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BEDRIJFSHOCKEY COMPETITIE DE MEIERIJ 

SEIZOEN 2021–2022 

 

 

 

Er wordt gespeeld op een semiwaterveld 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 ,speelschema,uitslagen). Hier vindt u ook ‘t (up 

to date) wedstrijdschema’s en de laatste standen.   
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COMPETITIEBOEK VOOR DE BEDRIJFSHOCKEY ‘DE MEIERIJ’.  

 
De Mixed Hockey Club De Dommel’ in Sint-Michielsgestel organiseert al voor het 
33e seizoen de bedrijfshockeycompetitie op haar velden. 
In dit competitieboek staan alle belangrijke informatie van onze bedrijfshockeycompetitie.  
Deel dit ook met jullie teams. Zijn er nog vragen, neem dan contact op met een van de 
commissieleden. 
 
Mooie wedstrijden en een rare afronding van de competitie 2019-2020. Gevolgd door een jaar 
competitie zonder wedstrijden. Covid-19 heeft ons allemaal erg lang laten wachten. 
Zo mooi is het dan om voor aanvang van competitie 2021-2022 van alle teams positieve geluiden te 
ontvangen en dat ze zich wederom aansluiten bij onze bedrijven competitie! 
 
Achter de schermen zijn wij als commissie en hockeyclub bezig om jullie ook dit seizoen weer op 
onze velden en clubhuis te kunnen ontvangen.  
 
Heel veel plezier en een sportief seizoen gewenst.  
Wij kijken er naar uit! 
 
Handige apps voor teams om de beschikbaarheid als spelers kenbaar te maken zijn:   
www.alertyourteam.nl 
www.teamers.nl  
www.wiedoetmee.nl 
 
 
Commissie Bedrijfshockey MHC De Dommel:  

• Regio-coördinator: Joost Aarts 06 14 68 33 85 of  bedrijfshockey@mhcdedommel.nl   

• Bar & veldcontrole: Richard de Graaf 06 46 78 71 99 
 
 
POULE-DEELNEMERS 
     . 
N.L. Wonen                       
Canon   
The Golden Units 
Meierij Medico      
Tobrix         
Team”L” 
SAP  
 
Er wordt dit seizoen wederom een anderhalve competitie gespeeld op de maandag avond. Deze zal 
om de week plaatsvinden. 
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Regelement bedrijfshockey competitie 2021-2022. 
Speeldag: maandag (om de week) 
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 te worden verlaten zodat de volgende teams zich 
kunnen klaarmaken en zo geen vertraging oplopen. 
  
Doorgeven uitslagen 
De wedstrijduitslag graag na de wedstrijd doorgeven aan één van de barmedewerkers zodat deze 
doorgegeven kunnen worden. 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. 
Ieder team is verantwoordelijk om een scheidsrechter te leveren. Indien er geen scheidsrechter 
aanwezig is, dan dient een speler(ster) als scheidsrechter op te treden.  
 
Het spelen met een keeper is verplicht. Als 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). Als deze situatie zich voordoet dat een team niet compleet is, dient dit 
voorafgaand aan de wedstrijd kenbaar gemaakt te worden. De vertegenwoordiger(ster) van het 
incomplete team meldt zich bij de bar of een commissielid.  
 
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. 
 
De 3e helft 
Ook dit seizoen zal onze bar geleid door Richard weer bemand zijn en jullie voorzien van de nodige 
drankjes voor en na de wedstrijden! 
 
 
 
  



 

 

Afgelasten van wedstrijden 
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 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 wordt ingehaald. 
Teams dienen bij afzegging (niet kunnen spelen door incompleet team) zelf de captain(e) van de 
tegenpartij te informeren. Ook dient Joost Aarts hierover te worden geïnformeerd via 0614683385 
 
Tip:Informeer voordat je je wedstrijd afmeld bij je tegenstander of dat team spelers overheeft 
zodat er misschien toch gespeeld kan worden.        
 
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 terug naar binnen. 
In het clubhuis mag er niet gerookt worden. 
 
De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor mogelijke ongevallen. 
 
De teams zijn aanvullend verzekerd omdat het bedrijfshockey valt onder de verantwoordelijkheid 
van de KNHB. (Collectieve ongevallenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven)   
 
 

           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

CAPTAINS-LIJST 2021-2022 

TEAMS:       TENUE: 

MEIERIJ MEDICO 
GEERT ELBERS  BART V LITH                      SHIRT: BORDEAUX ROOD 
0630176296  0628331397                             BROEK: WIT  
E-MAIL:   geertelbers@hotmail.com   KOUSEN: WIT  

bvanlith@hotmail.com 
 
N.L.WONEN makelaars/taxateurs 
MARK NIEUWENHOVEN                                               SHIRT: LICHT BLAUW    
06-11358611                                         BROEK: WIT 
E-MAIL:   mark@nl-wonen.nl   KOUSEN: ORANJE    
                 
TEAM “L”     
ANNE SPOOR    FRANSJE ELBERS                                   SHIRT: ZWART 
06-52687634 0611867652                                       BROEK: ZWART  
E-MAIL:  anne.spoor86@gmail.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 
                             
             
TOBRIX 
MARGOT VAN INGEN                            SHIRT: DONKERBLAUW 
06-38049721/0649668868                  BROEK: GEEL 
E-MAIL:   vaningen.margot@gmail.com   KOUSEN: DONKER 
                  leendertvaningen@gmail.com  
                  
TEAM GOLDEN UNITSTS 
FERDINAND NEIJEN HARMKE IPEMA                            SHIRT: ZWART 
0624107775  06-46462945   BROEK: ZWART 
E-MAIL:    neijen05@hotmail.com                             KOUSEN : MIX 
                 harmke.ipema@gmail.com 
                                   
 

SAP        
MICHIEL ELSHOF HEICO SCHAMHARDT  SHIRT: 
0612970373      BROEK: 
E-MAIL:  michiel.elshof@sap.com  KOUSEN : 
    heico.schamhardt@sap.com  
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