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BEDRIJFSHOCKEY COMPETITIE   DE MEIERIJ 

SEIZOEN 2019 – 2020 
 

 

    



 

 

     

 
 

 
 

 

 

 

   

 
 

Er wordt gespeeld op een semi waterveld en een zand ingestrooid kunstgras hockeyveld van  
Mixed Hockeyclub De Dommel, 
Zegenwerp 1a (geen postadres!), 
5271  NC Sint–Michielsgestel.  

 

 
 
Telefoonnummer clubhuis MHC De Dommel: 

073- 5512072 (maandagavond vanaf 19.00 uur) 

 

 

De bedrijfscompetitie op de velden van  MHC De Dommel is aangesloten bij de Koninklijke 

Nederlandse Hockeybond (KNHB). Informatie is op internet  is te vinden onder www.knhb.nl 

(competitie/standenmotor bedrijf ,Den Bosch,poule heren/mixed,speelschema,uitslagen). Hier 

vindt u ook ‘t  (up to date) wedstrijdschema’s, de laatste standen en wat al niet meer. 

(inhaalwedstrijden worden per mail doorgestuurd!!) 
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COMPETITIEBOEK VOOR DE BEDRIJFSHOCKEY ‘DE MEIERIJ’.  
De Mixed Hockey Club De Dommel’ in Sint-Michielsgestel organiseert al voor het 
 31e seizoen de bedrijfshockeycompetitie  op haar velden. 
In dit competitieboek staan alle belangrijke informatie van onze bedrijfshockeycompetitie.  
Lees dit AUB goed en geef dit door aan jullie medespelers. 
Zijn er nog vragen, neem dan contact op met een van de commissieleden, 
 
Mooie  competitie 2018-2019 gehad. 
Er waren mooie wedstrijden soms met een pittige aanvaring met tegenstander of 
scheidsrechter. Zorg aub als team voor een scheidsrechter. 
 De derde helft verliep altijd gezellig. 
De bar draaide weer als een trein dankzij onze barman Richard en Mirjam. 
Jan Dekker heeft ook veel wedstrijden gefloten waar geen scheidsrechter was. 
Odette had de organisatie goed voor elkaar. 
In de Heren Poule is het team van der van der Linden Pomptechniek kampioen  geworden. 
In de Mixed Poule is het team van Tobrix kampioen geworden.  
De slotavond met een lekker tappas buffet,was een goede afsluiter van het seizoen. 
Super bedankt voor de bijdrage in de fooien pot voor het Lilianafonds  
 
 
Natuurlijk een sportieve strijd, maar vooral veel hockeyplezier , gezelligheid, veiligheid 
en onderling  begrip!!!  
Wees zuinig op de scheidsrechters. “ Een speler maakt meer fouten dan een 
scheidsrechter (ziet)” !!!! 
Wij wensen jullie allemaal een heel plezierig en sportief seizoen!  
 
Een zeer handige site voor de captains is:  www.alertyourteam.nl  of www.teamers.nl  of 
www.wiedoetmee.nl 
 
 
Commissie Bedrijfshockey MHC De Dommel:  
Regio-coordinator/Contactpersoon: Odette van Waes, 073-5515359  // 06-25423730 (in nood) 
bedrijfshockey@mhcdedommel.nl   (rvanwaes30@gmail.coml)  
 Barbezetting/veldcontrole:Richard de Graaf  06.46787199 
Scheidsrechter (in nood)Jan Dekker 073-5512042 / vdekker@zonnet.nl 
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REGLEMENT bedrijfshockey competitie 2019-2020. 
 
Speeldag : Maandag.   A.U.B. op tijd starten met de wedstrijden!!! 
1e Ronde wedstrijden : 19.30 – 20.45 uur op veld 1 en 2. 
2e Ronde wedstrijden : 21.00  - 22.15 uur op veld 1 en 2. 
 Het veld dient uiterlijk op de aangegeven tijd van einde wedstrijdtijd te worden verlaten. 
 Indien te laat begonnen wordt, gaat dit van de speeltijd af. 
  
