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2019-2020 
 

 
ZH-NIEUWSBRIEF Zaalhockey nr. 1       6 september 2019 
 
 
 
Competitieleider Zaal Zuid-Holland 
Rob de Blaey  tel. 06 - 1099 2889  rob.de.blaey@knhb.nl  
 
Organisatie Zaalhockey Zuid-Holland 2019-2020 
 
Districtskantoor Zaalhockey  
Henriëtte van Dam  tel. 071 – 33 16 001  zaalhockey.zh@knhb.nl 
 
Communicatie alleen door de zaalcommissaris! 
 
Planning   
Henriëtte van Dam       
Dorien van Meeteren 
Bardon Madlener 
 
Competitieleiding  
Senioren & Junioren  Rob de Blaey   competitieleiding@zaalhockeyZH.nl 
Jongste Jeugd E8  Tanja Veerman (JJ commissie) 
Jongste Jeugd E6  Annemiek van Veen (JJ commissie) 
Jongste Jeugd F  Eartha Verstegen (JJ commissie) 
   
Accommodaties  
Inhuur sporthallen  Peter Hoek  sporthallen@zaalhockeyZH.nl   
Inhuur sporthallen  Martin van der Maarel sporthallen@zaalhockeyZH.nl 
Inhuur sporthallen  Eefje Pronk  sporthallen@zaalhockeyZH.nl 
 
Evenementen   Reinier Lecram  evenementen@zaalhockeyZH.nl 
    Ineke Blok 
    
Financiën   Lex Stijl   financien@zaalhockeyZH.nl 
 
Bondsarbitrage  nnb   bondsarbitrage@zaalhockeyZH.nl    
 
 
Veranderingen binnen de commissie 
 
Lex Stijl heeft te kennen gegeven om te stoppen met de inhuur van hallen. Gezien het huidige aantal blaas-
hallen en de verwachte toename hiervan in de toekomst, is het aantal in te huren hallen afgenomen en heb-
ben wij besloten deze vacature niet in te vullen maar de hallen te herverdelen over de overige inhuurders. 
Lex blijft wel in de commissie om de financiën te bewaken. 
Guus Appels is gestopt met zijn taken binnen de Districtscommissie Bondsarbitrage, wij bedanken Guus 
voor zijn inzet voor het zaalhockey in Zuid-Holland en zijn in afwachting wie hem gaat opvolgen. 
 
Nieuw email-adres Districtskantoor Zaalhockey 
 
Vanaf heden heeft het Districtskantoor Zaalhockey een nieuw email-adres: zaalhockey.zh@knhb.nl 
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Kick-Off Bijeenkomst 
 
Woensdag 20 november 2019 kan alvast in de agenda genoteerd worden voor de jaarlijkse Kick-Off  
bijeenkomst. 
 
Gegevens zaalcommissaris en wedstrijdsecretarissen zaal 
 
Om te zorgen dat iedere zaalcommissaris en/of wedstrijdsecretaris tijdig de door ons verstuurde informatie 
ontvangt, verzoeken wij jullie dringend om te (laten) controleren of in All United/Lisa bij de verenigings-
functies van zaalcommissaris en wedstrijdsecretaris zaal (onderverdeeld in JJ, jeugd en senioren) de juiste 
contactpersonen, email-adressen en telefoonnummers vermeld staan.  
Ook als deze functies door dezelfde persoon/personen worden uitgevoerd, dient bij iedere functie opnieuw 
de gegevens te worden opgevoerd!  
 
Alleen op die manier is voor eenieder duidelijk wie wat doet én ontvangt de juiste persoon onze informatie! 
Voor het verzenden van informatie maken wij nl. alléén gebruik van de gegevens uit All United/Lisa, waarbij 
alleen de groep waarvoor de mail relevant is wordt aangeklikt.  
 
