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ZH-NIEUWSBRIEF Zaalhockey nr. 2      22 november 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 
Dorien van Meeteren 
 
Communicatie alleen door de zaalcommissaris! 
 
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 
    Bardon Madlener 
 
Financiën   Lex Stijl   financien@zaalhockeyZH.nl 
 
Bondsarbitrage  Edwin Gunneman bondsarbitrage@zaalhockeyZH.nl    
 
 
Kick-Off Bijeenkomst 
 
Woensdag 20 november jl. waren wij te gast bij HC Pijnacker voor de Kick-Off bijeenkomst. Graag bedanken 
we HC Pijnacker voor de gastvrijheid en de aanwezigen voor hun komst. De presentatie wordt separaat 
toegestuurd.  
 
Publicatie competitieprogramma 
 
Het competitieprogramma is gepubliceerd en zal als eerste op Standenmotor op de KNHB-website volledig 
zichtbaar worden. https://www.knhb.nl/kenniscentrum/standenmotor/clubs-teams 
Vanuit Standenmotor zijn diverse handige downloads naar excel te maken.  
Het volledig zichtbaar worden in Lisa/All-United, verenigings-app en de Hockey.nl app. kan langer duren. 
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Wijzigingen poule-indeling 
 
Her en der hebben er nog wat kleine wijzigingen plaatsgevonden in de poule-indeling, dit betreft veelal een 
terugtrekking of een toevoeging van een team aan een poule.  
In de MA-lijn werden wij echter met meerdere terugtrekkingen geconfronteerd waardoor we te veel gaten 
kregen in de poule-indeling. Op het laatste moment is deze daarom aangepast, met als voordeel dat alle 
poules nu 7 teams hebben en daarmee een volledig competitie programma kunnen spelen.  
Bij het herindelen hebben we opnieuw, zoveel als mogelijk, rekening gehouden met de herindeling veld en 
geografische ligging. In de bijlage treffen jullie de nieuwe MA-poule-indeling aan. 
 
Wijzigingen competitieprogramma 
 
Ervaringen uit het verleden leert ons dat er in de aanloop naar of tijdens de competitie veranderingen in het 
programma moeten worden aangebracht. We proberen wijzigingen tot een minimum te beperken, echter 
soms ontkomen we hier niet aan. 
 
Van alle wijzigingen wordt in principe een mail naar de betreffende zaalcommissarissen gestuurd, een ver-
gissing 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 aanvoer-
ders/coaches/managers/teams. 
En verder: Standenmotor is leidend, maar zie je iets vreemds trek dan direct aan de bel!  
 
Spelerslijst/teamopgave/speelgerechtigdheid 
 
Spelerslijst senioren: 
Deze moet worden ingevuld voor teams die uitkomen in de Hoofdklasse of de District Topklasse  
 (= Senior Standaard Top A). Uiterlijke inleverdatum is 1 december. Verenigingen met teams in deze  
categorie worden hiervan door het Bondsbureau op de hoogte gesteld. 
 
Spelerslijst junioren (A/B/C/D-jeugd): 
Als uitgangspunt voor de speelgerechtigdheid werken we voor het seizoen 2019-2020 wederom met een 
spelerslijst voor de ABCD-jeugd. Anders dan vorig seizoen, is er inmiddels een koppeling tussen de leden-
pakketten Lisa/All-United en het systeem van de KNHB (HockeyWeerelt).  
De KNHB zal de spelerslijst automatisch, na het verstrijken van de deadline, ophalen; dit houdt in dat de 
gegevens zoals die op het moment van de deadline in de teamindeling in LISA en/of All-United staat, als 
bindend wordt beschouwd voor de zaalcompetitie 2019-2020. De spelerslijst dient een getrouwe opgave te 
zijn van de werkelijke teamsamenstelling. De deadline voor ons district is vrijdag 6 december 2019. 
 
