
 
 

Algemene informatie voor aspirant-leden  
 
Leuk dat je interesse hebt om bij Hockeyclub Eersel te komen hockeyen!  
In deze brochure vind je nuttige informatie over de gang van zaken bij onze club.  
 
Hoe word je lid:  
Iedereen die lid wordt mag vrijblijvend 3 (proef) trainingen meedoen om te proberen of hockey bevalt. 
Om mee te kunnen doen aan de proeftrainingen moet je je aanmelden als lid via de website van HC 
Eersel.  
Je kunt inschrijven als trainingslid of spelend lid (competitie). Ook is er de mogelijkheid je in te 
schrijven als vrijwilliger of ouder/verzorger. Dit laatste om toegang te krijgen tot de HC Eersel Club 
App. Dit kan via de knop Lid worden op de site.  
 
Wat gebeurt er na je inschrijving:  
Als de ledenadministratie je inschrijfformulier verwerkt heeft krijg je een bevestiging van ontvangst. 
Ondertussen bekijkt de Technische Commissie in welk team je het beste past. Kinderen tot 10 jaar 
beginnen meestal in de hockeyschool, oudere kinderen gaan met een passend competitieteam 
meetrainen. Vervolgens krijg je een bevestiging bij welk team je bent ingedeeld en wanneer je bij je 
trainer verwacht wordt voor je eerste training.  
 
Wat heb je nodig tijdens je proeftrainingen:  

 Bitje, ook bij proeftrainingen verplicht. Te koop bij de meeste sportzaken (voor €5,- tot €10,-)  

 Scheenbeschermers, erg zinvol, maar niet verplicht tijdens proeftrainingen, later wel verplicht.  

 Gymschoenen voor buiten. Kunstgrashockeyschoenen zijn later wel nodig als je lid wordt.  
 Geen voetbalschoenen, die noppen zijn te lang voor hockey-kunstgras.  

 Buitensport kleding, aanpassen aan het weer. Clubtenue kan later.  

 Hockeystick kun je tijdens de proeftrainingen lenen bij de club.  
 
Definitief lid worden: 
Als de 3 proeftrainingen bevallen hoef je niks te doen en loopt je proeflidmaatschap automatisch over 
in een trainingslidmaatschap. Mocht het hockey om wat voor reden dan ook tegenvallen, dan kun je je 
lidmaatschap weer opzeggen. Meldt je dan af vóór de vierde training bij de ledenadministratie: 
leden@hceersel.nl. 
 
Nadat je definitief lid bent geworden krijg je een factuur voor de contributie. Voor de hoogte van de 
contributie kijk op de site. Het lidmaatschapsjaar loopt van augustus t/m juli. Omdat hockey een 
teamsport is kun je niet op elk willekeurig moment je lidmaatschap opzeggen, maar kan dat alleen 
per einde van het lidmaatschapsjaar en moet vòòr 1 juni.  
 
Trainen en competitie spelen:  
Als je lid bent geworden train je gewoon door bij je team. Dit is ook het moment om hockeyspullen 
aan te schaffen zodat je je eigen stick en clubtenue hebt. Na een half jaar tot een jaar (afhankelijk van 
je leeftijd, hockeyvaardigheden en teambezetting) kun je in overleg met je trainer/coach ook 
competitie gaan spelen. Als je samen met je trainer/coach besluit dat je competitie kunt gaan spelen, 
wordt je lidmaatschap omgezet van trainingslid naar spelend lid en krijg je een aanvullende factuur.  
 
 



 
Leeftijdsindeling competitieteams: 
< 7 jaar  Kinderen spelen nog geen competitie, maar trainen alleen bij de 

hockeyschool  
F (7 / 8 jaar)  F-kinderen spelen, nadat ze uit de hockeyschool komen, wedstrijdjes als 

drietallen: 3 tegen 3 op 1/8e veld. Er wordt gespeeld met 4 goals, zonder 
keeper.  

E 1e jaars (< 9 jaar)  Spelen als 6-tallen. In de E-leeftijd gaan de kinderen echte wedstrijdjes 
spelen op 1/4e veld. Per team een keeper met 5 veldspelers.  

E 2e jaars (< 10 jaar)  Spelen als 8-tallen (keeper met 7 veldspelers) wedstrijden op een half veld.  
D ( >10 jaar en < 12 jaar)  Spelen als 11-tal op een heel veld.  
C (> 12 jaar en < 14 jaar)  11-tal  
B (> 14 jaar en < 16 jaar)  11-tal  
A (> 16 jaar en < 18 jaar)  11-tal  
Senioren en veteranen  11-tal  
 
Team-indelingen worden bepaald door de Technische Commissie en vinden plaats in juni en 
december.  
 
Competitie:  
Competitie voor de jeugdteams wordt gespeeld op zaterdag. De jongste teams in de ochtend vanaf 
9:00 uur, de oudere teams in de middag tot 19:00 uur. Senioren spelen op zondag. De competitie is 
verdeeld in een najaarscompetitie en een voorjaarscompetitie. In de winterstop wordt niet buiten 
getraind.  
Najaarscompetitie: periode begin september – begin december  
Voorjaarscompetitie: periode begin maart – begin juni  
Voor de oudere jeugdteams (A-D) en senioren is er in de winsterstop de mogelijkheid om zaalhockey 
te spelen. Voor de jongere jeugd is er de mogelijkheid om in de zaal te trainen. 
Zaalcompetitie is op zaterdag of zondag, ochtend of middag.  
Zaalhockey wordt apart gefactureerd. Zaalcontributie: zie website. 
  
