurt 2x35 minuten met een korte rust van minimaal 5 en
maximaal 10 minuten. Er wordt gespeeld op een heel veld. Nu het speelveld groter is en
het spel sneller wordt zal het spel geleid worden door twee scheidsrechters. Deze zullen
het spel niet onderbreken om uitleg te geven over situaties die de spelers niet begrijpen.

DE TEAMS
Een F-team bestaat uit maximaal 3 veldspelers. Elk team heeft twee doelen te
verdedigen. Er is geen doelverdediger. Er mogen wisselspelers zijn. Spelers mogen op elk
moment worden gewisseld bij de (denkbare)middenlijn. Een wedstrijd duurt 2x15
minuten met een korte rust van maximaal 5 minuten. Er wordt gespeeld op een achtste
veld. Het speelveld is zo klein dat kan worden volstaan met 1 spelleider. De spelleider is
geen scheidsrechter en moet het spel begeleiden en kan bij voorkeur het spel
onderbreken om uitleg te geven over situaties die de spelers niet begrijpen.
Een E- team bestaat uit maximaal 5 veldspelers en 1 doelverdediger. Er mogen
wisselspelers zijn. Spelers mogen op elk moment worden gewisseld bij de
(denkbare)middenlijn. Het speelveld is zo klein dat kan worden volstaan met
1 spelleider. Een wedstrijd duurt 2x25 minuten met een korte rust van maximaal 5
minuten. Er wordt gespeeld op een kwart veld. De spelleider is geen scheidsrechter en
moet het spel begeleiden en kan bij voorkeur het spel onderbreken om uitleg te geven
over situaties die de spelers niet begrijpen.

SCHEIDSRECHTERS
De KNHB stelt de A- en B-junioren en de senioren verplicht om een scheidsrechterskaart
te halen en gedurende het seizoen enkele wedstrijden te fluiten. Dit is mede ter
bevordering van het spelinzicht en het respecteren van de beslissingen van de
scheidsrechters in de eigen wedstrijd. Op deze manier komt dan iedereen een paar keer
aan de beurt en komt het werk niet op de schouders van enkelen terecht. Hier geldt dan
ook… ‘vele handen maken licht werk!’.
Iedere hockeyer boven de 16 jaar moet de scheidsrechterscursus volgen om zijn kaart te
halen. Deze cursus wordt gegeven via E-learning. Dit houdt in dat de cursisten zelf
achter de computer de basistheorie oftewel de spelregels leren. De E-learning, die met
name door veel beeldmateriaal, filmpjes en animaties een hoge funfactor bevat, sluit
goed aan op het ‘nieuwe leren’. Na het behalen van het schriftelijk examen ontvangt de
geslaagde cursist zijn scheidsrechterskaart en wordt hij daarna bij zijn eerste
wedstrijd(en) door de club zo goed mogelijk begeleid.

Ook voor ouders en begeleiders bestaat de mogelijkheid om deze scheidsrechterskaart
te halen.
De scheidsrechters worden ingedeeld door de S.M.H.C. Magnus Arbitragecommissie.

Aan de ouders wordt gevraagd om betrokken te zijn bij de wedstrijden van hun kinderen
en zo de gezellige sfeer te accentueren op en rond het hockeyveld. Ouders kunnen hun
kinderen stimuleren om naar de trainingen te gaan en alleen met goede redenen af te
zeggen.
Ouders moeten erop toe zien dat het kind op tijd is, anders dupeert het kind het team.

COACH

Tot slot wordt de vrijwillige hulp van ouders binnen de S.M.H.C. Magnus zéér
gewaardeerd. Dit kan variëren van hulp achter de bar tot klussen in het clubhuis, maar
ook lid van een van de diverse commissies die we binnen de S.M.H.C. Magnus hebben.
Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet optimaal draaien.
Op het aanmeldingsformulier dient u aan te geven waar uw interesse naar uit gaat.

De taak van een coach is veelzijdig. Bij de jongere teams ligt de nadruk op de sociale
vaardigheden binnen het team. Hoe ga je met elkaar om en wat is sportief spel.
Teambuilding tussen de kinderen maar ook met de ouders! Bij de oudere teams
(v.a. D-teams) zal de nadruk steeds meer op de hockeyprestatie liggen, al naar gelang
het niveau van het team. Het is ook een organisatorische taak. Wie staat waar in het
veld, wie is de keeper, wie is de aanvoerder tijdens de wedstrijd en welke ouders rijden
wanneer?
De coach is ook verantwoordelijk voor een stuk veiligheid tijdens de wedstrijd en zorgt
voor het invullen van het wedstrijdformulier. Hij/zij voert overleg met de Commissie
Hockey Zaken over de prestaties van de kinderen in zijn/haar team. De coach is ook de
persoon waar je geacht wordt je af te melden als je een keer niet kan spelen. Als een
kind een keer niet kan komen trainen dan moet dit gemeld worden bij de trainer.
Coach zijn is een dankbare en leuke taak, waarbij alle hulp van ouders zeer welkom is.
Bij de SMHC streven wij er naar om de jeugdteams door 2 coaches te laten begeleiden.
zodat de taken verdeeld kunnen worden.