Speelgerechtigdheid/Invalregeling 
De regeling Speelgerechtigdheid 2018-2019 die tot op vandaag op de website van de KNHB stond, is  
Inmiddels verwijderd omdat er een wijziging heeft plaatsgevonden. Deze wijziging is reeds opgeno-
men en terug te vinden in het Bondsreglement 2019. De aangepaste documenten zullen z.s.m. op de 
website worden geplaatst zodat deze kunnen worden gedownload.  
 
De wijzigingen: 
Artikel 4.3.3 h is aangepast waarbij dames 2 is toegevoegd: 
Een speler die op de spelerslijst staat van een jeugdteam* en waarvan op enig moment (na tenminste 3 
wedstrijden van het eigen jeugdteam) is vastgesteld dat de speler meer of evenveel is uitgekomen voor 
heren 1 en of 2/dames 1 en of 2 dan voor het eigen jeugd- team, is voor het vervolg van de competitie 
alleen nog speelgerechtigd voor heren 1/dames 1, heren 2/dames 2 en jongens A1/ meisjes A1 
 
Artikel 4.3.4.7 f.  
Combi-teams worden in beginsel in aparte poules met alleen combi-teams ingedeeld. Indien een combi-
team is ingedeeld in een reguliere poule waarin het aantal combi-teams in de minderheid is dan zijn de 
bepalingen van dit artikel niet van toepassing. 
 
De regeling speelgerechtigdheid is binnenkort terug te vinden op: 
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/speelgerechtigdheid-zaalhockey 
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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.   
 
Spelers van een andere vereniging/trimhockeyers die deelnemen aan de zaalcompetitie 
 
Iedere zaalhockeyer moet door de vereniging waarvoor hij/zij uitkomt in de zaalhockeycompetitie, als  
spelend lid zaalhockey zijn opgevoerd in de centrale ledenadministratie van de KNHB. Is dit niet het geval 
dan is de speler niet speelgerechtigd met alle gevolgen van dien. 
 
Een speler van een andere veld vereniging dient verder zelf zijn veldclub op de hoogte te stellen dat hij  
elders gaat zaalhockeyen. In tegenstelling tot voorgaande jaren is er geen apart meldingsformulier meer. De 
speler is zelf verantwoordelijk voor de melding!  
Zie: https://www.knhb.nl/kenniscentrum/competities/support-verenigingen 
 
Tuchtzaken 
 
Het tucht-regime voor de zaal staat los van het veld. Tuchtzaken van voorgaand zaalseizoen worden niet 
overgedragen op dit seizoen met 1 belangrijke uitzondering: 
Een schorsing ten gevolge van behaalde kaarten in het vorige zaalseizoen die toen niet ten uitvoer 
kon worden gebracht (bv. omdat een speler kaart(en) pas aan einde seizoen kreeg) dient aan het be-
gin van dit zaalseizoen uitgezeten te worden! 
Spelers/clubs zijn zelf verantwoordelijk voor het ten uitvoer leggen van de opgelegde straffen/schorsingen; 
een geschorste speler die toch meespeelt geldt als niet gerechtigde speler! Hierop is het boete-reglement 
van toepassing. Advies: controleer voor aanvang van de competitie! 
 
Aanwijzing scheidsrechters 
 
Bondsscheidsrechters worden aangewezen voor de wedstrijden van: 
* Senioren: h/d Standaard Topklasse, Subtopklasse en 1e klasse 
* Junioren:  j/m A/B Topklasse  en jongens C Topklasse  
 
De overige klassen dienen zelf een bevoegd C-scheidsrechter (senioren en junioren) of spelleider (jongste 
jeugd) mee te nemen die de wedstrijd van het eigen team fluit samen met een collega van de tegenstander. 
 
Regelwijzigingen 
 
Zie de presentatie van de Kick-Off Bijeenkomst. 
 
Senioren competities 
 
Districtskampioenschappen Senioren District Topklasse Standaard en Topklasse Reserve 
In de Senioren District Topklasse en Reserve Topklasse (dames en heren) zullen ook komend seizoen na 
afloop van de reguliere competitie de nummers 1, 2 en 3 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. 
 
Subtop klasse Standaard teams op zaterdagavond 
Komend seizoen zullen de Standaard teams (dames en heren) uitkomend in de Subtop klasse op zaterdag-
avond hun  
wedstrijden spelen in de Zoetermeer Air Dome. 
 
