
Tips en Procedures voor de Haagse Bedrijfshockey competities. 
 
Beste Bedrijfshockeyers,  

Om een goed verloop van de competitie te waarborgen wil ik een aantal zaken nogmaals onder jullie aandacht 

brengen:  

 De gehele competitie zal op de site www.HGC.nl onder Bedrijfshockey komen te staan. Ik zal proberen 

hierin zo min mogelijk te "roeren" maar het KAN voorkomen dat een wedstrijd moet worden verplaats. 

Raadpleeg daarom deze site, waarop ook de uitslagen, standen en mededelingen staan vermeld, 

regelmatig opdat je niet voor verrassingen komt te staan (reglement B.2.1). Laat dit ook aan de overige 

teamleden weten opdat er meerdere spelers een eventuele mutatie waarnemen en jou kunnen 

informeren. Denk ook aan vervangers tijdens jouw afwezigheid door werkzaamheden elders of vakantie 

 Bedrijfshockey is voor de gezelligheid en niet voor prestatiehockey!! 

 Mixed is mixed dus maximaal 6 mannen in het veld (de keeper niet meegerekend). Hiervan kan op geen 

enkele wijze worden afgeweken of gecompenseerd (reglement C.2.4 en C.2.5).  

 Het zelf NIET hebben van een compleet uitgeruste keeper betekent GEEN beperkingen voor jullie 

tegenstander! Het moge duidelijk zijn dat deze hiermee wel met verstand omgaat. 

 Wanneer je mij een e-mail bericht stuurt wil je dan a.u.b. je TEAMNAAM IN HET ONDERWERP 

TYPEN !  

 Verder moet je realiseren dat ik jouw bericht niet overdag direct kan beantwoorden, daar ik dan voor 

mijn boterham onderweg ben en de organisatie van de Bedrijfshockey als hobby in de avonduren 

behartig! 

 

Uitslagen: 
 Na afloop van een wedstrijd dienen BEIDE AANVOERDERS SAMEN de uitslag en eventuele 

opmerkingen in te vullen op het uitslagenformulier welke op de bar zal liggen. Het is van belang dat 

beide aanvoerders dit samen doen om eventuele vergissingen te voorkomen. 

 

Procedure indien er door jullie onverhoopt toch een wedstrijd moeten worden afgelast:  

1. Bel de Hoofdcoördinator of Reservecoördinator van je tegenstander. Indien zij niet aanwezig zijn, 

zorg er dan voor dat wanneer je een bericht moet achterlaten je ervan verzekerd bent dat de 

coördinatoren het bericht ook op tijd ontvangen! Zij moeten immers ook nog 12 personen afbellen!  

2. Stuur meteen een e-mail met vermelding van de reden naar Bedrijfshockey@HGC.nl  
 

 Wedstrijden die binnen 2 weken voorafgaande aan de speeldatum worden afgelast zullen in principe 

niet opnieuw worden ingedeeld! 

 Het team dat de wedstrijd binnen 2 weken voorafgaande aan de speeldatum heeft afgelast zal worden 

beboet met € 100,= (reglement B.2.4) 

 Het team dat niet is komen opdagen zonder afzegging, zal de wedstrijd met 0-1 verliezen en worden 

beboet met € 100,= (reglement B.2.2 en B.2.4) 

 

Procedure indien er door weersinvloeden wedstrijden door ons moeten worden afgelast:  

1. Raadpleeg NA 15:00 uur de internetsite www.HGC.nl (onder Bedrijfshockey) waar informatie zal staan 

indien er niet kan worden gespeeld. Het is de taak van de coördinatoren om dit te raadplegen om niet 

voor niets naar een onbespeelbaar veld te komen!  

2. Binnen een week zal de nieuwe speeldatum en tijd op www.HGC.nl worden gepubliceerd. Jullie worden 

hierover in principe niet separaat geïnformeerd 

 

 
Ik wens jullie veel Hockey- en "Netwerk-"plezier……..en vergeet niet:  

"HET GAAT OM HET SPEL, NIET OM DE KNIKKERS!" 

 

Met vriendelijke groet, 

Bedrijfshockey Haagse Regio 

Ernst-Jan Beukers, tel 070-3825340, Bedrijfshockey@HGC.nl 
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