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De BoschkabouterMiniCompetitie voor 6/7 jarigen seizoen 2015/2016 

op 1 of 2 nieuwe locaties: Schaerweijde en/of HC Houten 

 

 

Doen jullie komend seizoen ook mee? 

Op de districtsvergadering heb ik een presentatie gegeven over de Boschkabouterminicompetitie die ik 
organiseer voor 6/7 jarigen op de velden van ’t Spandersbosch. Hier deden afgelopen seizoen 13 verschillende 
clubs uit de omgeving aan mee met in totaal 68 teams. 
Komend seizoen gaan we een pilot draaien op Schaerweijde en/of HC Houten naast  de reeds bestaande 
minicompetitie op ’t Spandersbosch. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen per locatie (Houten/Schaerweijde) 
zullen we uiteindelijk op 1 of beide nieuwe locaties gaan beginnen.  

 
Welke clubs nodigen wij uit? 

Alle clubs uit de omgeving van Schaerweijde en HC Houten  
(behalve de clubs die al meedoen aan de BoschkabouterMiniCompetitie op ’t Spandersbosch) 

 
Wanneer wordt er gespeeld? 

We gaan spelen in 5 blokken waarbij je kunt kiezen om mee te doen aan 1 of meerdere blokken. 
Er wordt gespeeld op de volgende Zondagen* tussen 9:00 en 10:30 uur: 

 Blok A 01-11, 15-11, 29-11,  

 Blok B 08-11, 22-11,   

 Blok C 13-03, 10-04, 22-05,  

 Blok D 20-03, 17-04, 29-05,  

 Blok E 03-04, 24-04, 05-06 
*Alle data zijn onder voorbehoud, begin seizoen  2015/’16 maken we de def data bekend.  
 

Hoe ziet een competitiedag eruit? 

Alle teams die zich opgeven spelen op bovenstaande keuze zondagen om 9:00 of 9:45  
1 wedstrijd net als bij de 2e jaarsF, 2 keer 3 tegen 3 op ¼ veld, 2 x 15 minuten met 5 minuten rust. 
Ieder team bestaat uit 8 kinderen, 2 coaches en een spelbegeleider. 
Ieder team meldt zich 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd om het veld uit te zetten, in te spelen en om op 
tijd te kunnen beginnen. Na de wedstrijd is er limonade in het clubhuis om met de tegenstander iets te drinken. 

 
Slotdag 

De competitie sluiten wij af met een super feestelijke slotdag op 12 juni* van +/- 09.00-13.00.  
Er zijn dan allerlei activiteiten waaronder wedstrijdjes, knotshockey, springkussen, schminken, 
behendigheidsparcours en nog veel meer andere leuke activiteiten.  

 
Kosten voor deelname aan de competitie en slotdag 

Voor seizoen 2015/16 is de bijdrage per kind 10,- voor deelname aan de gehele competitie, ongeacht het aantal 
blokken waarvoor wordt ingeschreven. 
De kosten voor de slotdag zijn 7,50 per kind. 
De deelname bijdragen voor de competitie en slotdag worden aan het begin van het seizoen, per factuur door de 
club voldaan. 
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Waarom meedoen? 

 De competitie biedt de kinderen een aanvulling op het trainingsprogramma, 

 uit ervaring is gebleken dat we jongens hierdoor vroeger aan ons weten te binden, 

 door ouders er al vroeg bij te betrekken zien we dat dit de betrokkenheid vergroot, 

 we bereiden op deze manier de kinderen en ouders voor op de competitie van de 2e jaars Fjes, 

 altijd dezelfde club en dezelfde tijd schept duidelijkheid en is vertrouwd. 
 
Wat moet je doen als club en wat regelen wij? 