OUDERS
Ouders zijn heel belangrijk binnen de S.M.H.C. Magnus ! De hockeyclub juicht de
betrokkenheid van ouders bij het hockeyspel van hun kind(eren) zeer toe. Zonder de
medewerking van ouders zal het hockeyspel voor uw kind(eren) een stuk moeizamer
verlopen.
Ouders worden verzocht bij een uitwedstrijd te rijden, opdat het gehele team veilig
vervoerd kan worden. Dit gebeurt meestal aan de hand van een rijschema, wat de coach
heeft gemaakt. Zo weet iedereen wanneer hij/zij aan de beurt is.
Ouders worden gedurende het seizoen enkele malen ingedeeld voor de barbezetting.
Deze bardienst duurt meestal een dagdeel (van ca. 2 uur) en staat onder leiding van een
Barhoofd die bekend is met het ‘reilen en zeilen’ achter de bar en Clubhuis. Meer
informatie hierover is te vinden op de S.M.H.C. Magnus -site.

VRIJWILLIGERSPOSTEN
De S.M.H.C. Magnus functioneert alleen door de inzet van vrijwilligers.
Een ieder die op wat voor manier dan ook verbonden is aan deze hockeyclub, draagt
zorg voor de goede sfeer en een goede gang van zaken binnen de vereniging. Iedereen
wordt in staat gesteld om op zijn/haar eigen manier een bijdrage te leveren. Daarbij
wordt gebruik gemaakt van de kwaliteiten van de mensen. De één is goed in klussen en
de ander kan misschien beter een bardienst doen. Niet iedereen beschikt over evenveel
tijd en vaak zijn de kinderen ook nog lid van diverse andere sportverenigingen. We zijn
ons daar ook ten zeerste van bewust, maar als we allemaal een klein beetje voor de
vereniging doen is het al genoeg om “bergen te verzetten”!
Kantinediensten: Ouders worden ongeveer 4 keer per seizoen ingedeeld voor een
kantinedienst. U kunt op de website het rooster bekijken om te zien wanneer u
ingedeeld bent.
Onderstaand een kleine opsomming van de diverse vrijwilligersposten
die bij de S.M.H.C. Magnus bemand (moeten) worden:
 Coach
 Assistent trainer: tegen kleine vergoeding.
 Barhoofd: na interne begeleiding per toerbeurt de verantwoording dragen voor
de bardienst gedurende de wedstrijden op zaterdag.
 Klusjesmannen en -vrouwen voor onderhoud van het complex (dit varieert van
timmer- en schilderwerkzaamheden tot snoeiwerkzaamheden.
 Scheidsrechters

ALGEMENE GEDRAGSREGELS
-

Afmelden voor de wedstrijd alleen bij de coach.
Trainingen zijn nodig voor het verhogen van het eigen plezier in het spel.
Bezoek deze zo veel mogelijk. Afmelden alleen bij de trainer.
Het dragen van gebit- en scheenbeschermers is bij S.M.H.C. Magnus verplicht.
Vanaf de B jeugd, na het behalen van de scheidsrechterkaart, fluiten van
wedstrijden.
Geen rommel achterlaten in de dug-out, veld, kleedkamers, in en rond het
clubhuis op het gehele complex.
Sportief gedrag binnen maar ook buiten het veld.
Respecteer als ouder de beslissingen van een coach. Langs het veld een
discussie voeren is niet nuttig.
De scheidsrechter doet zijn best en respecteer ook zijn/haar beslissingen.
Fair Play geldt voor iedereen, voor kinderen maar zeker ook voor de
begeleiders en het publiek langs de kant van het veld.

VERZEKERING
Alle leden van de S.M.H.C. Magnus zijn collectief verzekerd. De verzekering dekt
lichamelijk letsel tijdens de webstrijden en trainingen, voor zover dit niet door de eigen
verzekering wordt vergoed. De vereniging is niet verzekerd voor ongevallen tijdens het
vervoer van en naar de verschillende sportcomplexen.

HOCKEYSEIZOEN
Eind Augustus / begin September : Begin van alle trainingen en eventuele
oefenwedstrijden.
Eind Augustus / begin September tot de herfstvakantie Voorcompetitie om de indeling
in verschillende klassen te maken
Herfstvakantie tot kerstvakantie: Competitie.
Januari - Februari: Midwintercompetitie/ Zaalhockey (meestal is dit v.a. einde
kerstvakantie tot aan de eerste week van de voorjaarsvakantie).
Maart - Mei: Competitie.

JAARLIJKSE EVENEMENTEN
2-Tal feesten voor teams vanaf C-leeftijd.
Nieuwjaarsborrel.
District toernooi (Jongste jeugddag) aan het einde van het seizoen, vastgesteld door
de bond. Afsluiting van het hockeyseizoen voor de E- en F-jeugd.
Deze dag staat geheel en al in het teken van veel hockeyen, soms
spelletjes en... altijd prijs!
Slotdag en huldiging van kampioenen.
Tot slot 2 handige sites:ledenzorg@
Ze geven informatie over de sport hockey en de aanschaf van materiaal.
http://www.knhb.nl/jeugd/ouders/wat+is+hockey/cDU792_Wat+is+hockey.aspx
http://www.knhb.nl/clubs/verenigings+ondersteuning/veiligheid/medisch/blessurepreventie/DU17378_Aanschaf+materiale
n+-+schoenen+scheenbeschermers+bitjes+en+stick.aspx

