
Van harte welkom op de
Doornse Hockeyclub

Een wegwijzer voor
nieuwe Jongste Jeugdleden

en hun ouders
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zo doen we dat

De Doornse Hockeyclub
De Doornse Hockeyclub is een warme en gastvrije familiehockeyclub. 
Ons streven is ervoor te zorgen dat alle leden en hun ouders zich thuis 
voelen op onze hockeyclub en te waarborgen dat alle spelers zich 
optimaal kunnen ontwikkelen. 

We vragen van iedere speler, coach, scheidsrechter en toeschouwer 
zich in te zetten voor een sportieve en respectvolle wedstrijd.

De Doornse Hockeyclub is opgericht in 1975 en uitgegroeid tot een 
middelgrote club.

Hoe ziet een hockeyjaar eruit?
Bepaalde onderdelen van het jaar liggen vast. Het nieuwe seizoen 
start in augustus/september, afhankelijk van de schoolvakanties.
•  Trainingen starten vrijwel direct na de zomervakantie.
•  De competitie voor alle Jongste Jeugd (uitgezonderd de 
  Benjamini’s) wordt gespeeld op zaterdagochtend en begint een of 
  twee weken na aanvang van het schooljaar (afhankelijk van de 
  vakantieperiode).
•  Startdag: Het nieuwe seizoen begint altijd met een feestelijke 
  startdag, meestal op de eerste officiële dag van de competitie.
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in Doorn...

•  Winterstop, van half december tot eind februari worden geen 
  wedstrijden gespeeld, wel gaan de trainingen voor zover mogelijk 
  door. 
•  Midwintercompetitie, sommige teams willen graag door blijven 
  hockeyen in de winter; daar is een extra competitie voor opgezet.  
  Elk jaar wordt beslist of de Doornse Hockeyclub hier aan mee doet. 
•  Slotdag, het seizoen wordt met een toernooi afgesloten.

Exacte data kunt u op de site van de Doornse Hockeyclub terugvinden 
onder ‘agenda’.

Trainingen en wedstrijden bij de Jongste Jeugd

Team Leeftijd Training per week Wedstrijden?

Benjamini’s, nog geen eigen team Groep 3 1 x per week op 
woensdagmiddag

nee 

F3: 2 teams van 3 tegen 3 op 1/8 veld Groep 4 1 x per week ja

E6: teams van 6 tegen 6 op 1/4 veld Groep 5 2 x per week ja

E8: teams van 8 tegen 8 op 1/2 veld Groep 6 2 x per week ja
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zo doen we dat

Na de E8 gaan de Jongste Jeugdleden over naar de Jeugd. 
Jeugdleden spelen in elftallen op een heel veld.

Wat wordt van ouders verwacht?
De Doornse Hockeyclub is een familieclub die volledig wordt gerund 
door vrijwilligers. Van de ouders van de (Jongste Jeugd) leden wordt 
betrokkenheid verwacht in de vorm van meerijden naar uitwedstrijden, 
om de beurt een fruithap regelen voor het team, coachen 
(teambegeleider) en fluiten (spelbegeleider) tijdens wedstrijden en 
bardienst draaien op de club. 

Clubtenue
Ons clubtenue (Doorn-groen shirt met logo en donkerblauwe broek of 
rok en Doorn-groene sokken) is te koop bij “van den Berg Sport” in 
Driebergen. Daar wordt ook advies gegeven over de ideale lengte van 
de stick, scheenbeschermers en een bitje (verplicht).

Extra info
Alle belangrijke informatie over de club wordt via de site 
gecommuniceerd, het is verstandig en bovendien leuk om die site 
eens te gaan verkennen (http://www.doornsehc.nl).
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in Doorn...

Op de site vind je onder andere:
•  wedstrijdschema’s en teaminformatie;
•  afgelastingen;
•  adressen en routes van andere clubs; 
•  nuttige informatie over coachen, training geven, fluiten; 
•  belangrijke data.

Kom voor een proeftraining
Een kind mag twee keer een training meemaken om te kijken of hij/zij 
hockey leuk vindt. Bovendien worden er af en toe clinics gegeven waar 
ook niet-leden aan mee kunnen doen.
Heeft uw kind hier belangstelling voor dan kunt u contact opnemen met 
de Jongste Jeugd Commissie (TCjongstejeugd@doornsehc.nl)

Inschrijven?
Dat kan, via de site www.doornsehc.nl
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zo doen we dat

Clubhuis en velden van de Doornse Hockeyclub

1 2 3
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in Doorn...

Tot ziens op de
Doornse Hockeyclub!
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Adres Clubhuis
Wijngaardsesteeg 1b

3941 MD Doorn
Tel. 0343 - 421999
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