
    

Hockeymaterialen MHC Weesp- 2020 

 

Alle materialen uitgereikt door de hockeyclub zijn en blijven eigendom van de club. Materialen 

worden in bruikleen ter beschikking gesteld. De club vraagt van jou en je team dan ook om er 

zuinig mee om te gaan. Gevonden materiaal op het terrein moeten bij de materiaalcommissie 

worden ingeleverd. Alle clubmaterialen die op en rond de velden worden gevonden zijn en 

blijven eigendom van MHC Weesp. 

De materiaalcommissie 

De materiaalcommissie is verantwoordelijk voor de inkoop, uitgifte en onderhoud van alle 

keepers- en trainingsmaterialen. Wil je voor de club iets aanschaffen, dan gaat dat altijd in 

overleg met de materiaalcommissie.  

 

Wie is er verantwoordelijk voor het materiaal 

Ieder team is verantwoordelijk voor de uitgereikte materialen. De ontvanger moet tekenen 

voor ontvangst. In de praktijk zal dit vaak een taak zijn van de keeper, de coach of de 

teammanager. Hij of zij is het vaste aanspreekpunt voor de materiaalcommissie betreffende 

alle uitgereikte materialen. Uitgereikte materialen mogen niet onderling geruild worden zonder 

toestemming van de materiaalcommissie. 

 

Wanneer wordt het materiaal aan de teams verstrekt? 

Eind augustus wordt het keepers- en trainingsmateriaal uitgegeven op vooraf aangegeven data 

en tijden op de club. Kijk hiervoor op de website. Mocht je het materiaal eerder nodig hebben, 

dan kun je dat aangeven bij het inleveren van het materiaal en zal er in overleg een oplossing 

worden gezocht. 

Uitgedeelde materialen 

Elke keeper ontvangt een standaard set.  

En per team worden de volgende trainingsmaterialenmaterialen ter beschikking gesteld: 

hockeyballen, hesjes, pionnen en cornermaskers.  

De volgende aantallen stellen we voor het seizoen 20/21 ter beschikking aan Senioren en 

Jeugdteams*: 

• 20 ballen 

• 7 hesjes 

• 10 pionnen 

Als coach kan je aan het begin van het seizoen aangeven of je hier gebruik van wilt maken. Dit 

kan door een mail te sturen naar materialen@mhcweesp.nl.   

 

* Geef je training aan een Jongste Jeugd team, dan kan je bij de materiaalcommissie 

aangeven hoeveel hesjes je nodig hebt voor je training. 

 

Wellicht ter overvloede; wees zuinig op de ballen, zowel tijdens trainingen als wedstrijden. 

Elke dag blijven 15 achter op-en rondom de velden. Deze komen voor een groot deel niet 

terug in de karren en ‘verdwijnen’. Wijs ook de spelers hierop. Een bal kost al gauw €3.50 en 

elk jaar moeten we 1200 nieuwe ballen kopen. Een onnodige kostenpost.   
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Inname materialen eind van het seizoen: 

Aan het einde van het seizoen, eind Juni begin Juli zullen de materialen weer ingenomen 

worden. Kijk hiervoor op de website. Coaches, managers en keepers zullen hierover ook mail 

ontvangen. 

De materiaalcommissie behoudt zich het recht om kosten te verrekenen mits er spullen 

ontbreken of omdat er duidelijk sprake is va opzettelijke beschadiging van de spullen. Hier valt 

slijtage niet onder. Als het zo is dat men spullen kwijtraakt en dus een niet complete set 

inlevert zal het ontbrekende onderdeel in rekening worden gebracht.  

 

We zullen de volgende kosten in rekening brengen voor het niet compleet inleveren van de 

materialen.  

 

 

Indicatie prijzen materialen 

• Volledige Senior keeperset: €1700,- 

• Volledige A en B - Junior keeperset: €1200,- 

• Volledige C en D Junior keeperset: €800,- 

• Volledige Jongste jeugd keeperset: €450,- 

• Gezichtsmasker: € 25,- 

• Hesje: € 5,- 

• Hockeybal: € 3,- 

Lockers 

Lockers zijn bestemd voor opslag van de volgende materialen: keeperstas, bidon krat, hesjes 

en ballen(tas). Overige (persoonlijke) spullen mogen hier niet opgeslagen worden. De (nieuwe) 

code van de locker wordt elk jaar in overleg met de keeper en de coach vastgesteld.  

 

Trainingsmateriaal 

De Trainingsmaterialen liggen de daarvoor bestemde trainingskarren. Deze karren zijn goed 

gevuld met allerlei trainingsmateriaal. De karren staan in de materiaalloods. Deze worden 

alleen op trainingsdagen gebruikt door de trainers of trainerscoördinatoren. Zij zullen deze ook 

weer terugzetten in de loods. We hebben voor veld 1, 2 en veld 3 een eigen kar.  
Laten we met z’n allen er op letten dat er op een normale manier met al deze spullen wordt 

omgegaan, zodat we er met zijn allen jaren plezier van kunnen hebben. 

 

Tips voor de keeper 

• Laat natte spullen drogen. Zet de tas open in de locker. 

• Sleep tassen niet over de grond. De meeste keepertassen moeten worden vervangen 

omdat er gaten in zitten. 

• Loop niet onnodig lang in je keepersuitrusting rond. 

• Kleine scheurtjes in klompen, legguards en handschoenen zijn vaak nog goed te 

repareren. Kom hiermee tijdig naar de materiaalcommissie, dan kunnen wij kijken of 

we hier iets aan kunnen doen . 

• Sluit je locker goed af iedere keer en laat je slot niet los (open) hangen . Zo kan 

niemand ongevraagd je code veranderen 

• Controleer regelmatig of je schroefjes op je helm nog vast genoeg zitten , zodat je deze 

niet onnodig verliest . 

• Leen geen spullen uit aan derden. 

• Controleer na iedere wedstrijd en training of je spullen compleet zijn. 

• Als er onverhoopt iets stuk gaat neem dan contact op met Karlijn Sieking van de 

materiaalcommissie zodat materiaal vervangen of gemaakt kan worden 

https://mhcweesp.nl/sitedev/default.asp?


    
(materialen@mhcweesp.nl)    
 

https://mhcweesp.nl/sitedev/default.asp?
mailto:materialen@mhcweesp.nl

