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Organisatie Zaalhockey Noord-Holland 2018-2019 

 

Competitieleiding 

Cindy Laumans-Veldman (interim) districtskantoorzaalhockeynh@gmail.com 

 

Districtskantoor Zaalhockey  

Liesbeth Berkhout   districtskantoorzaalhockeynh@gmail.com 

Helen Fluitman 

 

Communicatie alleen door de zaalcommissaris! 

 

Planning      

Liesbeth Berkhout 

Helen Fluitman 

Accommodatie 

Rob de Blaey (interim) 

Jongste Jeugd  

Machteld van der Burgt 

Bondsarbitrage  

Junioren: Nicole Wajer 

Senioren: Thijs Retra    

Evenementen  

Willem Molenaar 

Ingeborg de Vos 

 

Veranderingen binnen de commissie 

 

Liesbeth, Helen en Ingeborg zijn begonnen in de zaalcommissie Noord-Holland! 

Welkom allen! 

 

Startvergadering 
 
Donderdag 15 november 2018 kan alvast genoteerd worden in de agenda voor de 

jaarlijkse Startvergadering. 

 

Inschrijvingen 
 

Ook dit seizoen vindt de inschrijving weer digitaal plaats. Vanaf woensdag 5 

september kan worden ingeschreven via LISA/All United. Er zal een mail volgen met 

de instructies. 

 

 

 

Nieuwsbrief Zaalhockey  
District Noord-Holland 

Nummer 1, augustus 2018 

 

mailto:districtskantoorzaalhockeynh@gmail.com
mailto:districtskantoorzaalhockeynh@gmail.com


 

 

 

Pagina 2 van 4 Nieuwsbrief Zaalhockey NH no. 1, augustus 2018 

 

Contactpersonen 

Hierbij willen wij jullie verzoeken om te (laten) controleren of in All United/ LISA bij de 

verenigingsfuncties de juiste contactpersonen en mailadressen van de 

zaalcommissaris(sen) en wedstrijdsecretaris(sen) zaal (onderverdeeld in JJ, jeugd en 

senioren) staan vermeld. Als deze functies door dezelfde persoon worden uitgevoerd 

dan toch graag separaat opnemen zodat dit duidelijk is en het niet lijkt alsof een 

functie niet ingevuld is! Wij zullen deze gegevens gebruiken voor de communicatie. 

Verder willen we nog eens benadrukken dat wij alleen communiceren met de 

zaalcommissarissen en wedstrijdsecretarissen die in bovengenoemde 

verenigingsfuncties zijn opgenomen. Verder dient het aan te bevelen om een 

algemeen email adres te gebruiken en geen persoonlijk mailadres. 

Regelwijzigingen 
 
Eventuele wijzigingen in het spelreglement zaalhockey zullen begin oktober worden 

gepubliceerd. 

 

Arbitrage 
 

Komend seizoen zullen er bij de senioren, Topklasse en Subtopklasse Standaard-

teams bondsscheidsrechters aangewezen worden. 

Bij de junioren wordt naar verwachting de Topklasse jongens/meisjes A, B en C-jeugd 

aangewezen (onder voorbehoud). 

Ook komend seizoen nemen de seniorenteams, net als bij de jeugd, 1 scheidsrechter 

mee ten behoeve van het fluiten van hun eigen wedstrijden. 

 

Senioren competities 
 

Districtskampioenschappen Senioren District Topklasse Standaard en 

Topklasse Reserve 

In de Senioren District Topklasse en Reserve Topklasse (heren en dames) zullen ook 

komend seizoen na afloop van de reguliere competitie de nummers 1 en 2 spelen om 

het Districtskampioenschap. De Districtskampioenen Topklasse Standaard zullen 

worden afgevaardigd voor promotiewedstrijden naar de landelijke Hoofdklasse 

Zaalhockey. De Districtskampioenen Topklasse Reserve zullen worden afgevaardigd 

naar het Nederlands Kampioenschap Reserveteams. 

 

Senioren op zondagmiddag 

In beginsel spelen de senioren op de zondag. 

 

Jong Senioren competitie 

Ook dit seizoen bieden wij de mogelijkheid voor een jong senioren competitie. Deze 

competitie is bedoeld voor de doelgroep 17 t/m 25 jaar. Hiervoor is het noodzakelijk 

dat er minimaal 6 teams van gelijkwaardig niveau en op redelijke afstand van elkaar 

gelegen, inschrijven. Indien dit niet haalbaar is, zullen wij de teams in de reguliere 

competitie indelen. 

 

Veteranen dames en heren competitie 

Afgelopen seizoen was het aantal deelnemende veteranen teams heel klein. Het zou 

fijn zijn als zich meer veteranenteams gaan inschrijven. Sneek HA heeft zich weer 

aangemeld om bij de veteranen mee te doen. 

Wij overwegen om de veteranenteams te laten spelen op zondagmiddag op een vaste 

tijd in een vaste hal.  
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Jeugd competities 
 

Indeling zaalcompetitie 

Wij streven zoveel mogelijk naar poules van 7 teams. 

Bij de poule-indeling van de jeugdteams is de eindstand van de voorcompetitie 

veldhockey leidend. Voor de C-categorie zal de stand na 5 wedstrijden leidend zijn (dit 

vanwege het feit dat er dit jaar voor het eerst pas na de winterstop een herindeling 

veld wordt gemaakt). Op deze wijze kunnen wij de gelijkwaardigheid in de poules zo 

goed mogelijk waarborgen.  