 Als club maak je teams van 8 kinderen met 2 coaches   

 De lijncoördinator van jullie club is verantwoordelijk voor het doorsturen van onze mails aan de coaches  

 Wij regelen de: 

 wedstrijdschema’s, 

 heldere communicatie richting lijncoördinatoren rondom speeldata, spel/gedragsregels, 

 alle communicatie is zo opgesteld dat het door de lijncoördinatoren 1 op 1 doorgestuurd kan 
worden naar de coaches, 

 ik hou de standen bij om gelijke niveaus tegen elkaar te laten spelen zodat het voor alle teams 
leuk blijft, 

 organisatie van de slotdag. 
 

Geef je op tijd op want vol=vol 

Sommige data en vooral de slotdag zitten bij ’t Spandersbosch altijd al snel vol dus geef je op tijd op om zeker te 
zijn van deelname. Het kan zijn dat jullie het aantal op te geven teams nog niet exact weten, dat is geen 
probleem. Dit kan tot aan het begin van de competitie nog gewijzigd worden (mits plek natuurlijk). 
 

Hoe geef je de teams op? 
Door onderstaand inschrijfformulier ingevuld te mailen naar m.zielhuisdekker@chello.nl ovv 

 

 

Fijne vakantie alvast en wij hopen jullie allemaal komend seizoen te mogen verwelkomen op 

de minicompetitie van Schaerweijde en/of HC Houten!! 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Marielle Zielhuis 

 

 

 
Bijlagen: 
1. Inschrijfformulier 
2. Reacties van reeds deelnemende clubs 
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Bijlage 1. 
 

 

 

Inschrijfformulier 

 

 

 
 Naam Club 

 
 
 

 Naam, email en mob nr  contactpersoon voor de competitie 
 
 
 

 Locatie voorkeur 
 

o HC Houten 
 

o Schaerweijde 
 
 
 

 Verwacht aantal jongens- en meisjesteams (van min 7 en max 8 kinderen) 
* Tip: geef alle teams op als onderdeel van je 1e jaarsF programma. Inventariseren welke teams mee willen doen is vaak 
tijdrovend. Alle clubs die nu al meedoen geven alle teams op, dit werkt het best is uit ervaring gebleken. 

 
 
 
 

 Blokken waaraan jullie deel willen nemen 
 
 
 

 Wel/niet deelnemen aan de slotdag 
 
 
 

 Factuurgegevens (facturatie begin van seizoen 2015/2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Deelname aan de competitie geschiedt geheel op eigen risico,  
ZelleZ, Marielle Zielhuis, Schaerwijde en HC Houten kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. 
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Bijlage 2. 
 
 
 

Enkele reacties van clubs die afgelopen seizoen mee hebben gedaan: 

 

 
Naarden 

Namens alle Benjamins en Mini's van Naarden wil ik jullie ongelooflijk 

bedanken voor de fantastische slotdag vandaag!! Wat een geweldig feest en 

wat super georganiseerd! Nogmaals heel, heel veel dank aan jou en de rest 

van de organisatie. 

Volgend jaar is Naarden er zeker weer bij! 

 

Muiderberg 

“Dank voor de superleuke afsluiting afgelopen weekend, iedereen was weer erg 
enthousiast!” 
 
Fletiomare 

“Bedankt voor de goede organisatie van een mooie slotdag en natuurlijk ook voor de 

competitie die daar aan vooraf ging. Onze F'jes (en ook de ouders) hebben er van genoten.” 

 
Loenen 

“Top slotweekend en heel veel dank voor jouw enthousiasme en alle heldere communicatie!” 
 
Voordaan 

“Dank voor de organisatie van de Boschkaboutercompetitie!!! Wat een succes! Iedereen die 

mee heeft gedaan was enthousiast. Het was ook goed door jullie geregeld.” 

 
Hockeyclub Baarn: 

“Het was zeker een super feest! Onze teams hebben genoten! Petje af! Zoals al eerder aangegeven 
zijn wij als BMHV graag volgend jaar weer van de partij. 
Nogmaals heel veel dank en tot snel weer!” 
P.S. Die appelmachines waren een regelrechte hit!!!!! 
 
HMHC 

“Hartelijk dank voor de goede organisatie van het afgelopen jaar!” 
 


