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Assen 11 oktober 2018

Startvergadering Zaalhockey 
Noord en Oost Nederland 

seizoen 2018 - 2019
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Samenstelling Zaalcommissie Noord-Oost Nederland

competitieleider: Gert van Leusen

Plv competitieleider: Bert Schoo

penningmeester: Wendy Hof

competitie planners: Bert Schoo en Peter Nelis

Commissieleden: Wim Brugts en Paul Dekker

Inhuur hallen : Rico Schaap

Centrale email zaal :  zaalhockey.no@gmail.com

We zijn bezig om een districtskantoor zaalhockey op te zetten zodat de bereikbaarheid 
van de commissie gewaarborgd is. Dit dk wordt dan het eerste aanspreekpunt voor alle 
zaal aangelegenheden.



Organisatie & algemeen

Reorganisatie plannen bondsbureau lopen vertraging op dit heeft
onder andere gevolgen voor:
- aanpassing opzet zaalcommissies en verdere professionalisering
taken
- eventuele aanpassing opzet inhuur hallen (wel of niet naar
verenigingen)
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Communicatie zaalhockey Noord-Oost 

KNHB website www.knhb.nl
- Vrijwel alle informatie over zaalhockey is te vinden op de  website via keuze

Kenniscentrum > Competitie > Zaalhockey  
- Specifieke informatie voor district Noord-Oost via zelfde route maar dan  

Kenniscentrum > Competitie > Zaalhockey > Zaalhockey Noord-Oost. 
Veel documenten worden tegenwoordig algemeen gemaakt bv. Speelgerechtigheid en 
aanvraag dispensaties.

- Andere pagina’s van belang : 
* Onder Kenniscentrum > Scheidsrechters > Alles over de spelregels met spelregels 
zaalhockey / ook jongste jeugd
* Onder Over KNHB > Reglementen KNHB bv. het bondsreglement 



Communicatie zaalhockey Noord-Oost 

Vanuit bestuur / zaalcommissaris van de vereniging

Voorkeur per Email :  zaalhockey.no@gmail.com

Eventueel telefonisch : beperkt tussen 20.00 – 22.00 uur

Niet elk team apart laten emailen/bellen!! 

Emails vanuit zaalcie naar verenigingen : 

Tijdens seizoen (na startvergadering) naar de bestuurfuncties voor de zaal uit het 
Lisa/AllUnited ledensysteem.

Voor seizoen ook naar bestuur & secretariaat

Nieuwsberichten algemeen ; specifieke issues

Twitter : @KNHBZaalNO
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Deelname vergoeding

Teambijdrage onafhankelijk van aantal wedstrijden 

Senioren/junioren € 275 per team (was 265)
E8-jeugd € 210 per team (was 200)
E6-jeugd € 150 per team (was 145)
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Competitie indeling

 Definitieve Competitie indeling is 9 oktober rond 13:00 uur gepubliceerd

 Als jullie FOUTEN vinden dan graag zo snel mogelijk een bericht aan de zaalhockey 
commissie

 Er zijn teams die alsnog worden/zijn teruggetrokken die worden gehonoreerd maar 
terugtrekken na de vergadering 11 oktober zal tot boetes leiden

 Andere wensen en toevoegen van teams worden bekeken na verwerking van de fouten 
en terugtrekkingen. Indien mogelijk en er geen grote impact is voor andere teams 
worden ze gehonoreerd of aangepast in de definitieve indeling. 
ER IS GEEN GARANTIE dat wijzigingen na 8 oktober worden meegenomen. Als het niet 
lukt noteren we de wens/team op de wachtlijst. 



Competitie indeling

 De poule-indeling is in basis dit seizoen gebaseerd op de veldranking en de veldindeling.

 Poules binnen een klasse proberen we zo evenwichtig mogelijk te verdelen maar bij lagere klassen is 
regionale indeling belangrijker dan speelsterkte.

 We streven zoveel mogelijk naar poules van 6 teams om te voorkomen dat teams te weinig spelen als er 
een wedstrijddag uitvalt door bv. ijzel. 

 Volgend seizoen zal het streven zijn om de voorlopige inschrijving een week later te sluiten en de poule-
indeling te baseren op een combinatie van de veldindeling en de resultaten van de eerste 3-4 weken in 
de veldcompetitie.

 Het is van belang dat jullie de teambenaming bij opgave gelijk houden aan het veld. Dus als Dames 11 
in de zaal gaat spelen dan ook melden als Dames 11. Ook als er maar 3 teams meedoen.

 Bij combinatie teams willen we graag de beoogde samenstelling krijgen van het team. De ranking 
probeert een gewogen schatting te maken van de speelsterkte. 



Competitie indeling / wijzigingen 2018-2019

 Dit seizoen zijn er  GEEN topklassen of Subtopklassen meer voor de jeugd D categorie.
De beslissing hiervoor is door KNHB genomen. 

 Het DK voor D teams vervalt daarmee ook. 

 Regeling combi-teams aangepast mbt speelgerechtigheid => voldoet de poule niet aan
de Eisen MOET er gericht dispensatie aangevraagd worden voor bv. de keeper. 

