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MHC de Dommel is een familiehockeyclub waarbij voor iedereen plezier in de hockeysport voorop 

staat.  

 

Ambitie (theorie en praktijk) 

We streven ernaar om alle leden te kunnen laten hockeyen op het niveau dat bij hen past.  

Individuele spelers moeten zich daarbij ook kunnen ontwikkelen als hockeyer zonder alleen te 

worden beoordeeld op prestaties. Tegelijkertijd bieden we als club aan leden ook het maximaal 

mogelijke aan door selectieteams met de betere spelers en speelsters samen te stellen. Door deze 

manier van differentiëren biedt MHC de Dommel voor beide doelgroepen een uitstekende basis voor 

een mooie familiehockeyclub. 

Als club zijn wij een leervereniging waarbij : 

- leden met plezier en beter leren hockeyen  

- coaches en trainers het naar hun zin hebben 

- we streven naar kwaliteit van trainers en trainingen en coaching 

- onze leden de mogelijkheid krijgen als trainer en/of coach op te treden en hierin beter te 

worden waardoor ze steeds beter leren trainen/coachen en waardoor ook het hockeyniveau 

van onze  leden verbetert.  

We hebben hiervoor trainingscoördinatoren (in 2017: 3) in dienst en trainers en coaches en 

coördinatoren maken gebruik van de app www.hockeyacademie.nl (abonnement). Jaarlijks geven 50 

tot 60 trainers onze jeugdteams training. Aangezien we ook nog eens een beroep doen op ouders om 

te coachen bieden we ook coach-informatie avonden en begeleiding aan, vooral ook om met 

complexe groepen kinderen om te kunnen gaan.  

Daarnaast leiden we clubscheidsrechters op via door MHC De Dommel (mede) georganiseerde 

cursussen; ook worden er opfriscursussen georganiseerd. We leiden ook Clubscheidsrechters-Plus  

op via het door de KNHB opgestelde “CS+ leertraject” (opmerking: MHC De Dommel leidt in de regio  

inmiddels jaarlijks de meeste CS+ scheidsrechters op). De wedstrijden van de zes- en achttallen 

worden geleid door junioren zonder scheidsrechterkaart (zo leren zij spelenderwijs scheidsrechter te 

worden) terwijl de wedstrijden van de elftallen junioren gefloten worden door A en B-junioren en 

eveneens door senioren met een scheidsrechterkaart. 

Tenslotte vinden wij de brede sociale structuur binnen de club erg belangrijk waarbij leden en hun 

familie en vrienden graag naar onze club komen en waarbij zoveel mogelijk vrijwilligers mee helpen 

bij het organiseren van alles wat bij een hockeyclub komt kijken. Hiertoe worden ook 

ouderinformatie-bijeenkomsten gehouden. 

 

Visie op de sport hockey 

We bieden ruimte aan zowel hockeyers die op hoog niveau willen en kunnen spelen alsook aan 

hockeyers die vooral recreatief van hun sport willen genieten.  

We hebben geen doelstelling om onze selectieteams op een bepaald hoog niveau en klasse te laten 

spelen maar  halen door goede hockeytrainingen het maximale uit hockeyers en uit teams.  

Hockeyers die er bij onze club boven uitsteken, hebben (uiteraard) kans om bij een andere, grotere 

club aan te sluiten waarin de topteams op een hoger niveau uitkomen. Als ze dan later weer terug 

willen komen dan ontvangen we ze met open armen. Ook als lid zijnde van een andere vereniging 

zijn ze welkom om bij ons trainingen en/of demonstraties te verzorgen  
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Pluspunten van de club (waar we goed in zijn, wat de club toch wel bijzonder maakt). 

Leden zien  MHC De Dommel als een informele club en vinden het “gewoon” leuk om bij onze club te 

spelen; nieuwe leden vinden de club laagdrempelig en ervaren een welkom gevoel (zonder meteen 

allerlei verplichtingen opgelegd te krijgen); bovendien is het lidmaatschap in vergelijking met een 

aantal andere verenigingen minder duur. Kortom: MHC De Dommel is een warm nest, zeker ook door 

de aanwezigheid en inzet van meerdere generaties op en rond de velden. 

Onze eerste jeugdteams komen in voldoende hoge/attractieve  klassen uit.  

We zijn voorzien van  een mooie buitenaccommodatie met een semi-waterveld en een zand-

ingestrooid veld ( enkele jaren geleden volledig  vernieuwd); bovendien is  het voorheen korfbalveld 

in 2015 omgevormd tot een  tweetal velden voor het spelen met 8-tallen..  

De flinke groei van het aantal leden in het afgelopen jaar bevestigt dat we op de goede weg zijn 

hetgeen er voor zorgt dat we  procentueel een van de sterkst gegroeide verenigingen  binnen de 

KNHB zijn. 

 

Veilig verenigingsklimaat 

De wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan moet leuk en veilig blijven en 

grensoverschrijdend gedrag moet vermeden worden.  

We hanteren daartoe de gedragsregels van KNHB-NOC/NSF en dat betekent bijvoorbeeld ook dat alle 

vrijwilligers en betaalde krachten van 18 jaar e.o. die met jeugd omgaan, een Verklaring Omtrent 

Gedrag (VOG) aan de club moeten overleggen. Eveneens wordt gewerkt met twee (m/vr) zogeheten 

vertrouwenscontactpersonen (VCP) die aan de vereniging verbonden worden/zijn. 

 

Waarden en normen: “DE NEGEN VAN DE DOMMEL” 

De volgende waarden en normen zijn onlosmakelijk met MHC De Dommel verbonden: 

 we hebben respect voor elkaar en voor onze tegenstanders en scheidsrechters  

 we communiceren op een open en eerlijke manier met elkaar 

 we komen afspraken (tijdig) na 

 we spreken elkaar aan op houding en gedrag 

 we stellen de veiligheid van onze sportbeoefening en het zich veilig voelen voorop  

 we zijn een goede gastheer/vrouw voor onze gasten en elders zijn we een goede gast 

 we komen de door de club opgestelde  regels ten aanzien van roken, drugs en alcohol naar 

beste vermogen na 

 we zorgen met zijn allen voor een schone accommodatie en voor het zorgvuldig omgaan met 

materialen. 

 We zijn trots op onze club en we dragen allemaal ons steentje bij.  

 

 

 