1e en 2e klasse Standaard teams op zondagmiddag 
Zowel de 1e als 2e klasse Standaard teams (dames en heren) spelen komend seizoen al hun wedstrijden op 
zondagmiddag in de Leonidas Air Dome spelen.   
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Overige senioren op zondagmiddag 
Alle overige seniorenwedstrijden zijn op zondag ingepland, waar mogelijk in de (na)middag, uiteraard afhan-
kelijk van de beschikbaarheid van zaalruimte. 
 
Veteranen dames en heren competitie 
Wij hebben 2 heren poules kunnen formeren en 3 dames poules. De heren Veteranen spelen hun wedstrij-
den op zondagmiddag in de HGC hal. De dames spelen hun wedstrijden op zondagmiddag in de Ring-Pass 
hal. 
 
Jeugd competities 
 
D-jeugd in beginsel op zondag 
De D-jeugd staat in beginsel op zondag ingepland, vanwege de opendagen voor middelbare scholen op de 
zaterdagen in januari en februari. Een enkele vereniging had geen zondagsuren beschikbaar, de thuiswed-
strijden van die teams zijn gepland op zaterdag, echter alleen in de maand december en het eerste weekend 
van januari.  
 
Geen Districtskampioenschap D-categorie 
Als gevolg van vorig seizoen ingevoerd centraal beleid is er voor de D-categorie geen Districtskampioen-
schap.  
 
Jongste Jeugd competities 
 
Planning 
De wedstrijden voor de F’jes staan ingepland op de zaterdagen beginnend in januari. 
De wedstrijden van de 6E staan ingepland op de zaterdagen verspreid over alle competitiedagen.  
De wedstrijden van de 8E staan zo veel mogelijk op zaterdag, in een aantal gevallen is er uitgeweken naar 
de  
zondag(ochtend).  
 
Spelregels 
Voor de Jongste Jeugd zijn enige aanpassingen op 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 ach-
terlijn is gegaan, op de denkbeeldige lijn ter hoogte van de kop cirkel.  
De F en 6E spelen 2x 15 minuten met 5 minuten rust.  
De 8E spelen 1x35 minuten 
 
Zie verder op de site: https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/districtscompetities-zuid-holland 
 
Competitie data 2019 – 2020 
 
December  07/08, 14/15, 21 (alleen Standaard Top) 

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

Februari  01/02, 08/09, 15/16  
 
 
Data Hoofdklasse Zaalhockey 2019- 2020  
 
Heren: HDM, Rotterdam 
Dames: HDM, HGC, Rotterdam 
 
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  
Ronde 4. Heren  Zat. 25 januari 
Reserve        Zon. 26 januari 
Ronde 5.   Zat. 01 februari  
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Kampioenschappen 2019- 2020 
 
Zat. 25 jan.  Districtskampioenschappen A, B, C-jeugd, Topsportcentrum, Rotterdam 
Zat. 01 feb.  Voorrondes Nederlands Kampioenschap Junioren (A, B, C-jeugd) 
Zon. 02 feb.  Voorrondes Nederlands Kampioenschap Junioren (A, B, C-jeugd) 
Zon. 02 feb. Districtskampioenschappen Senioren (St. en Res.), TU Delft sportcentrum, Delft  
 
 
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) 
 
EuroHockey Indoor Club Women van 14-16 feb. in Den Haag 
 
Van 14 - 16 februari 2020 wordt in het nieuwe complex Sportcampus Zuiderpark in Den Haag het  
EuroHockey Indoor Club Women georganiseerd.  Hdm D1 zal de strijd zal aangaan met Club de Campo uit 
Spanje, het Oekraïense MSC Sumchanka en East Grinstead uit Engeland. In de andere poule treffen het 
Russische Dinamo Elektrostal, HC Düsseldorfer uit Duitsland, HC Minsk uit Wit-Rusland en het Oostenrijkse 
SV Arminen elkaar. Het speelschema is te vinden op de website van hdm: 
https://www.hdmonline.nl/index.php?page=5890&sid=1 
Het evenement is gratis te bezoeken. 
 
