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Kinderen kunnen al op jonge leeftijd starten met kennis 
maken met hockey bij WFHC. Bij aanvang van het hockey-
seizoen moet uw kind in groep 2 van de basisschool zitten 
of de leeftijd van 4 jaar en 6 maanden hebben bereikt. Voor 
deze leeftijdscategorie starten we met het Funkey hockey 
en Benjamin trainen. Eén keer in de week op zaterdag een 
uur spelletjes en oefeningen, vooral gericht op stick- en 
balvaardigheid.

De leeftijdscategorieën 
Deze lopen van de Benjamins, 5 en 6-jarigen, via de:
F: 7-jarigen   C: 12 en 13-jarigen
E: 8 en 9-jarigen  B: 14 en 15-jarigen naar de
D: 10 en 11-jarigen  A: 16 en 17-jarigen

Bij deze indeling kun je er ruwweg vanuit gaan dat er - 
behalve bij de F’jes - twee geboortejaren samen in één 
leeftijdscategorie ingedeeld worden.

Jongens en meisjes spelen in aparte teams. In de 
F-categorie is een mix team mogelijk.

Een team wordt pas ingeschreven voor de competitie als er 
minimaal 7 spelers zijn (bij de E en F), 9 spelers (bij 8E en 
8D) en 12 spelers bij de elftallen. E en F-teams worden in 
principe aangevuld tot maximaal 8 spelers. De zaterdag is 
bedoeld voor de jeugdcompetitie en G & LG Hockey. 

Heel veel teams gaan op weg en weer anderen mogen thuis 
in Hoorn hun wedstrijdjes spelen. Vanaf de F-leeftijd wordt 
er zowel uit als thuis gespeeld. Het kan dus zo zijn dat er 
voor een wedstrijd van 2 x 15 minuten een tijdje in de auto 
wordt gezeten! 

Begeleiding van coaches en (rij)ouders is noodzakelijk. 
Ieder team heeft één of twee coaches die begeleiden, 
wisselspelers regelen, rijschema’s maken, die de 
wedstrijden fluiten en bepalen wie de fruithap voor in de 
rust mee mag nemen. De coach is een ouder van een van 
de kinderen uit het team. Vanaf de D-wedstrijden wordt er 
gefloten door daarvoor opgeleide scheidsrechters van de 
thuisspelende club.

De club biedt twee keer in de week voor alle A t/m E-teams 
een training aan, de F-teams uitgezonderd. Het is dan ook 
wel de bedoeling dat de kinderen ook twee keer in de week 
naar de training gaan. Daarnaast is er nog aparte 
keeperstraining.

De velden worden zeer goed benut en het trainingsschema 
is overvol. De bedoeling is om te werken met vaste trainers 
in dienst van de club. De trainingen worden ook gegeven 
door jeugdtrainers dezej worden begeleid door 
hoofdtrainers.

Voor en na de wedstrijd vullen de beide coaches het digitale 
wedstrijdformulier in. Na de wedstrijd vullen de scheids-
rechrechters de eindstand in en de eventueel uitgedeelde 
kaarten. Daarna sluiten de coaches het formulier af. Dit 
kan o.a. via de WFHC-app op je telefoon. Een paar dagen 
voor de wedstrijd zullen de coach en de scheidsrechters via 
een mail en een MSM op de hoogte worden gebracht van 
de wedstrijdcode die gebruikt moet worden bij het invullen 
van het digitale wedstrijdformulier. Dit wordt verder digitaal 
verwerkt.



De indeling van de competitie wordt gemaakt aan de hand 
van eerder behaalde resultaten en het niveau van een 
team. De gespeelde wedstrijden voor de herfstvakantie 
zijn een indicatie voor de speelsterkte en bepalen de poule 
waarin na de herfstvakantie gespeeld wordt. Het wedstrijd-
seizoen loopt van ongeveer begin september tot begin mei.

