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HCPA Hockey Club Patria Aalst

AGENDA
• Welkom
• Wie is wie?
• Seizoen 2022-2023
• Q&A

• Make-over Osbroek door Schepen van Sport Matthias De Ridder
• "Preventie van blessures in de hockey sport" door Prof. Dr. Jo Verschueren



Wie is wie?

Bart Van den Steen
Lid Raad van Bestuur

Secretaris
Clubhuis, events & clubwear

Kampen

Karel De Meersman
Lid Raad van Bestuur

Penningmeester
Clubhuis, events & clubwear

Kampen
Communicatie

Karel Thysebaerdt
Lid Raad van Bestuur

Sponsoring

Christophe Bossut
Lid Raad van Bestuur

Voorzitter

Tom Spaenhoven
Lid Raad van Bestuur

Arbitrage

Steven Provyn
Lid Raad van Bestuur

Velden



Wie is wie?

Kristien Muller
Managers

Jo Asselman
Materiaalmeester

VACATURE M/V
Hockey kampen

Sponsoring
Sportief (onderbouw, indoor, …)

Begeleider G-Hockey
Clubwear

…

Koen Devos
Sportief

Bram Liers
Hoofdtrainer



Gezellig bijpraten met ijsjes, frietkot, springkasteel fotograaf & muziek.

14u demonstratie wedstrijd Nationale G-Hockeyteam RED GIANTS vs U12 en U14
+ signeersessie

Inschrijven via website aub (voor foodtruck).



Seizoen 2022-2023

• Waarom deze planning?

• Sportief:
– Samenstellen van de ploegen en anticiperen op nieuwe inschrijvingen en 

uitschrijvingen.
– Uitwerken van trainingsschema

• Kosten onder controle houden
– Het in- en uitschrijven bij de bond vertegenwoordigen een kost. Dit zowel voor een 

speler als voor een ploeg.

• Procedure van de Bond
– Inschrijven aantal ploegen per leeftijdscategorie eind mei

• Op deze manier het seizoen starten met de nieuwe outfit!



Seizoen 2022-2023

• 21.04 infosessie

• 27.04 – 11.05 leden opnieuw inschrijven of uitschrijven + maten nieuwe wedstrijdkledij 
(wedstrijd outfit = trui, short & wedstrijdkousen & training kousen) – zelfde rugnrs in mate 
van mogelijk

• 15.05 deadline uitschrijven via uitschrijvingsformulier

• 30.05 finale lijst met nieuwe ploegen en trainingsschema

• 31.05 ploegen doorgeven aan de bond 

• 17.06 uiterlijke datum betaling lidgeld + start productie outfit
– niet betaald = geen truitje, niet meetrainen, niet spelen
– indien later inschrijven of lidgeld betalen = outfit zelf te betalen (60 €).

• 30.06 uitschrijving leden bij de Hockey Bond 
– niet (her-)ingeschreven, niet uitgeschreven, niet betaald = uitschrijving bij bond

• 15.08 verdeling van de nieuwe wedstrijd outfit (te bevestigen)



Sportief - Hoe verloopt de ploegindelingen?

– Leeftijd

– Dalende derogaties zoveel mogelijk vermijden.

– U6, U7, U8, U9 en U10: er wordt gestreefd naar kleine ploegen zodat elke speler 
optimale speelgelegenheid kan krijgen. Indien er verschillende ploegen bestaan in 
dezelfde categorie, worden er verschillende hockey technisch evenwaardige 
kernen gemaakt.

– Vanaf U11 wordt elke speler opgevolgd en doorheen het jaar geëvalueerd. 
Evaluatie gebeurt door permanent monitoring.

– We vermijden een rechtstreekse overstap van U11 naar U14. De fysieke en 
technische ontwikkeling van elk kind moet hier als waardemeter gebruikt worden.

– U16-U19: Op basis van sportieve keuzes. 

– Een maximum aan sportieve uitdaging voor de ploegen en de spelers.





G-Hockey
– Vanaf seizoen 2022 – 2023
– G-Hockey Rood: vanaf 16 jaar
– G-Hockey Wit: onder 16 jaar







HCPA Hockey Club Patria Aalst

Q&A
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