Doorgeven uitslagen 
De wedstrijduitslag a.u.b. na de wedstrijd doorgeven aan één van de commissieleden  
of aan één van de barmedewerkers !!!. 
De uitslagen en standen worden wekelijks gepubliceerd op de site van de K.N.H.B. 
 
De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de K.N.H.B !!!!! 
VANAF DIT SEIZOEN IS HET DRAGEN VAN EEN BITJE VERPLICHT GESTELD DOOR DE 
KNHB. 
Het dragen van scheenbeschermers is conform de reglementen van de KNHB ook bij 
wedstrijden voor de bedrijfscompetitie verplicht!!! 
 
Ieder team dient voor een eigen scheidsrechter zorg te dragen. Indien er geen scheidsrechter 
aanwezig is, dan dient een speler(ster) als scheidsrechter op te treden.(bv .iedere helft een 
andere speelster/er) 
 
Er mogen geen spelers jonger dan 18 jaar deelnemen aan de wedstrijden van de  
bedrijfshockeycompetitie. 
 
Het spelen met een keeper is verplicht !! Indien er geen keeper aanwezig is, dient deze 
vervangen te worden door een speler met een van beide teams afwijkende kleur shirt en een 
helm op. ( zie ook reglement KNHB ) 
 
Een wedstrijd wordt alleen als reglementair beschouwd, wanneer een team bestaat uit minimaal 
8 spelers ( reglementen KNHB )               
Indien deze situatie zich voordoet, dient voorafgaand aan de wedstrijd hiervan bij de 
commissieleden of een van de barmedewerkers melding te worden gemaakt, door een 
vertegenwoordiger(ster) van het incomplete team.  
 
Dit jaar spelen wij een grote poule met zowel heren als mixed teams. 
Er kan verschil in sterkte zijn, probeer een gezellige sportieve wedstrijd te spelen.  
 
Bij gelijke kleur van shirt, zijn er liggen er achter de bar hesjes. Het uitspelende team (het team 
dat als tweede genoemd wordt) speelt dan met hesjes. 
 
Sancties 
De commissie Bedrijfshockey kan desgewenst sancties opleggen, wanneer teams niet voldoen 
aan de hierboven vermelde spelregels. De sancties kunnen bestaan uit ongeldig dan wel verloren 
verklaren van de wedstrijd, vermindering van het aantal wedstrijdpunten en zelfs verwijdering 
uit de competitie. Besluiten van de commissie zijn bindend. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Afgelasten van wedstrijden  LEES DIT AUB GOED ! 
Afgelasten van wedstrijden door de BHC in verband met het weer (of andere omstandigheden) 
zal tussen 13.00 – 14.00 uur per mail door gegeven worden aan de captains. Deze wedstrijden 
zullen in principe opnieuw worden gepland door de commissie op de inhaaldagen.  
Zorg dat als de captain niet speelt dan wel afwezig is, iemand zijn/haar taken 
waarneemt/bereikbaar is. 
Een team dat niet op komt dagen of afzegt, heeft de wedstrijd met 3-0 verloren. 
Deze wedstrijden zullen niet opnieuw worden gepland. 
Teams dienen bij afzegging (niet kunnen spelen door incompleet team) zelf de captain(e) van de 
tegenpartij te informeren. Tevens dient Odette van Waes hierover te worden geïnformeerd 
(073-5515359/06-25423730 of e-mail: bedrijfshockey@mhcdedommel.nl 
 Informeer voordat je je wedstrijd afmeld bij je tegenstander of dat team spelers 
overheeft, zodat je toch genoeg spelers hebt en er toch  gespeeld kan worden.            
  
Barrekening 
Elk team wordt geacht zijn barrekening op de speeldag te betalen!! 
In overleg met het barpersoneel kan de rekening ook via de bank worden overgemaakt. 
Het drankbonnetje krijg je dan mee en het bedrag wordt dan overgemaakt op de barrekening 
van de club. 
 
Parkeren 
Auto’s dienen geparkeerd te worden op de parkeerplaats van de hockeyclub . 
Op het pad naar het clubhuis en bij het clubhuis mag niet geparkeerd worden.  
Deze weg dient vrijgehouden te worden voor calamiteiten. 
 