Het is aan te raden om een verenigings email-adres te gebruiken en geen persoonlijk email-adres. 
Bijv. zaalhockey@verenigingsnaam.nl 
Hierdoor kan het adres door de jaren heen ook bij personele wisselingen hetzelfde blijven. Deze herken-
baarheid is behalve voor ons en andere verenigingen ook handig voor jullie eigen leden. 
 
Definitieve inschrijving teams zaalhockey competitie 2019-2020 
 
Inschrijving teams 
 
Vanaf heden kunnen teams digitaal worden ingeschreven via HockeyWeerelt. 
Via club.hockeyweerelt.nl kun je, vanuit de juiste rol ingelogd, doorklikken naar de teaminschrijvingen. 
Een handleiding voor deze (nieuwe) inschrijvingsmodule met daarbij specifieke informatie voor team-
inschrijvingen per categorie, is als bijlage meegestuurd met deze Nieuwsbrief. 
 
Het is van groot belang deze goed te lezen. Deze handleiding is geschreven voor het veld, lees daarom ook 
de rest van deze nieuwsbrief alvorens aan de slag te gaan met de teaminschrijvingen. 
 
Mocht het niet lukken om in te loggen of is niet duidelijk hoe de module precies te gebruiken, raadpleeg dan 
binnen de vereniging degene die de veldinschrijving heeft gedaan.  
 
Controleer goed of alle teams die willen gaan deelnemen in de uiteindelijke opgave staan en dat er geen 
teams in de opgave staan die niet willen deelnemen. Aanpassingen kunnen worden gedaan tot het moment 
dat de inschrijfmodule sluit. 
 
De module sluit dinsdag 24 september 2019. De inschrijving dient dan te zijn afgerond. Na deze datum is het 
niet meer mogelijk om aanpassingen te doen. Uitstel op deze deadline is niet mogelijk! 
 
Let bij het inschrijven ook op het volgende: 
 
Schrijf behoudend in 
We worden te vaak geconfronteerd met terugtrekkingen. Dit levert voor de planners veel extra werk op bij 
het maken van de poule-indelingen en het inplannen van de wedstrijden. Daarnaast leidt het tot frustratie bij 
de teams die overblijven in de poule en daardoor minder wedstrijden spelen. Daarom is het voor iedereen 
belangrijk dat teams die worden ingeschreven ook daadwerkelijk deelnemen aan de competitie. Het is voor 
ons makkelijker om, mits er nog plek is, teams toe te voegen dan teams eruit te halen. Schrijf teams waar-
over je sterk twijfelt nog niet in, geef wel aan dat er wellicht nog een team bij komt door middel van een email 
aan het districtskantoor. 
 
Opmerkingen over sterkte team  
Daar dezelfde module wordt gebruikt als voor de inschrijving veld bestaat bij de D-categorie de mogelijkheid 
het gewenste niveau achter het team in te vullen. Negeer deze mogelijkheid. Wij volgen de herindeling veld 
en doen hier niets mee. Dit geldt ook voor de E en F-categorie. 
 
Opmerkingen over de sterkte van een team juist wél vermelden indien wij de sterkte niet kunnen opmaken 
uit de veldresultaten of bij senioren uit de zaalresultaten vorig seizoen. Denk daarbij aan het volgende: 
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• Bij combinatie-teams: 
Denk eraan dat alleen bij combinatie van afvallers van bv JA1 en JB1 of JA1 en JA2, de nummers 
JA11 resp. JA12 gebruikt mogen worden. Om een goede inschatting te maken van de sterkte wel 
een opmerking plaatsen over de ingeschatte sterkte. 

• Bij afsplitsing van veldteams cq formeren van een extra zaalteam: 
Bijvoorbeeld uit een groot veldteam JA3 worden 2 teams geformeerd of er wordt een extra team ge-
formeerd uit een combinatie van spelers uit lagere teams (bv JA3 en JA4). Het extra zaalteam wordt 
doorgenummerd achter het laagst ingeschreven reguliere team (stel dat dat JA5 is), dan wordt het 
afgesplitste team of combinatieteam JA6 (en geen JA33 of JA34). In het opmerkingenveld moet 
vermeld worden uit welk(e) veldteam(s) de spelers afkomstig zijn zodat zij op juist niveau kunnen 
worden ingedeeld.  

