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Praktische informatie over hockey TC Jeugd Myra  

 
Inleiding 
Hockey is een teamsport. 
Kinderen leren spelenderwijs om samen te werken in het hockeyveld. In je eentje kun je geen 
wedstrijd winnen, met elkaar wel. Teambuilding, sportiviteit en respect spelen daarbij een zeer 
belangrijke rol. Een trainer en coach zijn voorbeeldfiguren die deze begrippen moeten uitdragen. 
Tenslotte staan de kinderen wekelijks op het hockeyveld om te ‘leren’ en zich steeds verder te 
ontwikkelen op sportief en sociaal niveau. 
 
Wanneer speelt een kind in welke leeftijdscategorie? 
De KNHB (Koninklijke Nederlandse Hockey Bond) heeft hiervoor de volgende leeftijdsgrenzen 

vastgesteld: 

 Benjamins, 5 - 6 jaar, spelactiviteiten  
 F- jeugd, 6 - 7 jaar, spelactiviteiten en drietalhockey 
 E - jeugd, 8 - 9 jaar, zestal-en achttalhockey  
 D - jeugd, 9 - 11 jaar, elftalhockey  
 C - jeugd, 12 - 13 jaar, elftalhockey  
 B - jeugd, 14 - 15 jaar, elftalhockey  
 A - jeugd, 16 - 17 jaar, elftalhockey  
 Senioren, vanaf 18 jaar, elftalhockey   

 
 G- jeugd, 5 -18 jaar, zestal, 8tal en elftalhockey 

De leeftijdsgrens is door de KNHB vastgesteld op 1 oktober. 
 
Hockeykleding op het veld/ tijdens de training 

1. Kunstgras schoenen. 
2. Scheenbeschermers met daarover heen lange sokken. 
3. Lekkere trainingskleren. (niet te dikke kleding. Laagjes is het beste)  
4. Een bitje/mondbeschermer. Ze zijn in vele leuke kleuren beschikbaar. (o.a. te koop bij 

Intersport DUO en achter de bar in het clubhuis) 

  
5. Heeft uw kind lang haar? Doe het haar netjes in een staart o.i.d. anders zit het maar in de 

weg.  
 

Wat mag niet? 
1. Een kind mag met hockey geen gewone wollen wanten aan. Dit is gevaarlijk en glipt de stick 

te snel uit de hand met alle gevolgen van dien. Er zijn echter speciale hockeyhandschoentjes 
verkrijgbaar. (met nopjes)  

2. Sierraden! Dus geen ringen, armbanden, kettingen, horloges of piercings (oorbellen). Dit is te 
gevaarlijk. 



 
 
Versie 1.0 Februari 2015   pag. 2 

Praktische informatie over hockey TC Jeugd Myra  

 
 

Het tenue van HV Myra  

Tenue: 

Witte polo met donkergroene verticale baan, waarin de clubbadge is verwerkt. Kraag en 

mouwranden zijn groen. Donkergroene broek/rok. Witte kousen. 

Het tenue is alleen te koop bij Jawa Sport te Amstelveen. 

 

 

 

 

 
De juiste hockeystick  
De stick moet met de bovenkant in de oksel geplaatst worden. Dan heeft hij de juiste lengte als de 
krul op gelijkte hoogte is als de knie. Een kind zal dan door de lengte van de stick in de juiste 
hockeyhouding gebracht worden, en zal het spel een stuk makkelijker worden. 
Let wel een te lange stick, is niet fout! Wel (erg) onhandig.  
 
Wanneer gaat hockey niet door? 
Hockey gaat eigenlijk altijd door! Weer of geen weer, regen of hagel. Kinderen smelten niet! ;-) Dat is 
één van de voordelen van kunstgras. Er zijn echter een paar uitzonderingen; bijvoorbeeld sneeuw of 
vorst. Als er sneeuw ligt op het veld mag en kan er niet gehockeyd worden. Ook bij de opdooi mag 
het veld niet betreden worden. Houdt altijd bij twijfel de website in de gaten, afgelastingen worden 
op tijd worden gepubliceerd op onze site.  
 
 

 


