
Coach informatie avond

18 september 2017    



Introductie

Jeugdcommissie 2017-2018:
 
Jacques Robeerst        meisjes A-lijn
Tom Ouwens        meisjes B- en C-lijn
Kees Groenendijk        meisjes B- en C-lijn
Maayke Coenen        meisjes D-lijn
Michel Pullens        jongens A- en B-lijn
Tijl Hetterschijt        jongens C- en D-lijn
 
 



Agenda    

• Lisa MOP-app en LISAteam
• Wedstrijd secretariaat / Infobalie
• Inval-regels
• Scheidsrechters
• Zaalhockey
• Coachen
• Technisch Coordinator Trainingen
• MOP Hockey Visie
 



LISA MOP-app en LISAteam

 
• Controleren eigen gegevens via LISAteam

– Groene knop rechtsonder op website
– Inloggen met lidnummer en wachtwoord
 

• Lisa MOP-app
– Eenmalig inloggen met lidnummer en wachtwoord
– Wedstrijdschema
– Uitslagen
– Gegevens van alle spelers en begeleiding per team
– Opvragen lidnummer en wachtwoord bij



Wedstrijdsecretariaat

• Mireille Smits van Oyen
• Verzetten wedstrijden
• Verzoekjes wedstrijd-tijden
• Inhaal wedstrijden
• DWF afronden
• Inval - regels
• Info Balie
 
Vragen: wedstrijdsecretariaat@hcmop.nl
 



Oefenwedstrijd

Oefenwedstrijd organiseren? Extra keer trainen?
Leuk!  
Reserveren van een veld:  
Mail aan Mascha van Son, verenigingsmanager:
verenigingsmanager@hcmop.nl
 



Scheidsrechters

• Klavertje vier
 
• Scheidsrechters-cursus
 
• Lea.goedhart@home.nl



Zaalhockey Top
 
 
• De selectieteams doen mee aan de

zaalhockeycompetitie van de KNHB
 
• Trainingen en wedstrijden worden voor deze

teams ingepland
 
• Team zorgt zelf voor thuis scheidsrechters en

zaalwacht
 



Zaalhockey Breedte
• Breedteteams kunnen meedoen bij zelf

opgezette zaalhockeycompetitie (Initiatief van
HC Oss)

• Kosten breedtecompetitie €160,- per team
• Wedstrijden duren 25 minuten en worden

gespeeld in drieluiken
• Team zorgt zelf voor thuis scheidsrechters en

zaalwacht
• Speeldagen op zaterdag en zondag in de regio

(Den Bosch, Rosmalen, Oss)
• Deelname graag doorgeven vóór 25 september



Belangrijke punten bij coaching

• Stimuleren, leren en plezier hebben!
• Coach belangrijk voor de sfeer
• Ouders laten aanmoedigen, niet mee-coachen.
• Sportiviteit en Respect is belangrijk onderdeel.

Shake hands voor en na de wedstrijd
• Zorg dat alle kinderen ongeveer evenveel

spelen. We laten spelers niet op de bank zitten
omdat ze iets minder goed zijn.

 
 



• Evaluatie van de wedstrijd
• Doelen voor komende trainingsweek
• Doel voor komende wedstrijd
• Samen wat drinken met de tegenstander
 



Huishoudelijke mededelingen

• Laat het veld netjes achter
 
• Ruim na het drinken met je tegenstander, de

bekers en kannen op.
 



VRAGEN?



Sebastian Vos 
Technisch Coordinator Trainingen