• De sterkte van het zaalteam wijkt sterk af van de sterkte op het veld. Geef dan ook aan waarom dit 
de inschatting is.  

• Wisseling van teamnummers bij senioren-teams: geef bij de opmerkingen aan onder welk team-
nummer het huidige team vorig seizoen aan de zaalcompetitie heeft deelgenomen zodat we dit team 
kunnen indelen op basis van de uitslagen van vorig seizoen. Bv huidig H5 heeft vorig seizoen deel-
genomen aan de zaal als H7. 

• Bij nieuwe teams. 
 
Opgave wensen speelschema 
In de inschrijfmodule bestaat de mogelijkheid wensen in te vullen t.a.v. speelschema. Negeer deze mogelijk-
heid. Gezien de complexiteit van het maken van het wedstrijdprogramma kunnen wij geen rekening houden 
met team/clubwensen. 

 
Klasse- en poule-indelingen  

• Voor junioren wordt de klasse- en poule-indeling zaal bepaald door de resultaten in de voorcompeti-
tie veld waarbij naarmate de klasse lager wordt de geografische component meer gaat meespelen.   

• Voor senioren standaard en de hogere reserve-klassen wordt de klasse- en poule-indeling hoofdza-
kelijk bepaald door de promotie-degradatieregeling op basis van de resultaten in de zaal in seizoen 
2018-2019.  

• Voor nieuw instromende zaalteams wordt gepoogd om deze in een zo passend mogelijke klasse te 
laten instromen. Eén en ander is uiteraard afhankelijk van eventueel openvallende plekken in be-
paalde klassen 

 
Uiterlijk dinsdag 24 september 2019 dient de inschrijving gedaan te zijn. Uitstel is niet mogelijk! 
 
 
Terugtrekken teams na opgave 
 
Schrijf alleen teams in waarvan je zeker bent dat zij meedoen.  
Terugtrekkingen leveren in ieder fase van het planproces onnodige vertragingen op! 
 

• Verenigingen die vóór publicatie in Sportlink/Standenmotor teams uit de competitie terugtrekken 
kunnen een boete opgelegd krijgen van € 50,00 per teruggetrokken team; 

• Verenigingen die na publicatie in Sportlink/Standenmotor en vóór de start van de competitie 
teams uit de competitie terugtrekken, kunnen een boete opgelegd krijgen van € 100,00 per  
teruggetrokken team; 

• Verenigingen die tijdens de competitie teams uit de competitie terugtrekken, kunnen een boete 
opgelegd krijgen van € 175,00 per teruggetrokken team. 

 
Deze boetes komen bovenop het inschrijfgeld dat verschuldigd blijft. 
 
Inschrijfgeld 
 
Het inschrijfgeld voor seizoen 2019-2020 is vastgesteld op € 260,00 per team 
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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, 2 en 3 wedstrijden spelen om het Districtskampioenschap. 
De Districtskampioen Topklasse Standaard zal worden afgevaardigd voor promotiewedstrijden naar de  
landelijke Hoofdklasse Zaalhockey. De Districtskampioen Topklasse Reserve zal worden afgevaardigd naar 
het Nederlands Kampioenschap Reserveteams. 
 
Subtopklasse, 1e en 2e klasse Standaard teams. 
Komend seizoen zal er, overeenkomstig met de andere districten, een Subtopklasse voor de Standaard 
teams (dames en heren) worden toegevoegd. Deze poules zullen op zaterdagavond hun wedstrijden spelen 
in de Zoetermeer Air Dome. 
De 1e en 2e klasse Standaard teams (dames en heren) zullen komend seizoen al hun wedstrijden op  
zondagmiddag in de Leonidas Air Dome spelen.  
 
