
Vanaf zaterdag 14 November starten we met de enige echte Clubcompetitie!! 

Zoals jullie weten is de reguliere competitie stilgelegd vanwege corona. Daarom starten we zaterdag 
14 November met de Clubcompetitie welke gelukkig nog wel georganiseerd kan worden. In deze 
competitie spelen onze eigen jeugd teams tegen elkaar. 

Afgelopen weken is de TC Junioren druk bezig geweest om een poule-indeling te maken en een 
speelschema te vormen, deze willen wij jullie hierbij delen. 

Poule-indeling 

Zoals we in de aankondiging al hadden vermeld, de competitie is bedoeld om samen met clubgenoten 
heerlijk te hockeyen en plezier te hebben. 

W E S T L A N D 

MA1 MB1 MA3 MA4 JC1 MC2 JC2 MC6 

JB1 MB2 MB3 MA5 JD1 MC3 MD3 MC7 

JA1 JA2 JB2 MB4 MD1 MC4 MC5 MD4 

MA2     MB5 MC1 MD2 JD2 MD5 

 
Data en Tijden 

Het wedstrijdschema is te vinden op de site en hieronder afgebeeld. In verband met de beschikbare 
ruimte op de velden hebben we een blok wedstrijden naar de zondag moeten verplaatsen. Het 
eerstgenoemde team speelt in clubtenue en het laatstgenoemde team in wit shirt en eventueel andere 
sokken. Ieder team verzorgt zelf 1 scheidsrechter. 

 

Sterkte verschil bij teams 

We realiseren ons dat er soms best een niveau verschil kan zijn tussen twee teams, maar zijn blij dat 

we op deze manier toch nog wedstrijden kunnen spelen. We willen iedereen dan ook vragen om de 

wedstrijden zo competitief én leuk mogelijk te houden. Als dus één van beide partijen meer dan 3-0 

voorstaat willen we de coaches vragen samen maatregelen te  nemen: extra/minder spelers, vaker 

overspelen, alleen bepaalde afrondingstechnieken, corners laag, etc. Overleg met elkaar en houd het 

leuk! 



Lees onderstaande even goed door! 

Om alles in goede banen te kunnen leiden en volgens de corona-richtlijnen te kunnen hockeyen 

willen we jullie vragen onderstaande punten goed door te nemen en je er aan te houden. 

▪ Elk team komt met 2 coaches en 1 scheidsrechter (met eigen fluit en bal zelf mee te nemen), wij 

kunnen niet meer dan 3 mensen per team toelaten dus. 

 

▪ Voor alle overige ouders: kiss&ride op de parkeerplaats of nog beter kids komen zelf met de fiets 

(wedstrijden zijn zonder publiek) 

 

▪ Teams verzamelen 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd bij het veld waarop ze spelen. Let 

op, teambespreking op het veld en houdt ruimte, coaches ook! Na afloop verlaat het team direct 

(binnen 10 minuten) het complex.  

 

▪ Wedstrijdduur A t/m D jeugd 2 x 25 min (1x 5min rust) en wordt centraal gestart en afgefloten.  

 

▪ Eerst genoemde team speelt in clubtenue, tweede in wit shirt en eventueel andere sokken. 

 

▪ Eigen water en eten mee (clubhuis niet open) 

 

▪ Het clubhuis is enkel open voor toiletbezoek; ga voor vertrek thuis naar het toilet 

 

▪ Houd je verder aan het corona-protocol van HVW te vinden in de app en op de website 

 

Tot slot: 

▪ Stel dat de reguliere competitie kan worden hervat dan komt de Clubcompetitie te vervallen. 

Uiteraard hopen we hierop, maar de verwachting is niet dat dit zal gebeuren. Voor nu kan onze 

jeugd in ieder geval lekker wedstrijdjes blijven spelen. 

 

Veel succes en tot snel op het veld! 

 

TC Junioren 

HV Westland 

 


