
HOCKEYHUIS - START OF SEASON

EEN NIEUW SEIZOEN, EEN NIEUW TEAM
Een nieuw hockeyseizoen staat voor de deur. Je komt in een nieuw team. Ongetwijfeld ken je al diverse 
teamgenoten. Een nieuw team betekent ook dat je nieuwe teamgenoten leert kennen. Ook ouders komen 
bekenden tegen en zullen nieuwe ouders leren kennen. Samen gaan jullie er een plezierig en sportief seizoen 
van maken. Het Hockeyhuis ondersteunt het team met training, coaching en organisatie.

JIJ BENT HET TEAM
Dat betekent dat je een verantwoordelijkheid naar het 
team hebt. We merken dat er leden zijn die erg makkelijk 
afzeggen; of zelfs soms gewoon niet komen opdagen. 
Zowel bij trainingen als bij wedstrijden. In beide gevallen 
lijdt het team hier onder; het gaat ten koste van het 
speelplezier van de teamgenoten. Soms heeft dit zelfs 
tot gevolg dat een wedstrijd helemaal niet gespeeld 
kan worden, tot grote teleurstelling en frustratie van 
teamgenoten, ouders en teambegeleiders. En mogelijk 
zelfs met een boete van de KNHB hockeybond voor 
Rapid als gevolg. 

Maar hé, dat kan toch niet? Als jij afzegt, dan laat je 
dus je team in de steek. Of erger: dan zadel je je team 
op met een probleem. Dus denk alsjeblieft na of een 
afmelding echt noodzakelijk is en geef tijdig aan als 
je er een keertje echt niet bij kunt zijn. Overleg op tijd 
met de teambegeleiding. Voel jezelf bovendien ook 
verantwoordelijk voor een oplossing en zorg voor een 
vervanger. Zeg dus alsjeblieft niet ‘zomaar’ af: jij bent 
het team! 

JIJ BENT RAPID
Samen maken we Rapid tot de club waar we allemaal 
zo graag sporten. Het maakt niet uit of je in een eerste 
team of in een ander team speelt. Jij bent Rapid! Als 
club investeren wij in jou. We zien graag dat jij op jouw 
beurt ook weer in de club investeert, bijvoorbeeld in 
de vorm van het geven van trainingen, workshops, als 
scheidsrechter, achter de bar of in een commissie.

SAMENWERKEN IN DE LIJN
Gedurende het seizoen komt het regelmatig voor 
dat teams extra spelers nodig hebben vanwege 
afwezigheid van een teamlid. Zoals eerder 
aangegeven vinden we het belangrijk dat spelers 
zélf ook zorgdragen voor vervanging. Daarnaast 
vragen we de teambegeleiding (trainers, coaches, 
managers) om elkaar, binnen een lijn, te helpen 
met het opvullen van eventuele gaten. Weet 
elkaar te vinden, wees proactief al dan niet via de 
lijncoördinator. Veelal vindt een speler het niet erg, 
maar zelfs leuk, om het weekend een extra wedstrijd 
te spelen.

SPORTIVITEIT EN RESPECT
Ons doel is dat alle kinderen een leuke jeugd bij Rapid 
hebben en met veel plezier sporten. We werken 
vanuit een sportieve en respectvolle opstelling 
naar onze leden, ouders en begeleiders. Andersom 
vragen we dit ook terug van de spelers en ouders. 
Rapid is een club met een regionaal karakter en 
draait bijna volledig op vrijwilligers. Daar moeten 
we zuinig op zijn! We rekenen er van harte op dat 
u ons, én uw kind, hierin op een positieve manier 
ondersteunt. Samen staan we sterk!

VRAAG HET HOCKEYHUIS
Het Hockeyhuis is er voor het team. Samen zorgen we voor plezier en prestatie op en rondom het 
veld. De lijncoördinator is het eerste aanspreekpunt voor een team. Mocht je niet weten waar je te-
recht kunt, dan kun je altijd een mail sturen aan hockeyhuis@rapidmills.nl.

Veel plezier tijdens het nieuwe seizoen.

Sportieve groet van het Hockeyhuis.


