JONGSTE JEUGD NIEUWSFLITS – ZOMER EDITIE
Trainingen
Vrij 1 juni: reguliere trainingen
Woe 6/ vrij 8 juni: reguliere trainingen voor de Jongste Jeugd
Woe 13 juni: geen trainingen ivm schoolhockey toernooi
Vrij 15 juni: reguliere trainingen
20/22 juni: trainingen op nieuwe tijden (en in nieuwe teams voor E8 en D teams)
Woe 20 juni: laatste training (tenzij coaches door willen trainen, dan kunnen ze dit zelf regelen)
➔ Houdt de website en Lisa in de gaten voor de laatste informatie
Minislotdag
Op z
 aterdag 16 juni vindt de afsluiting van de competitie plaats voor alle E en F teams. Alle teams
doen ‘s ochtends mee met een toernooi (van 8:45 tot ca 12 uur), de meeste teams spelen bij een
andere club.
Dit zijn de locaties waar de teams spelen, iedereen wordt tussen 8:45 en 9:00 verwacht op deze club.
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*deze teams ontvangen meer informatie over wat er wat hen verwacht wordt deze dag.
De slotdag van de B
 enjamins vindt plaats op z ondag 10 juni op Spandersbosch, dat is voor de jongens
en meiden die afgelopen jaar hebben meegedaan aan dit toernooi.
Teamindelingen seizoen 18/19
● Huidige E8 teams (J+M) doen selectie voor D teams komend jaar, data en tijdstippen staan
op de site.
● Huidige E6 teams worden komend jaar opnieuw ingedeeld in een E8 team. Dat zal gebaseerd
zijn op input van trainers en coaches, zij doen dus geen selectie/hesjestraining dit jaar. Hierin
volgen we het advies van de KNHB.
● Huidige F teams zullen als bestaand team doorstromen naar een E6 tal.
● Huidige Benjamins worden ingedeeld op basis van de input van ouders.
De nieuwe teamindelingen zullen we op z
 ondag 17 juni bekend maken.
➔ Wil je komend jaar een team coachen of heb je mogelijk interesse? Geef dat dan bij ons
aan, dan kijken we naar de mogelijkheden.
Overige belangrijke data
Schoolhockeytoernooi: woensdag 13 juni (reguliere trainingen vervallen)
Laatste competitiedag: 9 juni (slotdag 16 juni)
Eerste competitiedag seizoen 18/19 : 8 september
Kick off nieuwe seizoen: vrijdag 31 augustus (ovb)
Alle laatste informatie is te vinden op de site en in Lisa

Cursus scheidsrechter: meld je aan!
Vanaf de D jeugd moet minimaal 1 ouder per kind officieel in het bezit zijn van een
scheidsrechterskaart, we willen dit al in de Jongste Jeugd stimuleren. Dan zijn de wedstrijden nog
relatief overzichtelijk en rol je als ouder makkelijk in het spel. We willen dat bij de F-jes al zoveel
mogelijk ouders roulerend de rol van spelbegeleider op zich nemen.
Na het halen ‘van je kaart’ ben je op de hoogte van alle regels, geef je het goede voorbeeld naar
andere ouders en het belangrijkste: je kan de regels goed uitleggen aan de kinderen.
Meer info is h
 ier te vinden. Aanmelden of meer info kan via cursuscs@mhcweesp.nl
We zijn op zoek naar jou!
Wij zijn (eigenlijk altijd) op zoek naar enthousiaste ouders die wat willen betekenen voor de club.
Maar nu wel voor een hele leuke functie, nl. van die van een van ons!
Komend seizoen komt stopt Kathelijn met de functie van Jongste Jeugd coördinator.
Wat houdt de functie van coördinator Jongste Jeugd in? Dat leggen we graag persoonlijk uit, maar het
komt op het volgende neer:
Opvang nieuwe leden (via mail en soms op woensdagmiddagen)
Informeren van ouders
Informeren en ondersteunen van de coaches
Maken teamindelingen tm E6 tallen
Coördinatie zaalhockey Driemond
Coördinatie Boschkabouters op Spandersbosch
Organiseren Mini slotdag
Lijkt het je wel wat en wil je meer weten? Stuur ons een mailtje of spreek ons aan op de club, dan
kunnen we je meer vertellen!
Wil je iets anders doen voor de club? We zijn ook dringend op zoek naar:
● Lid Wedstrijdsecretaris Jeugd
● 2 Leden Zaalhockey Jeugd
● Begeleiders beginnende scheidsrechters arbitragecommissie
● Coördinator Grote Club actie voor MHC Weesp
Op de site staat een uitgebreide omschrijving van deze functies.
Alvast een fijne zomer!
Kathelijn Straatemeier & Tamar Horsting
Coördinatoren Jongste Jeugd

