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Aangenaam kennismaken: Hockeyclub Berlicum  

 
Missie, visie en kernwaarden 
 

Onze missie 

H.C. Berlicum wil een toonaangevende hockeyclub zijn voor iedereen, waar 

gezelligheid en prestatie hand in hand gaan. Waar sportiviteit en respect een 

voorwaarde is en waar een open sfeer en communicatie belangrijk zijn.  

Wij willen een club zijn waar iedereen zich thuis voelt, betrokken is en waar spelers 

zich op ieder niveau optimaal kunnen ontwikkelen. 

Onze visie 

Spelers hockeyen omdat ze er plezier aan beleven met andere spelers te sporten. 

Spelers laten zich op hun eigen niveau optimaal uitdagen voor een maximale 

prestatie. 

 

Onze kernwaarden 

Naast de reeds bestaande waarden van gemoedelijkheid en een prettig sociaal 

klimaat wil HC Berlicum in de komende jaren deze begrippen en ambitie meer laten 

groeien naar kwaliteit en aandacht. 

 

Organisatie en historie  
Hockey Club Berlicum is een vereniging met ruim 650 leden. Het aantal jeugdleden is 

ongeveer 500. De club is in 1977 opgericht. In 2007 is het clubhuis flink verbouwd en 

in 2008 hebben we een nieuw veld gekregen: een semi-waterveld. Hierdoor kunnen 

we snellere wedstrijden spelen. In 2010 is het oefenveldje gerealiseerd voor onze 

jonge spelers. In 2016 hebben we onze nieuwe half veld gerealiseerd en in seizoen 

2016/2017 vieren we ons 40-jarig bestaan. 

 

Het bestuur bestaat uit 6 personen:  

Rien van Rosmalen, Voorzitter  

Yvette de Zwart, Penningmeester  

Annemarie van de Heuvel, Secretariaat 

Bianca van de Langenberg, Horeca/Evenementen  

Ton de Kroon, Complex- & Materiaalbeheer 

Natasja Steenbergen, Technische Zaken 

 

Daar het bestuur niet alles alleen kan, zijn er vele leden actief in verschillende 

commissies. Een actueel overzicht hiervan kun je vinden op de website: 

www.hcberlicum.nl. Ook vind je op de website een korte bloemlezing uit de historie 

van de club.  

 

  

http://www.hcberlicum.nl/
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Het clubgevoel  
De hockeyclub kent leden van jong tot oud. Samen vormen we een grote familie. 

Want één ding is duidelijk: alleen samen maken we de club tot wat die nu is. Tijdens 

de hockeycarrière van je kind wordt er ongetwijfeld ook op jou een beroep gedaan 

om je actief op te stellen binnen onze vereniging. Daarvoor zijn dan ook volop 

mogelijkheden, zoals het coachen van een team, bardiensten, fluiten van 

wedstrijden of assistentie bij de organisatie van evenementen.  

 

Jeugdplan  
Door de sterke groei van onze vereniging en meer specifiek de jeugd heeft HC 

Berlicum besloten de ontwikkeling van haar jeugdafdeling centraal te stellen. 

Het is onze doelstelling om in de komende periode 2013-

2017 flink in te zetten op verdere verbeteringen van het 

jeugdplan, waarin spelplezier en prestaties hand in hand 

gaan. Wij vinden de ontwikkeling van het hockeyniveau 

belangrijk waarbij alle spelers de kans krijgen zich optimaal 

te ontwikkelen. Daarbij willen wij zorgen dat er een goede 

spreiding van de jeugdteams over de verschillende klassen 

ontstaat zodat iedere speler zoveel mogelijk op zijn of haar 

eigen niveau kan spelen. 

Bijkomend zullen wij ons richten op het blijven stimuleren en 

begeleiden van de groei van onze jeugdafdeling, positief 

gedrag op en rond de velden (o.a. training positief 

coachen), betrokkenheid van onze spelers en de inzet van 

ouders. 

Voor de komende periode zijn naast kwaliteit ook structuur 

en betrokkenheid de peilers van het jeugdplan. 

Onze Minioren hebben hun eigen mascotte: MatsFlats! MatsFlats brengt regelmatig 

nieuws en weetjes. Je zult hem vast nog wel eens tegen komen. 

 

Clubregels  
Als club hebben we regels en afspraken met elkaar. Een paar huisregels die nu 

direct voor jou van belang zijn, zijn:  

 

 Het afmelden voor de trainingen gebeurt bij de trainers.  

 Het afmelden voor wedstrijden gebeurt liever niet. Alleen in uiterste 

noodgevallen moet je dit zo snel mogelijk bij de coaches doen.  