IEDERE CLUB HEEFT ZIJN EIGEN CLUBTENUE

Verplicht bij het spelen van een wedstrijd is het dragen 
van een gebitsbeschermer en scheenbeschermers en het 
verenigins tenue. De keepers spelen in een afwijkend tenue 
van de rest va de speler. De kiepers-uitrusting wordt via de 
club beschikbaar gesteld. De keeper kan gebruik maken 
van een keeperskluis op in het clubgebouw waarvoor een 
TAG (dighitale deursleutel) en een code van het hangslot 
zal worden uitgereikt. Voor de TAG zal een borgsom betaald 
moeten worden. 

Het tenue dat is toegestaan is alleen te verkrijgen via de 
webshop van WFHC. In de webshop vindt u tevens andere 
WFHC-hockeykleding.

Na uw bestelling kunt u kiezen of u de bestelling op 
zaterdag wilt afhalen in het clubhuis of door de week bij 
Duijn Teamsport. Voor algemene artikelen kunt u terecht in 
de stad.

U vindt de webshop op http://www.clubwereld.eu/webshop/
wfhc_club__12 ook bereikbaar via de website van de WFHC. 
Het tenue is tevens te verkrijgen bij kledingwinkel K12 aan 
de Kleine Noord te Hoorn.

GROOTTE V
SPELERS AANTALLEN

Vanaf de 2e jaars F worden er wedstrijdjes gespeeld. Eerst 
op 1/8 veld met 2 keer 3 spelers en vier doeltjes, daarna op 
1/4 veld met zes spelers, op 1/2 veld met acht spelers tot 
een wedstrijd bij de D op een heel veld met elf spelers.

Behalve in veldgrootte is er ook een opbouw in spelers-
aantallen en een indeling met vaste keeper en vaste 
veldplaatsen. Vaak heeft een team meer spelers dan
benodigd voor één team, zodat er met wisselspelers
gespeeld kan worden. Bij hockeywedstrijden mag onbeperkt 
gewisseld worden. Ook de speelduur loopt op van 2 x 15 
minuten naar 2 x 25 minuten tot 2 x 35 minuten.
 



GEDRAGSREGELS

Ieder spel kent spelregels, maar daarbij zijn er zeker ook 
andere regels die zeer belangrijk zijn:
-  plezier in het spel gaat boven alles; plezier voor spelers,  
 coaches, scheidsrechters en toeschouwers 
-  respecteer de beslissing van de scheidsrechter en van je  
 coach
-  denk op en rond het veld om je taalgebruik
-  winnen en verliezen moet je beiden leren
-  sportiviteit van spelers én omstanders is uitgangspunt;  
 spelers op het veld, ouders erbuiten
-  de trainers staan er iedere keer weer, spelers horen dus  
 “gewoon” op de training te komen of zich even af te 
 melden via de coachof via de WFHC app
-  kom dus op tijd op de training en voor de wedstrijden   
 Meld je even bij de coach (of bij de trainer). Ook het   
 bedanken van de tegenpartij, en de scheidsrechters   
 na de wedstrijd en het afmelden bij je eigen coach is zeer  
 belangrijk
-  na een wedstrijd neem je samen met je tegenstander   
 fruit en water in het clubhuis
-  neem je spullen mee, ook materialen die bij de training  
 of wedstrijden zijn gebruikt en ruim die op. Ga zorgvuldig  
 om met de materialen van anderen (en van jezelf). 
 Laat geen afval achter.
-  als je hebt getraind of gespeeld is het belangrijk om te  
 douchen. Dit kan direct op de club.

DE BARDIENST

De bar wordt verzorgd door de ouders van hockeyende 
kinderen en door volwassen leden. U kunt zichzelf
inschrijven op de inschrijfdagen op het clubhuis of via het 
met een wachtwoord beschermde deel van de website van 
de WFHC of de WFHC-App. U heeft voor ieder spelend 
(eigen) kind in ieder geval één keer bardienst per seizoen. 
Ook is het afkopen van bardienst mogelijk. U kunt hierover 
meer lezen op de website www.wfhc.nl.

BETROKKENHEID

Alle genoemde activiteiten worden georganiseerd door 
vrijwilligers en/of ouders van jeugdleden. Het is dan ook de 
bedoeling dat iedere ouder van een jeugdlid een bijdrage 
levert; coachen, rijden, bardienst, fluiten of commissiewerk.