Senioren op zondagmiddag 
Alle overige seniorenwedstrijden (3e en 4e kl. Standaard en alle Reserve-klassen) worden in beginsel op 
zondag ingepland, waar mogelijk in de (na)middag, uiteraard afhankelijk van de beschikbaarheid van zaal-
ruimte. 
 
Jong Senioren competitie 
Evenals voorgaande jaren bestaat de mogelijkheid teams in te schrijven voor de Jong Senioren competitie. 
Deze competitie is bedoeld voor de doelgroep 17 t/m 25 jaar. De Jong Senioren worden in beginsel op  
zondag ingepland, waar mogelijk in de (na)middag, uiteraard afhankelijk van de beschikbaarheid van zaal-
ruimte 
 
Veteranen dames en heren competitie 
Zowel de dames als de heren Veteranen zullen komend seizoen hun wedstrijden op zondagmiddag in de 
Ring Pass Air Dome spelen. 
 
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. Hiermee 
kunnen wij de gelijkwaardigheid in de poules zo goed mogelijk waarborgen. Natuurlijk weten we dat zaal-
hockey een ander spelletje is dan veldhockey. Daarom kan er een afwijkende opgave (tov het veld)  
worden gedaan voor de zaalcompetitie. Op het inschrijfformulier kan dit worden aangeven. Wij proberen 
daarmee rekening te houden.  
 
Waar mogelijk zullen wij ook rekening houden met geografísche ligging van de verenigingen.  
 
Aangezien de B en C Top pas een eerste herindeling na de winterstop kent zal de stand na 5 wedstrijden 
leidend zijn voor de indeling in de zaal. 
 
Combi teams 
Verschillende verenigingen kiezen ervoor om hun A1 resp. B1 met 9 of 10 spelers de competitie te laten 
spelen. De circa 5 spelers die hiervoor niet in aanmerking komen, worden dan veelal aangevuld met circa  
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 we de overweging meegeven om de 
afvallers van de A1 resp. B1 samen in een team te plaatsen en dit als A11 in te schrijven. Hierdoor kunnen 
de A2 resp. B2 worden ontzien. 
Tevens wil ik 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 A, B en C-jeugd wordt zowel op zaterdag als op zondag ingepland. 
De D-jeugd zal evenals voorgaande jaren op de zondag (waar mogelijk in de ochtend) worden  
Ingepland. Dit in verband met de vele open dagen van middelbare scholen op de zaterdagen.  
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Geen Districtskampioenschap D-categorie 
Er zal evenals vorig seizoen geen Districtskampioenschap voor de D-categorie georganiseerd worden. 
 
Geen midwinterhockey 
Voor de jeugdelftallen is het niet mogelijk een midwintercompetitie in Zuid-Holland te organiseren.  
 
Jongste Jeugd competities 
 
F-teams  
Ook komend seizoen kan de F-jeugd weer zaalhockeyen. Op basis van de voorlopige inschrijvingen lijken 
weer meer verenigingen hier aan deel te nemen. Deze competitie is bedoeld voor F-teams die na de herfst- 
dan wel winterstop 6:6 gaan spelen. Er zal zoveel mogelijk op zaterdagochtend gespeeld worden en bij de 
poule-indeling zal naast gelijkwaardig speelniveau een beperkte reistijd worden nagestreefd.  
De competitie voor de F-teams zal aanvangen op zaterdag 04 januari. 
  
Planning 
De Jongste Jeugd zal in beginsel op de zaterdag hun wedstrijden spelen. We beginnen met inplannen met 
de F’jes, gevolgd door de 6E en vervolgens de 8E. Indien er in een regio onvoldoende halcapaciteit beschik-
baar is op de zaterdag zal er, als eerste met de 8E-teams, uitgeweken worden naar de zondagochtend. 
 