Inschrijfgeld 
 
Het inschrijfgeld voor seizoen 2019-2020 is vastgesteld op € 260,00 per team 
 
Vanuit het Bondsbureau wordt naar de penningmeester van de verenigingen een overzicht gestuurd met het 
te betalen inschrijfgeld. Dit bedrag zal in 2 termijnen worden geïncasseerd, te weten begin december en 
begin februari. 
 
Start van de competitie 
 
Om dit administratief goed te laten verlopen graag aandacht voor de volgende punten.  
 

• Alle zaalteams moeten in Lisa/All-United zijn ingevoerd, inclusief spelers en voldoende ondersteu-
ning. 

• Lisa/All-United geeft een pop-up dat de teams moeten worden gekoppeld. Dit is eenzelfde pop-up 
die bij de start van veldcompetitie tevoorschijn komt. S.v.p. direct uitvoeren anders komen de wed-
strijden niet digitaal te staan en kunnen de dwf’s niet worden aangemaakt. 

• Idealiter worden de namen van scheidsrechters in Lisa/All-United door scheidsrechterscommis-
sie/centraal ingedeeld en ingevoerd (conform veld). Op die manier krijgt de scheidsrechter een  
eigen code toegestuurd (en hierdoor meteen een reminder dat hij/zij moet fluiten) en kan daarmee 
zelf het dwf invoeren, wijzigen en afronden. 

• Als scheidsrechters niet op naam worden ingedeeld, dan moet de coach/aanvoerder de code door-
sturen naar de scheidsrechter of ter plekke met de scheidsrechter het dwf invullen en afronden. Ge-
beurd dat niet dan kan de scheidsrechter het dwf niet invullen, afronden of wijzigen. 

• Een tussenoplossing in geval scheidsrechters niet centraal worden aangewezen: laat coa-
ches/aanvoerders voor aanvang van het seizoen of wekelijks doorgeven wie er gaan fluiten en zorg 
dat deze scheidsrechters alsnog centraal per wedstrijd worden ingevoerd, zodat hij/zij een eigen co-
de krijgt. 

• Attentiepunt voor m.n. senioren-teams: de scheidsrechter kan niet tegelijkertijd ook speler zijn! 
• Evenals op het veld moeten wekelijks de codes verstuurd worden naar coaches en scheidsrechters.  
• Staat een wedstrijd niet op digitaal dan ligt het probleem waarschijnlijk bij één van de bovenstaande 

punten. Ook hier graag zelf actie ondernemen, lukt dat niet tijdig, mail de uitslag dan door naar Dis-
trictskantoor, zodat er niet onnodig navraag gedaan hoeft te worden. 

• Neem voor problemen met Lisa/All-United contact op met de Lisa/All-United beheerder binnen de 
club, deze kan zonodig contact opnemen met de helpdesk van Lisa/All-United. 
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Administratieve afhandeling tijdens de competitie 
 
De zaalcompetitie wordt afgewikkeld door het Districtskantoor Zaalhockey 
Zaalhockey.zh@knhb.nl 

  
• Dwf’s moeten op de speeldag zelf zijn afgerond. S.v.p. zelf tijdig controleren of dwf’s zijn afgerond en 

zonodig zelf hier actie op ondernemen naar de teams. 
• In de nacht van maandag op dinsdag wordt het dwf-systeem afgesloten. Toegangscodes vervallen 

en toegang tot dwf is niet meer mogelijk. Het heeft geen zin om dan nog teams aan te sporen het 
dwf af te ronden.  

• Is een stand niet doorgezet naar Standenmotor, mail dan de stand naar het Districtskantoor. 
• Klopt de uitslag niet? Neem dan eerst contact op met de wedstrijdsecretaris van de tegenpartij.  