Natuurlijk weten wij dat zaalhockey een ander spelletje is dan veldhockey. Daarom 

kan er een afwijkende opgave (tov het veld) worden gedaan voor de zaalcompetitie. 

Op het definitieve inschrijfformulier kan dit worden aangeven. Wij proberen daarmee 

rekening te houden. Waar mogelijk zullen wij ook rekening houden met geografísche 

ligging van de verenigingen.  

 

Combi-teams (12-teams en AB-teams (nieuw!)) 

Verschillende verenigingen kiezen ervoor om hun A1 resp. B1 met 9 of 10 spelers de 

competitie te laten spelen. De ca. 5 spelers die hiervoor niet in aanmerking komen, 

worden dan veelal aangevuld met ca 5 spelers uit de A2 resp. B2 en als A12 resp. B12 

team ingeschreven. Echter de A2 resp. B2 zitten er vaak niet op te wachten dat hun 

team wordt opgesplitst. Om die reden willen wij de overweging meegeven om de 

afvallers van de A1 resp. B1 samen in een team te plaatsen en dit als AB in te 

schrijven. Hierdoor kunnen de A2 resp. B2 worden ontzien. 

Tevens willen wij de overweging meegeven om de gehele A1 resp. B1 samen te laten 

trainen zodat het team toch bij elkaar blijft. Immers na de winterstop moeten ze weer 

samen door. 

Tenslotte, deze overweging geldt alleen voor de A1 resp. B1 omdat het fysieke 

verschil hier onderling niet zo groot is. Dit geldt niet voor de C resp. D waar het 

fysieke verschil onderling wel (te) groot is. 

 

Planning 

De D-jeugd zal, in verband met alle open dagen van middelbare scholen op 

zaterdagen, altijd op de zondag (waar mogelijk in de ochtend) spelen.  

De C en D-jeugd speelt op zaterdag 1 december nog hun laatste ronde van de 

veldcompetitie voor de winterstop. 

 

Geen Districtskampioenschap D-categorie 

Er zal met ingang van komend seizoen geen districtskampioenschap voor de D-

categorie georganiseerd worden. 

 

Jongste Jeugd competities (8-tallen) 
 
Planning 

De Jongste Jeugd, 8-tallen, zal in beginsel op de zaterdag hun wedstrijden spelen.  

 

Mak6-Edeltoernooi 

Ook dit seizoen vindt er een Mak6-Edeltoernooi voor de 6-tallen plaats en wel op 15 

december. 

 

Spelregels 

Voor de Jongste Jeugd zijn enige aanpassingen op de spelregels van toepassing. Zie 

daarvoor de KNHB-site:  

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/scheidsrechters/alles-over-de-

spelregels#spelreglement-zaalhockey 

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/scheidsrechters/alles-over-de-spelregels#spelreglement-zaalhockey
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/scheidsrechters/alles-over-de-spelregels#spelreglement-zaalhockey


 

 

 

Pagina 4 van 4 Nieuwsbrief Zaalhockey NH no. 1, augustus 2018 

 

Midwintercompetitie 

 

Op basis van de voorlopige inschrijving kunnen wij concluderen dat het zaalhockey in 

Noord-Holland weer explosief groeit. Onze inschatting is, op basis van deze voorlopige 

inschrijving, dat er in de A t/m D voor de midwintercompetitie mogelijk nauwelijks 

representatieve poules geformeerd kunnen worden. De competitieleider veld zal hier 

verdere definitieve conclusies aan verbinden. 

 

Competitie data (Senioren, Junioren en 8-tallen) 2018 – 2019 
 

December  01/02, 08/09, 15/16, 22 (Subtopklasse senioren en Topklasse) 

Januari  05/06, 12/13, 19/20, 26/27 

Februari  02/03, 09/10 

 

Data Hoofdklasse Zaalhockey (onder voorbehoud) 
 

Heren: Amsterdam, Pinoké 

Dames: Amsterdam, Pinoké, Hurley 

 

1. Zon.16 december   

2. Zat. 22 december   

3. Zon. 13 januari  

4. Zat. 19 januari 

    Zon. 20 januari (reserve) 

5. Zat. 26 januari 

    Zon. 27 januari (reserve) 

 

Kampioenschappen (onder voorbehoud) 
 

Zat.  19 jan.  Districtskampioenschappen A, B, C-jeugd, Sporthallen Zuid, Amsterdam 

Zon. 27 jan. Districtskampioenschappen Senioren (St. en Res.), Sporthallen Zuid, 

Amsterdam 

Zat. 26 jan.  Voorrondes NK junioren, Valkenhuizen, Arnhem 

Zon. 27 jan. Voorrondes NK junioren, Valkenhuizen, Arnhem 

Zat.  02 feb. Nederlands Kampioenschap Senioren (Standaard) en finales Junioren, 

Topsportcentrum, Rotterdam 

Zon. 03 feb. Promotie/Degradatie wedstrijden Senioren (Standaard), 

Topsportcentrum, Rotterdam en Valkenhuizen, Arnhem 

Zon. 03 feb Nederlands Kampioenschap Senioren (Reserve), Topsportcentrum, 

Rotterdam 

 

Inschrijfgeld 
 

Het inschrijfgeld voor seizoen 2018-2019 is vastgesteld op € 300,00 per team voor 

senioren en junioren en € 275,00 voor de Jongste Jeugd. 