FEESTEN

Naast de training en de competitie gebeurt er nog veel meer 
op de club. Er worden verschillende feesten en festiviteiten 
georganiseerd, zoals bijvoorbeeld voor de jongste jeugd, het 
Sinterklaasfeest. Ook de jeugdfeestcommissie - de Bluf - 
organiseert geregeld feesten en themabijeenkomsten voor 
de diverse leeftijdscategorieën.

Aan het eind van het hockeyseizoen spelen veel teams 
veelal nog een of meerdere slottoernooien en ook op de 
club zelf worden toernooien georganiseerd. Het school-
hockeytoernooi in juni en de jongste jeugd dag zijn daar 
voorbeelden van. De jongste jeugd heeft aan het eind van 



het seizoen een toernooi onder de naam Jongste-jeugddag. 
Het meedoen hieraan is verplicht. De veldslag voor de D en 
E-teams is de slotwedstrijd van de hockeyers en hockeysters 
tegen hun ouders. Op een vrijdagavond in juni wordt er 
sportief gestreden en flink gewerkt. Altijd heel gezellig en 
drukbezocht. Hierbij nog de familiehockey-bijeenkomsten, 
de open dagen, de inloop aan het eind van het seizoen om 
nog even langer door te gaan met spelen, maken het 
hockeyseizoen heel druk en gezellig.

Geef bij inschrijving of bij één van de commissies aan wat 
u leuk vindt of waar u goed in bent, dan kunnen we daar 
rekening mee houden. Als ouders niet als vrijwilliger actief 
zouden zijn, moeten we professionele krachten inhuren en 
dit zou het sporten onbetaalbaar maken. Bovendien - en dit 
is nog veel belangrijker - verdwijnt er dan een groot deel van 
de gezelligheid en clubsfeer.

VRAGEN

Als u een vraag heeft kunt u deze altijd direct stellen aan 
één van de aanwezige commissie- of bestuursleden. Als 
er niemand aanwezig is, kunt u uw vraag ook stellen via 
de WFHC-site onder het kopje Contact. U krijgt dan z.s.m. 
antwoord.

CONTACT

Welke mensen binnen de vereniging zijn allemaal 
betrokken bij uw zoon of dochter: 

De jeugdcommissie: een commissie bestaande uit een 
voorzitter, een lid bijzondere jeugd activiteiten, een lid van 
de toernooicommissie, een lid van de technische 
commissie, de voorzitter van de jeugdfeestcommissie “de 
Bluf” en een toegevoegd lid afhankelijk van het geplande 
evenement. Zij plannen en organiseren de jeugdactiviteiten.



De technische commissie: een commissie bestaande uit 
een voorzitter en diverse leden betrokken bij de 
verschillende leeftijdscategorieën, verzorgen o.a. de 
teamindeling en het trainingsschema’.

De jeugdouderraad (nog te formeren): een ouder forum 
bestaande uit ouders met kinderen uit verschillende 
leeftijdscategorieën. Twee tot drie keer per jaar komen zij 
bijeen om het contact tussen ouders, de club en het 
bestuur te verstevigen. Hierbij wordt dan gesproken over die 
onderwerpen die leven bij jeugdleden en/of hun ouders.

De trainers en jeugdtrainers: de personen die zorg dragen 
voor de inhoud en organisatie van de trainingen.

De accommodatiecommissie: heeft de zorg over het 
onderhoud van het veld, het gebouw etc. en keurt ‘s winters 
de velden.

De Bluf de jeugdfeestcommissie (opnieuw te formeren): een 
commissie bestaande uit een voorzitter en diverse 
jeugdleden die belast zijn met het organiseren van feesten.

De piket: gastheer of gastvrouw van de wedstrijddagen. 
Deze meneer of mevrouw ontvangt de teams op zaterdag in 
indien u daar interesse in heeft kunt u hieraan ook 
deelnemen.

De materiaalcommissie: verzorgt de materialen.