Zolang het dwf niet door alle partijen is afgerond kan de uitslag door jullie zelf worden aangepast, 
een cc naar het Districtskantoor is niet nodig.  
Lukt het niet om de uitslag zelf aan te passen dan kan er 1 mail worden gestuurd naar het Districts-
kantoor, waaruit blijkt dat beide wedstrijdsecretarissen akkoord zijn met de aanpassing. 
Vermeld in het onderwerp van de mail altijd het wedstrijdnummer en de wedstrijd (wie-wie in volgor-
de van het competitieprogramma).  
In de mail duidelijk vermelden: wedstrijdnummer, datum, de wedstrijd (wie-wie in volledige teamna-
men, in volgorde van het competitieprogramma). En uiteraard duidelijk vermelden wat de uitslag 
moet zijn. Dus als volgt: wedstrijd 12345 dd. 09-12-2018 Alkemade MB2 – Rijswijk MB3, uitslag 
moet zijn 0-0.  Niet juist aangeleverde verzoeken zullen zonder pardon worden teruggestuurd! 
 

• Afgelastingen? In de zaal kennen we alleen centrale afgelastingen dan wel afgelastingen gedaan 
door de competitieleider/het Districtskantoor. Afgelaste wedstrijden worden in principe niet inge-
haald.  

• Alleen afgelastingen in Lisa/All-United zetten indien de wedstrijden centraal zijn afgelast! 
• Afzeggen of spelen op ander tijdstip/locatie? Wedstrijden kunnen niet worden verplaatst, door teams 

of clubs worden afgezegd, afgelast of op andere wijze onderling overeenkomen dat deze niet wor-
den gespeeld.  

• Toch geconfronteerd met een team dat afbelt? Ben jij de zaalcommissaris van dat team? Meldt dat 
afzeggen geen optie is en aan boete onderhevig. Team niet te overtuigen of probleem niet op te los-
sen? Meldt het per omgaande aan het Districtskantoor.   

• Word je gebeld door een coach/manager/team van de tegenpartij? Stuur deze direct terug naar de 
eigen zaal/wedstrijdcommissaris! Alleen zaal/wedstrijdcommissarissen communiceren met elkaar en 
met Districtskantoor. 

• Worden wedstrijden toch niet gespeeld? Breng de tegenpartijen op de hoogte, geef aan dat het ge-
hele wedstrijdblok van 2 uur tot hun beschikking blijft, de overblijvende teams kunnen deze tijd be-
nutten voor een extra onderling partijtje of een training. De zaal is reeds betaald, doe er alsnog je 
voordeel mee! 

• Zijn wedstrijden toch niet gespeeld? Dan moet daar op dezelfde dag melding van worden gemaakt 
bij het Districtskantoor! Hiervoor kan het “meldingsformulier niet-gespeelde wedstrijden” worden ge-
bruikt. Dit formulier staat hier: https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/afgelastingen . Op het niet 
spelen van wedstrijd(en) is het boete-reglement van toepassing.  

• Wedstrijdformulieren van niet gespeelde wedstrijden dient men ongemoeid te laten!  
Een handige ezelsbrug: geen wedstrijd geen dwf. Onder geen beding zomaar iets invullen!  
Zie artikel C.10.4, dit kan worden gezien als een bedrieglijke handeling conform de statuten. 

 
• Opmerkingen op het dwf? De vereniging doet de 1e screening van dwf’s en neemt indien nodig zelf 

actie naar eigen team, eigen scheidrechter of naar de wedstrijdsecretaris van de tegenpartij. 
• Een opmerking op het dwf is voor ons niet voldoende om hierop te reageren. Indien een opmerking 

zodanig van aard is dat u van mening bent dat wij hier iets aan/mee moeten doen, stuur dan een 
email met toelichting naar het Districtskantoor. Dwf's met vermeldingen van niet komen opdagen, 
niet gespeeld, opstootjes, vechtpartijen, kaarten, schades, svp altijd direct doorsturen. 