 Inhuur van hallen is aangevraagd van 9.45 – 20.15 uur ; daarmee starten de 
speelblokken dus standaard om 10.00 en 15.00 uur

 Verder geen wijzigingen



Junioren 
Opzet gelijk aan vorig seizoen
NK wordt op 2 dagen gespeeld in 2 weekenden
Zogeheten poulewedstrijden op zaterdag 26 of 27 januari in Valkenhuizen Arnhem; MC, JC, MB 
op zaterdag , MA, JA, JB op zondag
Super finaledag : Alle finales (HK zaal en jeugd) op zaterdag 2 februari in Rotterdam

HK play-offs : zaterdag 2 februari tijdens super finaledag Rotterdam

HK play-ins : zondag 3 februari in Rotterdam en Arnhem
NK reserve : zondag 3 in Rotterdam

Voor Noord-Oost bij Dames nacompetitie en bij Jongens A mogen we 2 teams afvaardigen 
naar het NK.

Uitgangspunten NKs



Uitgangspunten toppoules senioren en NK

 Topklasse senioren standaard:

 Ongewijzigd

 verdeeld in 2 poules met 2x5 teams  (obv. Ranking vorig seizoen)

 Kruisfinales en finale voor 1 plaats bij HK play-ins (beste district play-ins 2 teams ; bij 
dames NO 2 plaatsen)

 Promotie-degradatie normaal ; wel rekening houden met Groningen & Nijmegen dames in 
HK zaal

 Topklasse senioren reserve 

 verdeeld in 2 poules met 2x5 teams

 Kruisfinales + finale 

 1 kampioen voor NK



Uitgangspunten 
junioren toppoules en NK

Topklasse junioren
• Met uitzondering van D jeugd gelijk aan vorig jaar
• verdeeld in 2 poules met 5 teams 
• Verdeling 7 oost en 3 noord
• Volledige competitie (8 wedstrijden), 4 speeldagen
• Kruisfinales + finale 
• Winnaar finale districtkampioen en deelname LK
• Beste district per categorie levert 2 teams ; dit jaar Jongens A NO 2 plaatsen
• centrale grote locaties zoals Arnhem, Nijmegen, Nieuwleusen, Heerenveen



Opzet NO competitie top volgend seizoen 

Gelijk aan dit seizoen 

 Senioren standaard : 

• minimaal aantal promotie/degradatie wedstrijden

• Mogelijk wel weer P/D wedstrijden tussen standaard top en subtop

Jeugd : Plaatsing aan de hand van opgave en veldstanden 



Uitgangspunten breedte senioren en junioren

 Alle klassen regionaal

 Inzet poules met 6 teams (10 wedstrijden met 5 speelweekenden)

 Afhankelijk van inschrijvingswensen  en regionale indelingen poules met 4/5/6/7 
teams

 Bij jeugd zijn combinatie teams nu herkenbaar combi van JC1 (veld) en JC2 (veld) in 
de zaal levert dan JC1 (zaal), JC12C (combi zaal), JC2 (zaal)

 Combi teams waar mogelijk samen in een poule vanwege de uitgebreidere 
speelgerechtigheid



Uitgangspunten jongste jeugd

Alle klassen regionaal
E8 speelt reguliere competitie ; zelfde schema’s als andere jeugd poules 

Speelduur : 2 x 15 min

Wel verschillende niveaus ; in samenspraak met JJ cie

E6 speelt mini toernooien ; 3 speeldagen per team met 3 of 4 wedstrijden per dag 

Speelduur : 1 x 20 min

Wel verschillende niveaus maar Regionaal belangrijker dan niveau



Opzet NO competitie breedte volgend seizoen 

Gelijk aan dit seizoen 

Senioren breedte: eindstanden + opgave

Jeugd : Plaatsing aan de hand van veldindeling / ranking en veldstanden  
voorcompetitie



Combi teams

 Combi teams zijn in principe 2 veldteams die samen 3 zaalteams maken of 1 groot veld team dat in 2 
delen gesplitst wordt

 Het zijn in beginsel 2 teams die ieder zelfstandig moeten kunnen spelen

 Vanwege vaak beperkt aantal keepers is er een ruimere inval regeling in het combi-team – spelers 
mogen vanuit het veldteam in het zaal combiteam spelen ook al zijn ze door spelen in ander team niet 
meer speelgerechtigd.

Combiteams zijn herkenbaar aan de C die aan de teamnaam geknoopt is , bv. Amsterdam MB12C.

Dit jaar echter beperking – de speciale regeling geldt alleen in poules met overwegend combiteams. 

Regeling is aangepast vanwege misbruik – JA1 zaalteam neemt na de topklasse competitie grotendeels de 
plaats in van het originele combiteam

Als combiteam in reguliere poule geplaatst is zal er specifiek dispensatie voor bv. De keeper aangevraagd 
moeten worden.
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Speeldagenkalender 2018 – 2019



Speeldagenkalender 

2018-2019 
 Start zondag 2 december beperkt
 Einde zondag 24 februari ; laatste speeldag lijkt op dit moment 17 februari

 In de voorjaarsvakantie en kerstvakantie zal er vanwege het beperkte aantal 
speeldagen en onregelmatige verdeling van haluren beperkt gespeeld worden (zijn 
reserve data). 

