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Nieuwsbrief overleg G-coördinatoren juni 2020 

In juni zijn er door de KNHB/Commissie ParaHockey regionale bijeenkomsten georganiseerd voor de 
G-coördinatoren. Vanwege de Corona-crisis hebben deze via online vergaderen plaatsgevonden. In 
deze nieuwsbrief een samenvatting van hetgeen er tijdens die bijeenkomsten besproken is. 

 
1. Competitie 2020-2021: Presentatie Martin de Koning, Competitieleider 

(CompetitieleiderParaHockey@knhb.nl) 
Cijfers ParaHockey (G-competitie, 2019 - 2020) 
 5 regio’s (89 teams t.o.v. 93 vorig seizoen) 
 Regio Midden: 18 (2018: 17) teams 5 (8-tal) en 13 (6-tal) 
 Regio Noord: 18 (2018: 18) teams 5 (8-tal) en 13 (6-tal) 
 Regio Oost: 24 (2018: 22) teams 9 (8-tal) en 15 (6-tal) 
 Regio West: 16 (2018: 18) teams 8 (8-tal) en 8 (6-tal) 
 Regio Zuid: 13 (2018: 18) teams 0 (8-tal) en 13 (6-tal) 
 
Ervaring competitieleiding m.b.t. communicatie 
 Niet gereageerd op enige mail / mail wordt niet gelezen 
 Wisseling coördinator/emailadres onbekend bij competitieleiding 
 Geen “G-hockey” mailadres maar privé-mailadres 
 
Feedback van verenigingen 
 Verzoek om niet meteen het eerste weekend te starten met de competitie 

Martin: kalender zit erg vol, kan helaas niet anders 
 data plannen gelijk aan reguliere competitie i.v.m. opening clubhuis 
 evenwichtige verdeling 6-tal en 8-tal, de ene week 6-tal de andere week 8-tal (in geval een 

vereniging meerdere teams in de competitie heeft) 
 inhaaldata centraal plannen 
 Te sterke spelers die invallen vanuit een 8-tal in een 6-tal 

Reactie Martin: is niet leuk, taak voor coach, misschien de 3x overspelen regel toepassen? Geef de 
sterkere speler opdrachten zoals: je moet overspelen en mag niet scoren.  

 Spelers kunnen in 2 competities meespelen 
 Te lange reisafstand 
 Aanvangstijdstip 

Reactie Martin: verzoek is gedaan aan wedstrijdsecretarissen om wedstrijden na 10.00 te plannen. 
 Scheidsrechters bij competitiewedstrijden. 

Reactie Martin: vraag bij de scheidsrechterscommissie om ervaren scheidsrechters. 
 
Als bijlage bij dit verslag is de Leidraad deelname ParaHockey G-competitie gevoegd. De onderdelen 
daarvan zijn besproken tijdens de vergadering. Dit document zal ook beschikbaar komen op 
www.knhb.nl. 
 
2. Concept indeling competitie seizoen 2020-2021  
De competitie start op 5 september 2020. Zodra de speeldagenkalender bekend is wordt die 
rondgestuurd. Alle verenigingen hebben de concept-indeling ontvangen en konden daarop reageren.  
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3. Spelregels: Onno Alberda van Ekenstein, Arbitragecommissie ParaHockey 
(ArbitrageParaHockey@knhb.nl) 

De spelregels parahockey zijn leidend voor alle wedstrijden, dus niet onderling eigen afspraken 
maken.  
De regels zijn te vinden te vinden als download onderaan deze pagina op de KNHB-site: 
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/hockeysoorten/aangepast-hockey  
Op dezelfde pagina zijn de spelregelkaarten 6- en 8 tallen te vinden. Print deze uit neem ze mee naar 
de wedstrijden. Beschermde speler geldt alleen bij het LG-hockey, dus niet bij G-hockey. 

 
Voorstel Arbitragecommissie: aanpassing spelregels seizoen 2020-2021  
1. Spelplezier bevorderen maatregelen 
Huidige situatie:  
Opties spelplezier bevorderende maatregelen bij verschil in sterkte zijn: 
1. Sterkere partij moet 3x overspelen op aanvallende helft 
2. Sterkere partij verandert de opstelling 
3. Scheidsrechter gaat strenger fluiten voor sterker team / geeft meer tips aan zwakkere teams 
Voorstel: optie 1 als regel opnemen en 2. En 3 als aanvullende optie laten staan die dan in overleg 
met coaches kunnen worden ingezet.  
 
