
 

Route naar januari 2021 
27 november 2020 
 
 
Jongste Jeugd (Kabouters t/m E) 
Er wordt getraind volgens het gepubliceerde trainingsschema tot de Kerstvakantie. De zelf 
georganiseerde trainingen lopen ook door, de opleidingsteams krijgen apart bericht. In januari 
worden de tweede trainingen van de breedteteams hervat. Op zaterdag 28 november organiseren de 
vrijwilligers van de Jongste Jeugdcommissie de laatste onderlinge wedstrijdjes. Mocht er daarna nog 
behoefte zijn aan een zelf georganiseerde oefenwedstrijd, mail dan met de 
jongstejeugdcommissie@mhczoetermeer.nl voor de mogelijkheden. 
 
Tijdens de Kerstvakantie is de accommodatie gesloten. Voor kids die tijdens de vakantie zin hebben 
en nieuwe dingen willen leren, organiseren Dames 1 en Heren 1 overdag een clinic op 28 en 29 
december. Hiervoor moet je inschrijven, dus hou de berichtgeving in de gaten. 
 

Kabouters 4/5 - Woensdag 2 december laatste training voor de gebruikelijke winterstop 
Kerstvakantie (21 december-3 januari) 
- Woensdag 3 maart hervatting 2e seizoenshelft 

CoolKids - Woensdag 16 december laatste training voor de Kerstvakantie 
Kerstvakantie (21 december-3 januari) 
- Woensdag 6 januari hervatting veldtraining 
- Zaterdag 6 maart start veldcompetitie KNHB 

F 
6E 
8E 

- Woensdag 16 december laatste training voor de Kerstvakantie 
- Zaterdag 28 november laatste onderlinge wedstrijden 
Kerstvakantie (21 december-3 januari) 
- Woensdag 6 januari hervatting veldtraining 
- Scenario 1: Zaterdag 9 januari hervatting veldcompetitie KNHB 
- Scenario 2: In februari hervatting veldcompetitie KNHB 

Trainingsteams - Woensdag 16 december laatste training voor de Kerstvakantie 
Kerstvakantie (21 december-3 januari) 
- Woensdag 6 januari hervatting veldtraining 

 
 
 
Junioren D t/m A 
Er wordt getraind volgens het gepubliceerde trainingsschema tot de Kerstvakantie. Teams die 
onverhoopt niet kunnen komen trainen, melden zich tijdig (tenminste 1 dag van tevoren) af bij 
verenigingsmanager@mhcz.nl. 
De vrijwilligers van de Juniorencommissie organiseren de laatste ronde onderlinge oefenwedstrijden 
op zaterdag 28 november. Op 5 december is er nog een mogelijkheid om zelf een onderlinge 
oefenwedstrijd te organiseren. Het aantal starttijden is beperkt. Zodra je een tegenstander hebt 
gevonden, mail je hiervoor naar juniorencommissie@mhczoetermeer.nl  o.v.v. oefenwedstrijd 5 
december en vermeld de twee teams die tegen elkaar spelen. Je ontvangt een bevestiging. Heb je al 
eerder een aanvraag gedaan? Dan hoeft dat niet nog een keer. 
 
Tijdens de Kerstvakantie is de accommodatie gesloten. Voor jeugd die tijdens de vakantie zin hebben 
en nieuwe dingen willen leren, organiseren Dames 1 en Heren 1 overdag een clinic op 28 en 29 
december. Hiervoor moet je inschrijven, dus hou de berichtgeving in de gaten. 
  



 

 
 
Vervolg junioren 
 

D t/m A 
breedte 

- Week 14-18 december laatste training voor de Kerstvakantie 
- Zaterdag 28 november laatste onderlinge wedstrijden 
- Zaterdag 5 december mogelijkheid zelf georganiseerde oefenwedstrijd 
Kerstvakantie (21 december-3 januari) 
- Week 4-8 januari hervatting veldtraining 
- Scenario 1: Zaterdag 9 januari hervatting veldcompetitie KNHB 
- Scenario 2: In februari hervatting veldcompetitie KNHB 

D t/m A 
Selectie 
Opleiding 

- Week 14-18 december laatste training voor de Kerstvakantie 
- Zaterdag 28 november en 5 december Challenge training 
Kerstvakantie (21 december-3 januari) 
- Week 4-8 januari hervatting veldtraining 
- Scenario 1: Zaterdag 9 januari hervatting veldcompetitie KNHB 
- Scenario 2: In februari hervatting veldcompetitie KNHB 

 
 
 
Senioren - G/LG 
Er wordt getraind volgens het gepubliceerde trainingsschema tot de Kerstvakantie. Teams die niet 
komen trainen, melden zich tijdig (tenminste 1 dag van tevoren) af bij verenigingsmanager@mhcz.nl 
en vergeet de trainer niet te informeren indien nodig. Zo zorgen we ervoor dat vrijwilligers niet 
onnodig worden ingezet. Tijdens de Kerstvakantie is de accommodatie gesloten. 
 

Senioren 
Top 
Breedte 
Veteranen 
Jong 

- Week 14-18 december laatste training voor de Kerstvakantie 
Kerstvakantie (21 december-3 januari) 
- Week 4-8 januari hervatting veldtraining 
- Scenario 1: Zondag 17 januari hervatting veldcompetitie KNHB 
- Scenario 2: In februari hervatting veldcompetitie KNHB 

Trimhockey 
XXL 

- Week 14-18 december laatste training voor de Kerstvakantie 
Kerstvakantie (21 december-3 januari) 
- Week 4-8 januari hervatting veldtraining 

 


