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EMixed Hockey Club Epe  
De Mixed Hockey Club Epe is 
opgericht in 1942. MHC Epe is een 
gezellige, sfeervolle en toch 
ambitieuze hockeyclub met twee 
kunstgrasvelden. De vereniging 
telt meerdere jeugd-, junioren- en 
senioren-teams. Vanaf 4 jaar kun je 
al meedoen met funky hockey. In de 
wintermaanden spelen de teams vanaf 
D-jeugd ook zaalhockey. 
MHC Epe heeft daarnaast veteranen/
veterinnen hockey (incl. wedstrijden) 
of trimhockey (alleen trainen).  

Kom je ook hockeyen? Kom gerust 
eens langs om een balletje te slaan. 
Je mag drie weken gratis meedoen.

MHC Epe, Mixed Hockey Club 
Wachtelenbergweg 13
8162 XC Epe
T: 0578 - 613 651
www.mhcepe.nl
info@mhcepe.nl

Lid worden
Het proeflidmaatschap duurt drie 
weken en geeft je de mogelijkheid om 
vrijblijvend met de hockeysport
kennis te maken. Je traint mee met 
het team dat het beste past bij jouw 
leeftijd en niveau. Vind je hockey
na deze drie weken leuk, dan kun je 
lid worden. Het aanmeldingsformu-
lier vind je op de website van de club 
(www.mhcepe.nl). 
Stuur het formulier ondertekend op 
naar de club. 

Contributie
De contributie van MHC Epe is 
vergelijkbaar met deandere sportclubs 
in Epe. De hoogte van de contributie 
voor een seizoen is afhankelijk van je
leeftijd en is te vinden op de website
www.mhcepe.nl.

Gratis proeflessen
Kom gratis drie weken meedoen.
Overweeg jij om te gaan hockeyen? 
Leuk! Maar als je nog nooit eerder 
hebt gehockeyd, wil je het
misschien eerst een keertje proberen. 
Dat kan. Je mag gratis drie weken 
komen meetrainen. Wij verzorgen voor 
jou een leenstick. Bitje, sportkleding
en scheenbeschermers verzorg je zelf. 
Aanmelden kan via een mailtje aan 
info@mhcepe.nl of in de kantine.



Trimhockey
Trimhockey is met name bestemd 
voor volwassenen die wel graag wil-
len hockeyen maar niet (meer) actief 
wedstrijden willen of kunnen spelen. 
Een avond in de week kun je meetrai-
nen met de veteranen, onder leiding 
van een professionele trainer, en zo 
je conditie op peil houden. Doorstro-
men naar een senioren- of veteranen/
veterinnen team is natuurlijk altijd 
mogelijk

Jongste jeugd en junioren
4-5 jaar  Funky Hockey
Bij MHC Epe kun je al vanaf je vierde 
jaar komen hockeyen. Tijdens deze 
speciale Funky Hockey trainingen 
staan spel en beweging centraal, 
geheel aangepast op jouw leeftijd. 
Het doel van deze trainingen is om 
jongste kinderen op een speelse en 
ongedwongen manier kennis te laten 
maken met de hockeysport. De Funky 
Hockey trainingen worden op zaterdag 
en woensdag gegeven.

6 - 9 jaar Jeugd hockey
Vanaf 6 jaar train je twee keer per 
week en ga je op zaterdag wedstrijdjes 
spelen. De F-teams (6-7 jaar) spelen 
met 3 tegen 3, op een kwart veld. De 
E-teams (8-9 jaar) spelen in 6-tallen 
op een half veld. 

10 - 17 jaar Junioren
Vanaf je tiende jaar ben je Junior en 
speel met je elftal wedstrijden op een 
heel veld. Je speelt dan met een vaste 
keeper en vaak ook al met een vaste 
veldopstelling.

Zaalhockey
In de wintermaanden wordt er gehocIn 
de wintermaanden wordt er vanaf de 
D-elftallen gehockeyd in de zaal. 
Bij zaalhockey zijn er andere spel-
regels, het team bestaat uit minder 
spelers en er wordt gebruik gemaakt 
van zijbalken. Hierdoor is zaalhockey 
sneller en dynamisch en het vraagt om 
behendigheid met stick en bal. 
Kinderen die gedurende de winter-
maanden doortrainen in de zaal gaan 
technisch gezien vaak met sprongen 
vooruit. 

Senioren, veteranen, 
veterinnen
Vanaf 18 jaar hockey je mee met de 
senioren. MHC Epe heeft heren en 
dames senioren-teams. Deze teams 
trainen 2 keer per week en spelen 
iedere zondag een wedstrijd. 
Veteranenhockey is voor leden vanaf 35 
(heren) en 30 jaar (dames) die nog op 
sportieve en gezellige wijze willen 
blijven hockeyen en wedstrijden spelen 
Zij trainen 1 keer per week.

Leeftijdsindeling (richtlijn)
4-5 jaar  Funky Hockey 
  (alleen training)
6-7 jaar  F jeugd (wedstrijden  
  met 3-tallen)
8-9 jaar  E jeugd ( wedstrijden  
  met 6-tallen)
10-11 jaar D junioren (elftallen)
12-13 jaar C junioren (elftallen)
14-15 jaar B junioren (elftallen)
16-17 jaar A junioren (elftallen)
18 en ouder  Senioren
35 en ouder  Veteranen heren
30 en ouder Veterinnen dames 

Keepers
Vanaf de E jeugd speel je  wedstrijden 
met een keeper. De uitrusting voor 
de keepers worden door de club ter 
beschikking gesteld. Daarnaast zijn 
er voor de keepers ook specifieke 
trainingen.

Werkzaamheden bij de Club
Een club kan niet bestaan zonder de 
vrijwillige inzet van de leden zelf en de 
ouders van jeugdspelers. Van alle 
leden verwachten wij dat er werk-
zaamheden worden gedaan voor de 
club. Sommige van deze werkzaam-
heden zijn verplicht en gelden voor de
leden zelf en bij de (jongste) jeugd ook 
voor hun ouders. Je kunt hierbij den-
ken aan bardiensten, klussen, coachen 
van teams of commissielid. MHC
Epe is een gezellige club, die alleen 
kan blijven bestaan als iedereen mee 
helpt. Met betrokken ouders en leden 
maken wij de vereniging groeiend en 
gezellig.

Evenementen
Naast de wedstrijden en de trainin-
gen organiseert MHC Epe ook andere 
evenementen voor haar leden.
Voorbeelden hiervan zijn de diverse 
(familie)toernooien en speldagen voor 
de jongste jeugd 