 We zijn op tijd aanwezig: bij de training is dit vijf minuten voor aanvang, bij 

wedstrijden een half uur voor aanvang.  

 Gebitsbeschermers en scheenbeschermers zijn verplicht.  

 En altijd geldt: blijf sportief! Vooral bij mini’s gaat het om het spelplezier. 

Winnen is ook leuk maar nooit ten koste van.  
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Hiernaast kennen we ook onze top 10 clubregels: 

 

1. Zorg dat je trots kunt zijn op HC Berlicum en op jezelf. Behandel iedereen met 

respect en gedraag je als sportieve teamspeler of toeschouwer.  

2. Als coach geef je het voorbeeld met sportief gedrag naar tegenstander en 

scheidsrechters. Je treedt corrigerend op als je spelers zich onsportief 

gedragen of zich niet aan het clubreglement houden.  

3. Als toeschouwer zogenaamd mee-coachen en meefluiten doe je niet bij HC 

Berlicum.  

4. Laat de scheidsrechter in zijn of haar waarde, ook als je het niet eens bent 

met de beslissing.  Realiseer je dat zowel bij spelers als bij scheidsrechters 

verschil in ervaring en aanleg aanwezig is. 

5. Je scheldt nooit, niet naar de scheidsrechter, niet naar de tegenstander en 

ook niet naar je team- of clubgenoten.  

6. HC Berlicum heeft een prachtige accommodatie. Zorg ervoor dat dit zo blijft 

en houd het hele terrein schoon en vrij van glas. Drinken mag, opruimen 

moet!  

7. Ga verantwoordelijk en zuinig om met onze clubmaterialen. Anderen willen er 

ook graag gebruik van kunnen blijven maken.  

8. Houd je aan de N.O.C./N.S.F. gedragsregels voor teambegeleiders zoals 

gepubliceerd op onze website, www.hcberlicum.nl.  

9. Houd je hond aan de lijn en zorg ervoor dat niemand er last van heeft. Ruim 

dus direct de uitwerpselen op indien je hond onverhoopt op het complex 

zijn/haar behoeften heeft gedaan.  

10. Het is normaal als je iemand vriendelijk aanspreekt op het  respecteren van 

een clubregel. 

 

Clubhuis  
Hockeyclub Berlicum beschikt over een prachtige, moderne accommodatie in het 

sportpark De Brand. Deze bestaat uit twee hele kunstgrasvelden (met verlichting), 

een half kunstgrasveld (met verlichting), een paviljoen dat in 2016 is aangepast en 

de benodigde kleedruimtes en douches.  

 

Logo  

We hopen dat jij na de introductie ook trots kunt zeggen: HCB, mijn club!  

 

 
 

 

 

 

http://www.hcberlicum.nl/
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Evenementen en toernooien  
Naast de wedstrijden worden regelmatig andere activiteiten georganiseerd. Wij 

noemen hier: Let’s Roll, het FVK-toernooi, Hockeykamp, Pietentraining, Shoot-Out 

Competitie, Hussel-toernooi, Vrijwilligersavond en Minislotdag.  

 

Sponsoring  
Als goede vereniging hebben wij ook verschillende mogelijkheden voor sponsoring. 

Ondernemers uit de omgeving kunnen zo niet alleen hun voordeel doen met het 

bereiken van ruim 600 hockeyende, enthousiaste clubleden, maar ook de ouders 

van leden, andere familieleden, vrienden, kennissen en supporters van bezoekende 

clubs. Als vereniging kunnen wij het sponsorgeld goed gebruiken bij het organiseren 

van verschillende activiteiten en het betaalbaar houden van de contributie.  

 

Heb je belangstelling, dan informeren we je graag verder over de mogelijkheden. 

Stuur een mail naar: sponsorcommissie@hcberlicum.nl en we nemen contact met je 

op.  

 

Hockey voor de jeugd  

 
Indeling op leeftijd  

Onze ruim 650 leden zijn als volgt in leeftijdscategorieën ingedeeld:  

 

Categorie Leeftijd 

Funkey hocky 5-6 jaar 

F-jes (horen tot de Minioren) 6-7 jaar 

E-tjes (horen tot de Minioren) 8-10 jaar 

Junioren (D-C-B-A) tot 18 jaar  

Senioren vanaf 18 jaar 

Veteranen Dames vanaf 30 jaar 

Veteranen Heren vanaf 35 jaar 

Trimhockeyers vanaf 30 jaar 

 

  

mailto:sponsorcommissie@hcberlicum.nl
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Jeugdteams  

De meisjes en jongens kunnen van 6 tot 18 jaar hun hockeyloopbaan als volgt 

doorlopen: 

 

Minioren F  6 - 7 jaar  Op zaterdagochtend 

wedstrijdjes in drietallen 

met twee doelen, op een 

kwart veld, 2 x 20 min. + 5 

min rust.  