Rommel op en langs de velden 
Laat geen rommel op de velden achter, maar deponeer deze in de langs de velden staande 
vuilnisbakken. Neem stoelen, jerrycans en lege flesjes/glazen mee naar binnen. 
Asbakken staan op het terras voor de rokers. In het clubhuis mag er niet gerookt worden. 
 
 
De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor mogelijke ongevallen. 
 
Ieder team dient een spelerslijst in te leveren .  
Deze wordt nog afzonderlijk toegestuurd, door de KNHB 
Op deze lijst staan de namen van de spelers , geboortedatum, of hij/zij speelt bij een club, 
ja/nee, en de naam van de  club waar ze spelen. 
De teams zijn aanvullend verzekerd omdat de bedrijfshockey valt onder de 
verantwoordelijkheid van de KNHB. 
(collectieve ongevallenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven)   
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POULE INDELING 
     . 
 N.L.Wonen                       
SAP 
Canon   
The Golden Units 
Meierij Medico      
Tobrix         
Brand Loyalty            
Adeptiv 

Reserve spelers kunnen geregeld worden vanuit het JBZ team Merel Mulder  (m.krulder@jbz.nl) 
Of het van der Linden team Mark Rijnbeek (markrijnbeek@gmail.com) Zij hebben geen volledig 

team om mee te doen ,maar willen graag invallen. 

 
De datum voor de  slotavond  van de Bedrijfscompetitie de  Meijerij  is  8 juni 2020, 
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CAPTAIN(E)-LIJST 2019/2020 

TEAMS:                                                                                      TENUE: 
 
MEIERIJ MEDICO 
GEERT ELBERS/BART V LITH                               SHIRT: BORDEAUX ROOD 
06-30176296//0628331397                                       BROEK: WIT  
E-MAIL:  geertelbers@hotmail.com    KOUSEN: WIT  
                 bvanlith@hotmail.com 
 
N.L.WONEN                                      
PSH FILTERS/VAN LITH INTERRIEURBOUW 
ERIC COUSIN                                            SHIRT: LICHT BLAUW    
073-6841340/ 06-51226986                                         BROEK:WIT 
E-MAIL:  eric.geertjecousin@home.nl  KOUSEN:ORANJE    
 
BRANDLOYALTY 
ANNE SPOOR   / FRANSJE ELBERS                                  SHIRT:ZWART 
06-52687634 /0611867652                                                         BROEK: ZWART  
E-MAIL:Anne.spoor@brandloyalty-int.com                 KOUSEN:WIT  
 Fransje.elbers@outlook.com  
    
CANON 
NIELS WINTRAAKEN  /JOOST KUIJLAARS  SHIRT:  ROODWIT/BLAUW 
06-51602679 /0619448482     BROEK:ZWART  
E-MAIL:    Niels.wintraaken@canon.nl                             KOUSEN:ZWART                             
                    joost.kuijlaars@canon.nl                                   
                
S.A.P. NEDERLAND B.V. 
THIBAUT DE KEYZER        SHIRT: KOBALT BLAUW      
06- 11192676                                                   BROEK:BLAUW 
E-MAIL:Thibaud.de.keyzer @sap.com    KOUSEN: WIT 
                Leon.de.Groot@sap.com 
 
TOBRIX 
MARGOT VAN INGEN                            SHIRT: DONKERBLAUW 
06-38049721/0649668868                  BROEK: GEEL 
E-MAIL:  vaningen.margot@gmail.com   KOUSEN:DONKER 
                 leendertvaningen@gmail.com  
                  
THE GOLDEN UNITS 
HARMKE IPEMA                                            SHIRT:ZWART 
06-46462945                                        BROEK:ZWART 
EMAIL:  harmke.ipema@gmail.com                                KOUSEN:MIX 
 
ADEPTIV 
RENSKE VERMIJS     SHIRT 
0623526546      BROEK 
EMAIL: r.vermeijs@searchresult.nl    KOUSEN 
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