De toernooicommissie: een commissie bestaande uit een 
voorzitter en diverse leden die toernooien voor jeugd 
plannen en organiseren.

CONTRIBUTIES

Deze worden jaarlijks vastgesteld tijdens de leden-
vergadering. De contributies zijn te vinden op onze website.

PROEFLIDMAATSCHAP

Hockeyvereniging WFHC biedt een proeflidmaatschap van 
drie weken. Iedereen die lid wil worden kan drie weken mee 
trainen om te kijken of de hockeysport bevalt. Eerst moet u 
zich inschrijven door middel van het digitale inschrijf-
formulier. U wordt uitgenodigd middels een mail door één 
van onze lijncoördinatoren van de Technische commissie 
voor de eerste training.

Blijkt na drie weken dat dit niet de sport is die u of uw kind 
zoekt, dan kunt u dit aangeven bij de ledenadministratie 
zonder contributieverplichting wordt dan de aanmelding 
vernietigd.

DEFINITIEF LIDMAATSCHAP

Wilt u of uw kind definitief lid worden, dan zal de leden-
administrateur aan het einde van de drie wekken proef 
contact met u opnemen om te horen of u of uw kind 
definitief lid wil worden als u hiermee instemt bent u 
definitief lid. Als nieuw lid vindt de indeling in een 
categorie plaats op basis van leeftijd. Er wordt dan ook een 
mail verstuurd zodat u op het beschermde deel van de site 
kan inloggen of de WFHC-App gebruiken. Hier vindt u alle 
informatie over wedstrijden, trainingen en door u uit te
 voeren bardiensten. Hier worden ook de rij-ouders en



 ouders die de fruithappen voor tijdens de rust verzorgen 
vermeld. Deze informatie wordt veelal ook nog door de 
coach en/of via de email verspreid. Ook afgelaste 
wedstrijden en/of trainingen kunt u op de site vinden.

TEAMINDELING

Na de benjamins worden de jongens en meisjes in een 
F-team geplaatst. Tijdens zo’n eerste periode van 
wedstrijdjes spelen leren kinderen elkaar kennen en vormt 
zich een team. Een team bestaat in principe uit kinderen 
uit dezelfde leeftijdscategorie. Daarbij speelt vooral in het 
begin bij de jonge teams ook de hockeyervaring mee. 
Gedurende een hockeyseizoen zijn er een aantal 
evaluatiemomenten gepland aan de hand waarvan nieuwe 
teams geformeerd worden:
- de training en speciale selectietrainingen
- informatie coaches en trainers
- observatie van wedstrijdjes.

Door de leeftijdsgrenzen en door verschil in hockeyniveau 
kan het gebeuren dat teams (bij de start van een nieuw 
seizoen) wisselen van samenstelling. Het indelen van teams 
is een van de meest lastige onderdelen van het hockey-
gebeuren en wordt zeer zorgvuldig gedaan Uw kind wordt 
het hele jaar door beoordeeld door coaches en trainers.
Het in één team plaatsen van vriendjes en vriendinnetjes 
is niet altijd mogelijk en een verzoek daartoe zou voor de 
beter spelende hockeyer(ster) tot gevolg kunnen hebben dat 
hij of zij in een lager team wordt geplaatst. Bij de overgang 

van de F naar de E-leeftijd worden de spelers en speelsters 
opnieuw over de verschillende teams verdeeld en worden 
er nieuwe teams geformeerd. Dit om meer leeftijdsgenoten 
binnen de vereniging te leren kennen. Dit geldt ook voor de 
overgang van eerste naar tweede jaars E.

BELANGRIJKSTE ADRESSEN 
EN TELEFOONNUMMERS

Clubhuis Hoorn

De Roskam 6 1689 VR Zwaag   -   Tel: 0229 233237
Postbus 503 1620 AM Hoorn 
Email: Info@WFHC.nl



JOIN THE CLUB

WFHC
Postbus 503
1620 AM Hoorn
E-mail: info@wfhc.nl

WFHC HOORN
Nieuwe Steen 9
1625 HV Hoorn
Clubhuis: 0229 - 232 332


