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Organisatie Zaalhockey Noord-Holland 2019-2020 

 

Competitieleiding 

Bas van der Vooren    zaalhockey.nh@knhb.nl 

 

Districtskantoor Zaalhockey  

Liesbeth Berkhout   zaalhockey.nh@knhb.nl 

 

Planning      

Liesbeth Berkhout 

Accommodatie 

Rob de Blaey (interim) 

Jongste Jeugd  

Machteld van der Burgt 

Bondsarbitrage  

Nicole Wajer, Thijs Retra, Adrienne Lijs   

Evenementen  

Willem Molenaar 

 

 

Zaalleiding 
Zodra de wedstrijden zijn gepubliceerd kan op de standenmotor op KNHB-site per vereniging 
worden gekeken wanneer en waar men zaalleiding heeft. Ook kan het hele wedstrijdprogramma 
in een excel of pdf worden gedownload.  

De zaalleiding is zoveel mogelijk gelijk verdeeld over de verenigingen. Afhankelijk van de 
poulegrootte kan het zijn dat een vereniging een zaaldienst meer heeft dan een ander.. 
 
Teams die daartoe aangewezen zijn in het programma zijn verplicht te zorgen voor 2 mensen 
voor de zaalleiding/wedstrijdtafel. Het is niet de bedoeling dat spelers, coaches of 
scheidsrechters deze taak uitvoeren. Zaalleiding ziet er ook op toe dat er niet wordt gehockeyed 
naast het veld/op de tribune/in de kleedkamers/gangen/kantine! Sporthallen worden steeds 

strenger, kosten voor reparaties komen voor rekening van de KNHB en uiteindelijk direct of 
indirect bij de clubs!  
 
Opruimen  

De 2 laatst spelende teams op een dag (1 van die teams heeft ook zaalleiding) 
ruimen gezamenlijk de balken, spelersbanken, scorebordjes en evt. de doelen op. 
Dit geldt ook voor sleutelhallen (hallen zonder beheerder). Enige uitzondering hierop is als de 

zaalbeheerder aangeeft dat dit niet hoeft, bv omdat er de volgende ochtend weer gehockeyd 
gaat worden. 
 
Weet je niet of je het laatste blok bent? 2 simpele manieren om daar achter te komen:  
1) als er geen hockeyers staan te popelen of als er juist handballers staan te dringen of  
2) vraag er naar bij de beheerder. Na afloop (van ieder blok) dienen ook hal en kleedkamers 

opgeruimd achter gelaten te worden. 
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Toegang tot sporthallen 
Er komen ieder jaar vragen over toegang tot sporthallen en de mogelijkheid om eerder te 
beginnen met klaarleggen van balken etc. Veelal is er beperkt tijd vóór de eerste wedstrijd en 

gaat de halhuur in op het tijdstip dat de eerste wedstrijd moet beginnen. Het is aan de goedheid 
van de beheerders of zij zo vriendelijk willen zijn om jullie eerder binnen te laten om alvast te 
beginnen met opbouwen, zij zijn daartoe allerminst verplicht. Aanwijzingen van zaalbeheerders 
dienen te allen tijde te worden opgevolgd! Niet eerder naar binnen, jammer, geen discussie! Het 
is dan zaak om zo snel mogelijk alles klaar te zetten/leggen, doe dat met elkaar, liefst ook met 
de tegenpartij en begin daarna direct met de wedstrijd.  
  

Is er een andere sport voor je, zorg dan dat alles klaar staat, maar begin niet met neerleggen 
van de balken voordat het uur van de andere huurder voorbij is.  
Een goede relatie opbouwen met de beheerder van jullie "thuis" hal is in deze geen overbodige 
luxe, een glimlach en goedemorgen bij binnenkomst wil ook weleens helpen. Het is niet aan de 
beheerder om te zorgen dat alles van tevoren klaar ligt! Dat is de taak van de teams! 
  

TIJD = TIJD  

Tip als bijvoorbeeld de eerste 10 minuten verloren zijn gegaan voor opbouw: deze verloren 10 
minuten kan over de eerste 3 wedstrijden worden verdeeld, iedere wedstrijd 2 minuten minder 
laten spelen, tijd tussen de wedstrijden van 5 naar 3 minuten inkorten, aan het eind van het 
blok zijn de 10 minuten zijn ingelopen.  
Op die manier is niet steeds de 1e wedstrijd van de dag de dupe + het blok kan op tijd 
eindigen.  

Wedstrijden moeten echt binnen de bloktijd afgewikkeld worden, er is aan het eind van 
een speeldag geen ruimte voor uitloop. Dit is een taak van de zaalleiding! 
  

Schade 
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch schade gemaakt? Meldt het bij de beheerder, laat 
naam en telefoonnummer achter en meldt het per omgaande bij het Districtskantoor!  
  

Zaalhockeyballen 
Teams dienen zelf te zorgen voor zaalhockeyballen. 
 

Aanwijzing bondsscheidsrechters 
Voor de dames en heren standaard topklasse, subtopklasse worden bondsscheidsrechters 
aangewezen. 
Daarnaast zal ook de topklasse van de JA, MA, JB, MB en JC worden aangewezen. 

 

Wijzigingen competitieprogramma 

Ervaringen uit het verleden leert ons dat er in de aanloop naar of tijdens de competitie 
veranderingen aan het programma moeten worden aangebracht. We proberen wijzigingen tot 
een minimum te beperken echter bij terugtrekkingen of niet beschikbaar blijken van een hal 
ontkomen we hier niet aan. 
Van alle wijzigingen wordt in principe een mail naar de betreffende zaalcommissarissen 

gestuurd, een vergissing in de lijst met wijzigingen is echter snel gemaakt, het advies is en blijft 
dan ook:  
Check regelmatig standenmotor, bij voorkeur iedere vrijdag! Geef dit advies ook door 

aan coaches/teams. En verder: Standenmotor is leidend, maar zie je iets vreemds trek dan 
direct aan de bel!  
  

Zaalcommissaris / wedstrijdsecretarissen zaal 

Graag binnen de vereniging met elkaar afstemmen wie wat doet in de zaalperiode en ook de 
teams op de hoogte brengen wie zij tijdens de zaalperiode kunnen benaderen. Vanwege de 
privacy-wetgeving mag er geen eigen lijst contactpersonen meer gebruikt worden. Alle 
gegevens moeten door ons uit Lisa/All-United gehaald worden. Daarom nogmaals het dringende 
verzoek om in Lisa/All United de 4 verenigingsfuncties zaalcommissaris, wedstrijdsecretaris zaal 
jj, junioren, senioren te controleren op volledigheid en juistheid.  
Dit betekent naam, telefoonnummer en werkend email adres! 
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Reglementen 
Het algemene reglement en de speelgerechtigdheidsregels (vanaf pagina 22 Bondsreglement) 

kun je vinden in het Bondsreglement. Voor de spelregels zaalhockey verwijzen wij jullie naar het 

spelreglement zaalhockey. Dit is onlangs gewijzigd.  

 

Informatie op KNHB-site 
Veel algemene informatie zoals reglementen is te vinden op de KNHB-site en onder 
districtscompetities zaalhockey Noord-Holland staat de relevante informatie voor het district 
Noord-Holland.  
 
 

 

 

https://www.knhb.nl/nieuws/publicatie-bondsreglement-seizoen-2019-2020
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/scheidsrechters/alles-over-de-spelregels#spelreglement-zaalhockey
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/competities
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/districtscompetities-noord-holland