 De reserve data worden ook gebruikt voor topklassen als er onverhoopt afgelastiingen
zijn.

Publicatie competitieprogramma 
 De verwachting is dat we rond maandag 12 november het programma vrijgeven
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Arbitrage vs zaaldienst

Zaaldienst is niet hetzelfde als arbitrage

Zaaldienst is vergelijkbaar met bestuursdienst op het veld :
• Aanspreekpunt gasten en halbeheerder
• Verantwoordelijk voor reilen en zeilen in de hal 
• Correct verloop van de wedstrijden (tijdig starten, opbouw & opruimen hal)

Zaal leiding samen met wedstrijdtafel zorgt voor TIJDIG inkorten wedstrijden !!!  2 
minuten achter op schema aanvang => wedstrijden inkorten tot 2x 18 minuten; 
onafhankelijk van oorzaken!



Arbitrage

Bondsarbitrage 
 Bondsscheidrechters worden dit seizoen gecombineerd aangewezen in de zaal  Noord 

& Oost samen
 Het is de bedoeling dat zowel in Oost als Noord ook CS+ ingezet voor 

standaardcompetities en DKs
 Verwachting is dat de aanwijzing vergelijkbaar als vorig seizoen, Topklassen C jeugd 

en B jeugd zijn onzeker
 Aanwijzing pas de week voor de competitie bekend



Arbitrage

Clubarbitrage 
- Streef naar ca. 2 x aantal inzetbare scheidsrechters ; 20 teams = 40 scheidsrechters
- Jeugd topklassen A, B en C die niet worden aangewezen gaat elk team voor een 

scheidsrechter zorgen 

Spelbegeleiders Jongste jeugd
- Ouders of speciaal aangewezen spelbegeleiders, van ieder team 1 persoon met 
specifieke kennis JJ regels en begeleidend!
- GEEN scheidsrechters opstellen !! 
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Speelgerechtigheid

 Dispensatie op veld geldt ook voor zaal met beperking in aantal spelers
Als jullie extra dispensaties in de zaal willen hebben volg dezelfde dispensatie aanvraag via 
Lisa/AllUnited als op het veld. 

 Uitkomen voor andere vereniging in de zaal mag nog steeds – alleen meldingsplicht (zie 
website). 
Wel graag afstemmen met de veldvereniging, toestemming formeel echter NIET nodig. 

 Hoger invallen mag, Lager invallen mag mits …..uitgebreide regeling met schema’s 
hoger/lager op website.

 Let op!  Voor districtskampioenschappen en NK moeten spelers een minimaal 2 wedstrijden 
meegespeeld hebben. Voor standaard teams mogen spelers op de spelerslijst minimaal 
50% van de wedstrijden meegespeeld hebben om aan beslissingswedstrijden mee te mogen 
doen. 

 Let op! de aangepaste regeling voor combi teams



Teamopgave

 Topklasse heren en dames moeten vóór 1 december spelerslijst opleveren; max. 18 
spelers. Uitsluitend die spelers mogen in de topklasse spelen

 Overige teams moeten de spelers (minimaal 9) uiterlijk de dinsdag vóór de start van 
de competitie in Lisa/AllUnited ingevoerd worden, vergelijkbaar met de veld 
methodiek.



DWF systeem aangepast

 Het DWF systeem bij de KNHB wordt op 1 januari 2019 vervangen 

 Nieuwe systeem aan kant van de bond is nieuw, verwachting is grotere flexibiliteit en betere 
ondersteuning

 Lisa en AllUnited sluiten aan op nieuwe systeem 

 Voor verenigingen zouden er geen grote aanpassingen zijn; procedure afronden DWF is 
inmiddels al aangepast. 

 Er zijn/worden nog wat wensen ingediend maar die zullen niet in de eerste fase 
meegenomen worden

 Ook het adressen systeem van de KNHB wordt vernieuwd per 1 januari

 Als wij meer informatie hebben zullen we die met jullie delen



Tijdelijke en bijzondere hallen 

 Sterke groei dit seizoen

 Hallen voor competitie : 
Deventer: 2 velden
Westerduiven: 2 velden
Wageningen: 1 veld
Leeuwarden: 2 velden
Nijmegen (Manege hal) : 1 veld (beperkt)

 Ook nog aantal hallen in de pijplijn

 Vloeren en omstandigheden goedgekeurd door ISA  

 Kan al rendabel zijn vanaf  40 teams zaalhockey;  in eerste instantie voor trainingsbehoefte

 Ook in te zetten voor competitie (iom competitieleiding)
 verdere beperkingen (categorie) mogelijk door aard van de accomodatie (zie Manegehal alleen voor jonge 

lagere jeugdteams) 

 Topklassen in principe niet tijdens eerste seizoen en afhankelijk van de kenmerken (oa. minimaal 2 
speelvloeren, tribune capaciteit)
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Wat verder ter tafel komt

Het woord is aan U 
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Dank voor uw komst

Veel plezier & succes 

Goede thuisreis