Alle hulp is nodig:  
HC Eersel is een relatief kleine vereniging, waarbij we proberen de contributie zo laag mogelijk te 
houden. Dat lukt alleen dankzij de inzet van veel vrijwilligers.  
Van oudere jeugd en senioren verwachten we dat de leden actief bijdragen aan clubactiviteiten. Bij de 
jongere jeugd verwachten we dit ook van de ouders. Zonder hulp van de ouders kunnen kinderen niet 
hockeyen.  
Deze hulp kan bestaan uit het draaien van bardiensten, begeleiden van wedstrijden, coachen en/of 
trainen van een team, optreden als scheidsrechter, en het meehelpen aan clubevenementen.  
We stellen het erg op prijs als mensen met enige hockeyervaring meehelpen met het geven van 
trainingen of het coachen van een team. Bij jeugdteams zijn de trainers/coaches meestal de ouders van 
een jeugdlid.  
Ook zonder hockeyervaring kan iedereen natuurlijk een welkome bijdrage leveren aan het welzijn van 
de club!  
 
Communicatie:  
HC Eersel heeft een ClubApp (zie App Store of PlayStore) en website ( www.hceersel.nl ) met veel 
actuele informatie, zoals nieuwsberichten, teamindelingen, wedstrijdgegevens en berichten uit het 
bestuur en de verschillende commissies. Bij inschrijving ontvang je een lidmaatschapsnummer en 
wachtwoord waarmee je kunt inloggen in de ClubApp en op de website. Als lid kun je, na inloggen, 
o.a. adresgegevens van andere leden of trainers opzoeken, maar ook je eigen trainingstijden en 
wedstrijden zien. Als je de ClubApp voor het eerst opent krijg je een uitleg over hoe de App werkt.  



 
Toelichting beleid team-indeling: 
Omdat de teamindeling soms wat vragen oproept, hierbij een toelichting hoe de indeling van een 
jeugdlid tot stand komt.  
De criteria voor de indeling van een lid in een team zijn:  

 leeftijd  
 vriendjes / vriendinnetjes  
 hockeyvaardigheid  
 teambezetting  

 
Het primaire doel is dat een jeugdlid plezier in het hockey beleeft. Dat proberen we te bereiken door 
kinderen met vergelijkbare leeftijd en vergelijkbaar hockeyniveau zoveel mogelijk in hetzelfde team in 
te delen. Daar komt bij dat de landelijke hockeybond (KNHB) standaarden heeft en dus eisen stelt aan 
teamsamenstellingen waaraan we ons dienen te conformeren.  
 
Dus niet alleen de leeftijd of alleen de hockeyvaardigheid is een criterium. Zo kan het gebeuren dat 
iemand die heel goed kan hockeyen en jonger is, in "ouder" team staat dan iemand die net begint. Ook 
proberen we te zorgen dat alle teams uit ongeveer evenveel teamleden bestaan zodat iedereen kan 
spelen. Een voorbeeld:  

Als er 19 leden zijn met een C-leeftijd en 11 leden met een D-leeftijd dan kiezen we uit de C-
leeftijd-spelers de jongste/minst ervarene spelers om in een D team te spelen zodat beide 
teams 15 leden hebben (een dergelijke aanpassing moet wel de formele goedkeuring van de 
KNHB krijgen). In het "oorspronkelijke" C-team van 19 kinderen, waar er maar 11 tegelijk op 
het veld kunnen staan, komen veel kinderen niet aan hockeyen toe, cq zitten veel spelers 
tijdens wedstrijden op de bank, en is niemand blij. Dan is het leuker om veel te spelen in een 
wat jonger team.  

 
Bij jonge kinderen (E/F jeugd) zijn vriendjes/vriendinnetjes natuurlijk heel belangrijk, naarmate de 
kinderen ouder worden komt er langzaam meer nadruk op hockeyvaardigheid te liggen. Dus bij de 
oudere jeugd kan het voorkomen dat twee vriendinnetjes die betreft hockeyvaardigheid niet bij elkaar 
passen, niet in hetzelfde team worden ingedeeld.  
 
De teamindelingen vinden plaats in juni en november. Hierdoor kan het voorkomen dat je enige 
tijd alleen traint voordat je aan competitie wedstrijden mee kunt doen. De teamindeling wordt gemaakt 
door de Technische Commissie nadat van alle teams de coaches en trainers geconsulteerd zijn. Hierbij 
wordt geprobeerd een teamindeling te maken die voor de hele vereniging tot de meest optimale 
oplossing leidt, en waarbij zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de belangen van de leden. Niet alle 
individuele wensen kunnen altijd gehonoreerd worden.  
 

HC Eersel is een relatief kleine vereniging waar enige creativiteit wordt gevraagd bij de indeling van 
de teams. Om dit tot een succes te maken wordt flexibiliteit en medewerking van leden en ouders zeer 
op prijs gesteld. 

 

Welkom bij Hockeyclub Eersel en veel plezier met hockeyen!  
 