Spelregels 
Voor de Jongste Jeugd zijn enige aanpassingen in de spelregels van toepassing, te weten: 
De F en 6E kennen geen strafcorner. De vrije slag dient genomen te worden daar waar de bal over de  
achterlijn is gegaan, op de denkbeeldige lijn ter hoogte van de kop cirkel.  De F en 6E mogen nooit met een 
vliegende keep spelen.  Zie verder op de site: KNHB-Districten-Zuid Holland-zaalhockey- spelregels jongste 
jeugd. 
 
Geen midwinterhockey 
Er zal voor de D8, 6E en 8E geen midwintercompetitie worden georganiseerd. 
Bij voldoende aanmelding in de F-categorie zal er voor die teams nog wel een midwintercompetitie ge-
organiseerd worden. 
 
Publicatie voorlopige poule-indelingen 
 
Wij streven ernaar de voorlopige poule-indeling te versturen in de week van 21 oktober. Hierop zal per e-
mail gereageerd kunnen worden (zogenaamde Digitale Perzische Markt). Bij het verzenden zal worden aan-
gegeven hoe en tot wanneer dit kan. Daarna worden de poule-indelingen definitief gemaakt en gestart met 
het plannen van de wedstrijden. Er wordt gestreefd naar publicatie van het speelschema in de week van 18 
november. 
 
Competitie data 2019 – 2020 
 
December  07/08, 14/15, 

Januari   04/05, 11/12, 18/19, 25/26 

Februari  01/02, 08/09, 15/16  
 
Wij raden ten zeerste aan deze competitie data nu alvast binnen de vereniging cq bij de teams kenbaar te 
maken zodat men bij het plannen van (team-)vakanties/trainingsweekenden/uitjes hiermee rekening kan 
houden. Het feit dat het speelschema pas kort voor aanvang van de zaalcompetitie wordt gepubliceerd is 
geen excuus om andere (team) activiteiten te plannen op bovenstaande competitie data! 
 
Data Hoofdklasse Zaalhockey 2019- 2020 (onder voorbehoud) 
 
Heren: HDM, Rotterdam 
Dames: HDM, HGC, Rotterdam 
 
Start toernooi          Zon. 15 december  
Ronde 1.   Zat. 21 december   
Ronde 2.   Zon. 05 januari   
Ronde 3.   Zon. 12 januari  
Ronde 4. Dames  Zat. 18 januari 
Reserve               Zon. 19 januari  
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Ronde 4. Heren  Zat. 25 januari 
Reserve        Zon. 26 januari 
Ronde 5.   Zat. 01 februari  
 
Kampioenschappen 2019- 2020 (onder voorbehoud) 
 
Zat. 25 jan.  Districtskampioenschappen A, B, C-jeugd, Topsportcentrum, Rotterdam 
Zon. 26 jan. Districtskampioenschappen Senioren (St. en Res.), TU Delft sportcentrum, Delft  
Zat. 01 feb.  Voorrondes Nederlands Kampioenschap Junioren 
Zon. 02 feb.  Voorrondes Nederlands Kampioenschap Junioren 
Zat. 08 feb.  Nederlands Kampioenschap Junioren (A, B, C-jeugd) 
Zat. 08 feb. Nederlands Kampioenschappen Senioren (Standaard) 
Zon. 09 feb. Promotie/Degradatie wedstrijden Senioren (Standaard) 
Zon. 09 feb Nederlands Kampioenschappen Senioren (Reserve) 
 
Regelwijzigingen 
 
Eventuele wijzigingen in het spelreglement zaalhockey zullen later worden gepubliceerd. 
 
Arbitrage 
 
Zoals het er nu naar uitziet zullen bij de senioren alleen in de Top- en Subtopklasse Standaard-teams 
bondsscheidsrechters aangewezen worden. 
Bij de junioren worden naar verwachting de Topklasse jongens/meisjes A, B-jeugd aangewezen.  
 
