
 

Beste hockeyliefhebbers, 
 
Met de nieuwe informatie vanuit het RIVM en de KNHB hebben we als Technische Staf (in 
afstemming met de Jeugd en Jongste Jeugd Commissies) een plan gemaakt voor de komende 
periode. Alles is uiteraard nog altijd onzeker, aangezien het COVID-19 virus niet verslagen is! 
Toch willen we iedereen perspectief bieden en met elkaar aan de slag gaan, vandaar 
onderstaand schema.  
 
De KNHB heeft officieel een streep gezet door zowel de midwintercompetitie als de 
zaalcompetitie. Daarbij is aangegeven dat ze uitgaan van twee mogelijke scenario’s om 
vervroegd de veldcompetitie te herstarten (waar dit normaal pas in Maart het geval zou zijn). 
Het eerste scenario is een herstart op 9 januari en het tweede scenario is een herstart in 
februari. Cartouche gaat in onderstaand programma uit van een herstart van de competitie 
op zaterdag 9 januari.  
 
Alles wat hieronder staat heeft betrekking op de Jeugd, Jongste Jeugd en LG! 
 
Het programma bestaat uit drie fases: 

1. Fase 1 - 9 nov t/m 29 nov: Afronding van de 1e seizoenshelft 
2. Fase 2 - 30 nov t/m 6 dec: Rust 
3. Fase 3 - 7 dec t/m 8 jan: Voorbereiding op de nieuwe herstart 

 
In de bijlage vinden jullie het schema in PDF.  
 
FASE 1: 9 nov t/m 29 nov 
In deze drie weken wordt er doorgetraind volgens het trainingsschema zoals we deze nu ook 
kennen. De (Jongste)Jeugdcommissie organiseert daarnaast nog onderlinge wedstrijden in de 
weekenden van 14/15, 21/22 en 28/29 november. Zij kijken hier goed naar de combinaties 
die ze maken en proberen ook te leren van de wedstrijden en de uitslagen die tot nu toe al 
geweest zijn. Het zou zomaar eens kunnen zijn dat eerder gespeelde wedstrijden in de laatste 
weekenden nogmaals herhaald worden.  
 
FASE 2: 30 nov t/m 6 dec 
In deze week willen we graag dat alle teams rust nemen. Dit heeft twee redenen. Ten eerste 
omdat we nu al merken dat bij veel spelers & trainers een begrijpbare sleur ontstaat doordat 
er een gebrek aan perspectief & competitie was en een weekje rust niet alleen fysiek, maar 
ook mentaal weer erg versterkend kan werken. Zonder dit weekje rust, zou het betekenen dat 
we aan een hele lange weg bezig zijn waarbij we continue aan spelers & trainers vragen om 
te presteren zonder direct perspectief op competitiewedstrijden. 
 
Ten tweede zorgt deze week rust ervoor dat we met een frisse blik ons weer kunnen gaan 
focussen op de herstart van de competitie op 9 januari. Het is dus de bedoeling dat daar de 
ogen op gericht worden vanaf 7 december.  
 
FASE 3: 7 dec t/m 8 jan 
In deze weken wordt er doorgetraind volgens het trainingsschema zoals we deze nu ook 
kennen. Dit betekent dat er in de kerstvakantie facultatief getraind kan worden op jouw 



 

trainingstijden, echter moet je wel een trainer hebben en je als team opgegeven hebben dat 
je wilt komen trainen. Trainen in de kerstvakantie faciliteren we nu dus wel, aangezien we 
begrijpen dat teams willen trainen omdat de competitie twee weken later herstart. Ook is het 
mogelijk om te trainen, omdat we weten dat families nu veelal thuisblijven, kinderen afleiding 
nodig hebben tijdens de vakantie en natuurlijk sport & bewegen belangrijk is voor ons 
allemaal. 
 
Voor de Jongste Jeugd geldt ook dat er vastgehouden wordt aan het normale trainingsschema, 
echter is hier de uitzondering dat we hen in de kerstvakantie alleen maar 1x een training 
aanbieden, namelijk op de woensdagen. De maandagen voor E6- & E8-tallen vervallen dus op 
21 en 28 december.  
 
NB: De trainingen van de eerste en tweede jaars F-jeugd zullen even als andere jaren niet meer 
worden doorgezet na 25 november en zullen weer starten na de ‘originele’ winterperiode 
(verwachting is 6 maart). 
 
In deze fase kunnen er in de weekenden oefenwedstrijden gespeeld worden, echter weten 
we nog niet in welke opzet we dit gaan doen. Hierover zijn we nog in overleg. We houden ook 
rekening met een scenario dat we vanaf half december weer tegen andere clubs mogen 
oefenen, maar daar is nu nog niks over duidelijk.  
 
Vanaf maandag 11 januari hebben de D1, D2, D3 teams ook weer de mogelijkheid om deel te 
nemen aan de Spelen & Bewegen trainingen op de maandag. 
 
De combitrainingen van de E&O teams starten weer vanaf maandag 11 januari. Tot die tijd 
trainen ze gewoon apart van elkaar op hetzelfde tijdstip en veld.  
 
Heel veel succes en plezier in de komende periode. 
 
 
 
Jaïr Levie – Technisch Directeur 
Matthijs Minderhoud – Voorzitter Jeugdcommissie 
Derek-Jan van Rees – Voorzitter Jongste Jeugd  