2. Wedstrijdduur 
Huidige situatie: De wedstrijden bestaan nu uit 2 speelhelften. 
Voorstel: aansluiten bij het reguliere hockey, dus 4x een kwart (dus bij 6-tal 4 x 12,5 en 8-tal 4 x 15 
minuten).  
 
Bovenstaande voorstellen zijn in alle regionale coördinatoren overleggen aan de orde geweest. Aan 
de hand van de reacties zullen de regels wel of niet op deze punten worden aangepast.  

 
Wanneer er behoefte is dan wil Onno op de verenigingen presentaties geven over de spelregels. 

 
4. 11-tal hockey:  Anja Frederiks (ParaHockey11-tal@knhb.nl) 
Sinds een aantal jaar is er het 11-talhockey. G en LG spelers kunnen zich individueel aanmelden. Zij 
komen dan in een vast 11-tal. 6x per jaar spelen de teams 2 wedstrijden op een centrale locatie in 
het land. Wedstrijden vinden meestal plaats tussen 12.00 – 17.00 uur. Er wordt gespeeld op 2 
niveau’s. tijdens de 11-taldagen worden ook selecties voor EK georganiseerd.  
De huidige situatie met Covid-19 kan wellicht problemen geven voor de 11-tal dagen van komend 
seizoen. Er zijn plannen voor regionale 11-taldagen.  
 
5. Internationaal: Marlene Doderlein de Win (ParaHockeyinternationaal@knhb.nl 
I.v.m. de pandemie zijn er geen international activiteiten. Wel is inmiddels bekend dat het EK hockey 
volgend jaar zal plaatsvinden van 4-13 juni 2021 in Amsterdam. Het EK ParaHockey zal dan ook 
plaatsvinden (6-9 juni). Er zullen ongeveer 12 landen meedoen. Finale is op 9 juni.   
 
De verwachting is dat volgend jaar een aantal internationale wedstrijden gepland gaan worden (voor 
6-tallen, 8-tallen – in het buitenland meestal een 7-tal - en 11-tallen). Bespreek nu alvast in jullie 
teams of jullie internationale wedstrijden zouden willen spelen. Er kan dan snel gereageerd worden 
wanneer er uitnodigingen komen. Spelers kunnen zich ook individueel melden voor deelname aan 
toernooien. Er worden ook touringteams samengesteld met spelers uit verschillende verenigingen. 
 
6. Trainingen RIVM maatregelen, oefenwedstrijden G- en LG 

 
6.1  Wat zijn de ervaringen van de verenigingen met de trainingen volgens de RIVM richtlijnen?  
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Tip: Er is dispensatie aan te vragen bij vereniging en gemeente waardoor ouders/begeleiders wel bij 
de training aanwezig kunnen zijn. 
Tip: Anja Frederiks heeft alle woonzorg locaties in de regio benaderd en uitgenodigd voor een 
training met als doel dat alle bewoners in deze coronatijd buiten kunnen sporten. Dit is een succes en 
heeft ook nieuwe spelers opgeleverd!  
 
De meeste verenigingen zijn weer begonnen met aangepaste trainingen (op 1.5 meter). Sommige in 
verschillende groepen (onder en boven 12 jaar).  Enkele verenigingen hebben besloten (mede op 
verzoek van de ouders) om dit seizoen niet meer te starten. Spelers die in woonvoorzieningen wonen 
mogen in veel gevallen helaas nog niet komen. De 1.5 meter regel zorgt voor weinig problemen. Dat 
ouders niet langs de lijn mogen staan wordt zelfs als prettig ervaren. Spelers zijn blij dat ze weer 
kunnen hockeyen. 
 
6.2 Oefenwedstrijden G-LG 
Het plan ligt er om volgens seizoen vriendschappelijke wedstrijden te organiseren tussen G- en LG 
teams. Graag mail naar Hans (hans.mater@knhb.nl) wanneer je daar belangstelling voor hebt. 
 
6.3  Promotie 
De KNHB heeft promotiefilmpjes gemaakt inclusief social teasers. Verenigingen kunnen deze ook zelf 
gaan gebruiken op eigen www en social media. Er zijn ook beachflags gemaakt voor evenementen. 
Het streven is om in september de filmpjes te publiceren op het moment dat de trainingen weer 
gaan beginnen. 
 
Tenslotte: 
De verenigingen die hebben deelgenomen aan deze video regiobijeenkomsten zijn daar zeer 
tevreden over.  
Enige reacties: heel plezierig; nu kan ik er makkelijk bij zijn omdat ik niet zover hoef te rijden; je legt 
makkelijker contacten met clubs uit je eigen regio; efficiënt en praktisch wanneer het om uitwisseling 
van informatie gaat; strategische discussies zijn beter live te voeren.  
 
 
 


