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District Midden-Nederland 

 

 
 
 

Organisatie Zaalhockey Midden-Nederland 2019-2020 

 
Competitieleiding 
Bas van der Vooren    zaalhockey.mn@knhb.nl   
 
Districtskantoor Zaalhockey  
n.n.b.     zaalhockey.mn@knhb.nl 
 

Planning      
Bert Schoo 
 

Accommodatie 
Bas van der Vooren 
 
Jongste Jeugd  

Martine van Strien 
 
Arbitrage  
Marc de Vliegher    
 

 

Startvergadering 

 
1 oktober kan alvast genoteerd worden in de agenda voor de jaarlijkse Startvergadering. Dit 
jaar zal dit plaats vinden op Baarn. Verdere informatie hierover volgt snel. 
 

Inschrijvingen 
 

Ook dit seizoen vindt de inschrijving weer digitaal plaats. Vanaf vrijdag 6 september kan worden 
ingeschreven via LISA/All United. De deadline voor de inschrijvingen is vanaf dit jaar de vierde 
dinsdag van september (24ste). Hierover komt een separate mail met alle benodigde informatie. 
 

Poule-indelingen en publicatie wedstrijd programma 
Doordat de deadline van de inschrijvingen dit jaar een week is opgeschoven, zal ook de 

planning voor het publiceren van de poule-indeling wat opschuiven. 
We zullen dit jaar de voorlopige poule-indeling niet behandelen op de startvergadering. Zodra 
de voorlopige poule-indeling gedeeld is kan hier via de mail op gereageerd worden. 
 
Door de wijziging in de organisatie en de andere wijze waarop de poule-indeling plaats zal 
vinden, zal komend seizoen de publicatie van het wedstrijdprogramma later zijn. Wij streven 
ernaar zo spoedig mogelijk na de poule-indelingen te publiceren. Het planproces heeft echter 

tijd nodig. 
 

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 
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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 (onder voorbehoud). 
Bij de overige senioren wedstrijden levert de vereniging met zaalleiding beide scheidsrechters. 
 
Bij de junioren wordt naar verwachting de Topklasse jongens/meisjes A, B en C-jeugd 
aangewezen (onder voorbehoud). 
Bij de overige junioren wedstrijden levert de vereniging met zaalleiding beide scheidsrechters.  

 
Bij de jongste jeugd is de vereniging met zaalleiding verantwoordelijk voor de spelbegeleiding, 
zij moeten er op toezien dat beide verenigingen 1 spelleider leveren. Een scheidsrechterskaart is 
niet verplicht, maar heeft wel de voorkeur. 
 

Senioren competities 

 
Indeling zaalcompetitie 
Wij streven zoveel mogelijk naar poules van 7 teams. 
De poule-indeling van de seniorenteams is op basis van promotie/degradatie voorgaand 
zaalseizoen. 
 

Wedstrijddag 
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 er een kleine toename in het aantal deelnemende veteranen teams. Het 
zou fijn zijn als zich meer veteranenteams gaan inschrijven. 
 

Jeugd competities 
 
Indeling zaalcompetitie 
Wij streven zoveel mogelijk naar poules van 7 teams. 
In tegenstelling tot voorgaande jaren zal vanaf komend seizoen de poule-indeling op basis van 
de rating/uitslagen van de veldcompetitie plaat vinden. Wij beschikken niet over de 

indelingssystematiek van de afgelopen jaren. Daarnaast wordt in de meeste districten inmiddels 
de veldrating/standen aangehouden bij de poule-indelingen. 
Bij de poule-indeling van de jeugdteams is de eindstand van de voorcompetitie veldhockey 

leidend. Voor de Topklasse/Subtop klasse B en C-categorie zal de stand na 5 wedstrijden 
leidend zijn (dit vanwege het feit dat er 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.  
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Jongste Jeugd competities 

 
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 
 

F-teams 
Afgelopen seizoen is er een proef gedaan voor de F-teams in de zaal. 
Dit is als positief ervaren en we willen de lijn dit jaar zeker doorzetten. 
Net als vorig jaar hebben we de intentie om een aantal weekenden, verdeeld over januari en 
februari, te gebruiken als speeldag voor de F-teams. Waarschijnlijk zal dit op de 
zaterdagochtend in de blaas/eigen hallen plaatsvinden.  
Definitieve informatie over de opzet van de F-teams volgt later.  

 

Competitie data (Senioren, Junioren en Jongste Jeugd) 2019 – 2020 
 

December  01, 07/08, 14/15 

Januari   05, 11/12, 18/19, 25/26 

Februari  01/02, 08/09, 15/16 
 

Data Hoofdklasse Zaalhockey (onder voorbehoud) 
 

Starttoernooi         Zo 15 dec 
1                          Za 21 dec 
2                          Zo 5 jan  
3                          Zo 12 jan 
4                          Za 18 jan (alleen Dames in verband met EK Heren) 

R                          Zo 19 jan 
4                          Za 25 jan (alleen Heren in verband met EK Dames) 
R                          Zo 26 jan 
5                          Za 1 feb 

R                          Zo 2 feb 

 

Kampioenschappen (onder voorbehoud) 
 
Zat/Zon. 25/26 jan. DK A, B, C-jeugd, Topsportcentrum Almere, Almere 
Zon. 2 feb.   DK Senioren (St. en Res.), Galgenwaard, Utrecht 
Zat/Zon. 1/2 feb.  Voorrondes NK junioren, Valkenhuizen, Arnhem 
Zat.  8 feb. NK Finaledag, Topsportcentrum, Rotterdam 

Zon. 9 feb. Nacompetitie, Topsportcentrum, Rotterdam en Valkenhuizen, Arnhem 
Zon. 9 feb NK Senioren (Reserve), Topsportcentrum, Rotterdam 
 

Inschrijfgeld 
 
Het inschrijfgeld voor seizoen 2019-2020 is vastgesteld op € 275,00 per team voor senioren, 

junioren en jongste jeugd. Het inschrijfgeld voor de trimhockeyers en de F-teams is per team € 
140,00. 
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