Ook komend seizoen nemen de seniorenteams, net als bij de jeugd, 1 scheidsrechter mee ten behoeve van 
het fluiten van hun eigen wedstrijden. 
 
Speelgerechtigdheidsregels seizoen 2019-2020  
 
De speelgerechtigdheidsregels worden later gepubliceerd.  
 
Leeftijdscategorieën 
 
In het Bondsreglement van de KNHB zijn de leeftijdscategorieën vastgesteld voor deelname aan de door de 
KNHB georganiseerde competities. Deze zien er als volgt uit (peildatum 1 oktober):  
 
(Jongste)Jeugd 
Jonger dan 6 jaar        G-jeugd 
6 of 7 jaar                    F-jeugd 
8 of 9 jaar                    E-jeugd 
10 of 11 jaar                D-jeugd 
12 of 13 jaar                C-jeugd            
14 of 15 jaar                B-jeugd 
16 of 17 jaar                A-jeugd 
 
Hierbij geldt dat spelers altijd in een hogere leeftijdscategorie geplaatst mogen worden. Een speler met B 
leeftijd mag dus b.v. worden geplaatst in Jongens A2. Andersom is dit niet het geval. Indien een vereniging 
een of meerdere spelers met A leeftijd in de B wil laten uitkomen, dan dient er dispensatie te worden aange-
vraagd via de module dispensaties in het ledenpakket. In de Jongste Jeugd wordt hier soepeler mee omge-
gaan dan bij de Jeugd. 
 
Dames 
17 t/m 25 jaar             Jong Senioren 
18 jaar of ouder           Senioren 
30 jaar of ouder           Veteranen 
 
Heren 
17 t/m 25 jaar             Jong Senioren 
18 jaar of ouder           Senioren 
35 jaar of ouder           Veteranen 
 
De KNHB hanteert als peildatum nog steeds 1 oktober. Een nadere uitleg hierover is opgenomen op onze 
website en vind je hier. 
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Dispensaties  
 
Bij hoge uitzondering kan de competitieleider dispensatie verlenen om uit te komen in een andere (leeftijds-) 
categorie dan gebruikelijk op basis van de eigen leeftijd. De verzoeken tot dispensatie die voor het veld zijn 
ingediend, gelden in beginsel ook voor de zaal.   
 
Wijziging in sporthallen 
 
Met ingang van komend seizoen verwachten wij weer een nieuwe blaashal, te weten bij H.C. Voorne. 
Indien bij uw vereniging ook serieus onderzoek naar de aanschaf van een blaashal wordt gedaan, horen wij 
dat graag.  Ook voor informatie hieromtrent kunt u contact opnemen met Rob de Blaey.  
 
Wij zullen komend seizoen geen gebruik meer maken van de volgende hallen: 
 

• De Wielewaal, Rotterdam 
• Sporthal Campus, Rotterdam-Hoogvliet 
• Sporthal Rhoon, Rhoon 
• Sporthal Wippolder, Delft 
• Sporthal Post Kogeko, Schipluiden 
• De Morgenstont, Hellevoetsluis 
• Sporthal De Lockhorst, Sliedrecht 
• Leids Universitair Sportcentrum, Leiden 
• Sporthal De Schulpwei, Wassenaar 

 
Nieuwe hallen t.o.v. vorig seizoen: 
 

• Voorne Air Dome, Hellevoetsluis 
• Sporthal De Dijk, Dordrecht 
• GDA Sporthal, Den Haag 
• Sporthal Transvaal, Den Haag 
• Sporthal Zuidplas, Moordrecht 
• Sportcampus Zuiderpark, Den Haag 

 
 
Vragen? 
 
Voor vragen kan je altijd terecht bij het districtskantoor of de competitieleider. Dit kan per e-mail of  
Telefonisch. 
 
 
Wij wensen jullie succes met de voorbereidingen voor het komende zaalseizoen! 
 
 