• Gemaakte schade in sporthallen per omgaande melden bij het Districtskantoor. 
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Andere praktische zaken: 
 
Parkeerkaarten Topsportcentrum Rotterdam 
Op 15/12, 18/1 en 1/2 speelt Feyenoord thuis in de Kuip en is het TSC op bepaalde tijden alleen toegankelijk 
voor auto’s voorzien van parkeerkaart.  Parkeerkaarten worden aan de zaalcommissarissen van de betref-
fende teams gedistribueerd. Teams die het TSC niet kunnen bereiken doordat zij nalatig zijn in parkeerkaar-
ten en hun wedstrijd niet spelen, worden beboet conform niet-opdagen!  Teams ook adviseren extra reistijd 
in acht te nemen! 
 
Zondag 8 december a.s. wordt in Rotterdam de Bruggenloop gehouden. Start en finish zijn in de Kuip, naast 
het TSC gelegen. Ook hiervoor zullen parkeerkaarten worden verstrekt. Ook hiervoor geldt het advies om 
ruimschoots op tijd te vertrekken. 
 
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 alle tijden 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 van 2 uur afgewikkeld worden, er is aan het eind van een speel-
dag geen ruimte voor uitloop. Dit is een taak van de zaalleiding! 
 
Zaalleiding 
Teams die daartoe aangewezen zijn in het programma zijn verplicht te zorgen voor 2 mensen voor de zaal-
leiding/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 kleedka-
mers/gangen/kantine!  
 
Sporthallen worden steeds strenger, kosten voor reparaties komen voor rekening van de KNHB en uiteinde-
lijk direct of indirect bij de clubs! Ook zijn er sporthallen die in verleden al met zoveel schade geconfronteerd 
zijn dat zij niet meer aan de KNHB willen verhuren. Aangezien uren al schaars zijn en wij alleen maar meer 
hallen nodig hebben, kunnen we dat soort dingen niet hebben! 
 
Schade 
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch schade gemaakt? Meldt het bij de beheerder, laat naam en tele-
foonnummer achter en meldt het per omgaande bij het Districtskantoor!  
 
Opruimen  
De 2 laatst spelende teams op een dag (1 van die teams heeft ook zaalleiding) ruimen gezamenlijk de bal-
ken, 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 gehockeyed gaat worden. 
Weet je niet of je het laatste blok bent? 2 simpele manieren om daar achter te komen: 1) als er geen hoc-
keyers staan te popelen of als er juist handballers staan te dringen of 2) vraag het de beheerder.  
Na afloop (van ieder blok) dienen ook hal en kleedkamers opgeruimd achter gelaten te worden. 
 
Zaalhockeyballen 
Teams dienen zelf te zorgen voor zaalhockeyballen. 
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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 het 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 wer-
kend email adres! 
 
Ook als de 4 functies door dezelfde persoon/personen worden uitgevoerd, toch alle 4 de functies laten in-
voeren. Veelal is de algemeen secretaris van de vereniging, ledenadministrateur of webbeheerder hiertoe 
bevoegd. 
 
Website als informatiebron 
 
Ongetwijfeld is bovenstaande informatie niet uitputtend. Naast deze nieuwsbrieven en de Kick-Off  
Bijeenkomst is de KNHB-website een bron van informatie. Van instructies zaalleiding, wedstrijdtafel, hoe 
balken neer te leggen (video-instructie), adressen sporthallen, speelregels tot hoogtes van boetes is terug te 
vinden op de site. 
 
Er zijn 2 plaatsen waar informatie over zaalhockey terug te vinden is:  
 
1) via de Districtspagina: https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/districtscompetities-zuid-holland 
Deze zal begin volgende week volledig bijgewerkt worden. 
2) via de KNHB-website: https://www.knhb.nl/kenniscentrum 
 
Vriendelijk verzoek om bovenstaande informatie ook binnen jullie vereniging kenbaar te maken. Tevens het 
verzoek om teams/aanvoerders/coaches/leden/tc’s te informeren dat jullie hun aanspreekpunt zijn.  
Mochten jullie het antwoord op een vraag niet weten/niet kunnen vinden, dan kan er door jullie contact op-
genomen worden met het Districtskantoor.  
 
Vragen? 
 
Neem gerust contact op met het Districtskantoor of de competitieleider. Dit kan per e-mail of telefonisch.  
 
Succes met de verdere voorbereidingen voor het aankomende zaalseizoen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