Minioren E6  8 - 9 jaar  Op zaterdagochtend 

wedstrijdjes in zestallen 

op een kwart veld, 2 x 25 

min. + 5 min rust  

Minioren E8  9 - 10 jaar  Op zaterdagochtend 

wedstrijdjes in achttallen 

op een half veld, 2 x 30 

min + 5 min rust  

Junioren D  11 – 12 jaar  Op zaterdagochtend 

wedstrijden in elftallen op 

een heel veld, 2 x 35 min. 

+ 5 min rust  

Junioren C  12 t/m 13 jaar  Op zaterdagochtend/-

middag wedstrijden in 

elftallen op een heel 

veld, 2 x 35 min. + 5 min 

rust  

Junioren B  14 t/m 15 jaar  Op zaterdagochtend/-

middag wedstrijden in 

elftallen op een heel 

veld, 2 x 35 min. + 5 min 

rust  

Junioren A  16 t/m 17 jaar  Op zaterdagochtend/-

middag wedstrijden in 

elftallen op een heel 

veld, 2 x 35 min. + 5 min 

rust  

 

Het seizoen, de competitie en de trainingen  
Het spelseizoen is als volgt ingedeeld:  

Augustus – December  Voorbereiding en eerste gedeelte van de competitie,  

dit zijn 10 wedstrijden.  

December – Januari  Winterstop  

Februari – Juni   Tweede helft van de competitie, 10 wedstrijden  

Juli – Augustus   Vakantie  
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De hockeybond kent voor minioren een zogeheten voorcompetitie van augustus tot 

december en een lentecompetitie van eind februari tot begin mei. De 

herfstcompetitie dient met name om te kijken of de gemaakte indeling klopt. 

Meestal wordt na 5 wedstrijden de zaak opnieuw ingedeeld. De bond benoemt in 

december dan ook geen kampioenen. In mei zijn deze er wel.  

 

Nederland is verdeeld in regio’s. Wij horen bij het district Zuid-Nederland, regio Den 

Bosch. Binnen deze regio worden poules gevormd waarbij gekeken wordt naar 

aantal speeljaren en voorgaande resultaten.  

 

De Minioren beginnen met eenmaal per week te trainen. Daarna wordt een- of 

tweemaal per week getraind, afhankelijk van het team waarin men geplaatst is. De 

trainingen worden gegeven door eigen jeugdtrainers die daarin begeleid worden, 

zie de informatie over het Jeugdplan.  

 

Wat wordt er van de ouders verwacht?  
Per team willen we graag twee ouders als coaches. Deze coaches begeleiden niet 

alleen het team voor, tijdens en na de wedstrijden, maar zij zorgen er ook voor dat er 

een schema wordt opgesteld waarin de wedstrijden staan vermeld alsmede wie er 

rijdt, voor het fruit moet zorgen, wie fluit of bardienst heeft. Hiervoor zullen zij een 

beroep doen op de andere ouders en ze regelen andere bijkomende zaken zoals 

bijvoorbeeld een minislotdag.  

 

De coaches sturen aan het begin van een seizoen een overzicht rond met alle te 

spelen wedstrijden en wie, wanneer moet rijden. Maar let op: op de site staan altijd 

de meest recente gegevens.  

 

 

Contributie seizoen 2016/2017  
Inschrijfgeld 

Minioren: € 10,- (oud leden betalen dit niet) 

Junioren: € 10,- (oud leden betalen dit niet) 

Inschrijfgeld Senioren € 25,- (oud leden betalen dit niet) 

 

Contributie 

 Senioren   : € 220,- 

 Trimhockeyers  : € 120,- 

 Junioren A & B  : € 175,- 

 Junioren C & D  : € 165,- 

 Minioren E  : € 130,- 

 Minioren F  : € 125,- 

 Trainende mini's  : € 85,- 

 Niet spelende leden : € 50,- 
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Voor diegene die in een 1e lijn team spelen geldt een toeslag: 

Junioren A t/m D € 25,00 

Senioren H1 / D1 € 35,00 

 

Voor gezinnen met 4 of meer leden geldt een maximum van € 650,-. Dit geldt voor 

ouders en kinderen die hen ten laste komen. Voor nieuwe leden is betaling met 

automatische incasso verplicht. Deze vindt plaats in september of oktober van ieder 

nieuw seizoen. De exacte datum wordt via de site bekend gemaakt.  

 

 

Wat heb je nodig om te hockeyen?  
 

De clubkleding  
De wedstrijdkleding van onze vereniging bestaat uit een bordeaux rood shirt, een 

gele broek of rok en bordeaux rode kniekousen. Daar komen nog bij: een 

hockeystick, hockeyschoenen, gebitsbeschermer (verplicht) en scheenbeschermers 

(verplicht).  

 

Shirt: hierop staat het clublogo, een aantal vaste sponsor logo’s en de naam van het 

kind kan achterop bedrukt worden (optioneel). Bij koud weer: een bordeaux rode 

sweater als deze over het shirt gedragen wordt. Ook kan een T-shirt met lange 

mouwen onder het shirt gedragen worden, de kleur mag dan afwijken.  

 

Rokjes: de meeste rokjes zijn met een vast broekje. Wel zo handig. 

  

Kousen: deze zijn er met of zonder clublogo.  

 

Hockeysticks: deze zijn er in veel kwaliteiten, maten en prijzen. Speciaal voor mini’s 

(kinderen tot 10 jaar) zijn er kleinere sticks, voor volwassenen zijn er extra lange sticks 

verkrijgbaar.  

 

Hockeyschoenen: Er zijn sportschoenen speciaal voor kunstgras.  

 

Scheenbeschermers: Het gebruik van scheenbeschermers is verplicht, deze worden 

onder de kniekousen gedragen.  

 

Gebitsbeschermer: Het dragen van een gebitsbeschermer is ook verplicht.  

 

Keepers uitrusting: De extra uitrusting voor keepers wordt door de vereniging 

beschikbaar gesteld.  

 

De clubkleding is in onze Pro-shop op de club te koop. Deze pro-shop wordt gerund 

door medewerkers van Teun van Pelt Sport uit Den Bosch. Er zijn aantrekkelijke prijzen 

vastgesteld, dus dat is wel zo prettig. Een HCB-regenjas is alleen hier te koop.  
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Tevens is het mogelijk om in onze ProShop hockeymaterialen aan te schaffen. Ook 

weer tegen aantrekkelijke prijzen. Leden krijgen 10% korting. Alleen voor 

hockeyschoenen moet je nog naar de winkel zelf toe. 
 

Website: www.hcberlicum.nl  
 

 
 

Je favoriete website!  

Hockeyclub Berlicum heeft een eigen website waar veel informatie te vinden is. Als 

je slim bent zet je de site bij je favorieten zodat het heel makkelijk is om even op de  

site te kijken. Als je lid bent krijg je ook maandelijks onze Nieuwsbrief toegezonden. 

Hierin vind je interessante artikelen en weetjes over nieuwe ontwikkelingen en 

gebeurtenissen bij onze club. Heb je zelf iets leuks wat je via de website of de 

Nieuwsbrief aan iedereen wilt laten weten, stuur dan een mailtje naar: 

redactie@hcberlicum.nl.  

 

Op de website zie je, In de rode menubalk onder de banner, achtereenvolgens 

verschillende kopjes:  

 

 Onder Hockey vind je alle informatie die je je kunt wensen op het gebied van 

hockey. Je vindt er informatie over wedstrijden, trainingen, toernooien, 

zaalhockey, etc.    

 Onder De Club staat de organisatie (bestuur en commissies) en de beknopte 

historie. Iedere commissie heeft haar eigen commissiepagina met nog meer 

informatie over waar zij mee bezig zijn of meldingen over afspraken die 

gemaakt zijn. 

http://www.hcberlicum.nl/
mailto:redactie@hcberlicum.nl
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 Onder Lidmaatschap tref je informatie aan wat je allemaal moet weten als je 

lid wilt worden en wat je moet doen als je een wijziging wilt doorvoeren. 

 Onder Sponsoring vind je een overzicht van alle sponsors van HC Berlicum en 

wat de sponsormogelijkheden zijn.  

 Agenda: hier vind je informatie over allerlei activiteiten en evenementen. 

 

Rechts boven zijn er links opgenomen naar FaceBook en Twitter. Mijn HCB vind je in 

de menubalk en hiervoor kun je een login aanvragen bij de ledenadministratie of via 

app@hcberlicum.nl.  

 

Wil je iets publiceren op onze eigen site, stuur dan een mail naar: 

redactie@hcberlicum.nl.  

 

mailto:app@hcberlicum.nl
mailto:redactie@hcberlicum.nl

