
 

 

Zaalhockey komt er aan! 
 
De voorcompetitie is net afgerond en de reguliere 
buitencompetitie moet nog beginnen. 
Toch zijn de voorbereidingen voor de zaalcompetitie in de 
winter alweer volop aan de gang. 
Komend seizoen zullen alle teams vanaf de E-6 teams in de 
zaal spelen. 
 
Hierbij informatie voor de zaalcompetitie tijdens de 
wintermaanden. 
 
 

Welke spullen heb je nodig ? 
 
Voor zaalhockey heb je de volgende spullen nodig; 
 

 Zaalstick. Dit is een lichte platte stick. Met je buiten stick mag je niet de zaal in. 
 Sportschoenen met schone en niet-zwarte zool. 
 Zaalhockey handschoen met lange vingers. 

 

    
 
 
Al deze spullen zijn in verschillende soorten en maten te verkrijgen bij Jawa Sport. 
 
 

Zaal Trainingen 
 
Ieder jaar is het een uitdaging om aan voldoende zaalruimte te komen voor zaaltrainingen. 
Het bleek niet mogelijk om door de weeks na 17.00 uur voldoende grote tijdsblokken te reserveren 
binnen zalen in Lansingerland. Om zaalhockey te kunnen spelen, dienen balken neergelegd te worden, 
goaltjes opgezet te worden, balken opgeruimd te worden, etc. Hier is tijd voor nodig om nog enigszins 
aan trainen toe te komen. Versplinterde uurtjes door de weeks was daarom voor HVB geen optie. 
Daarom heeft HVB voor komend zaalseizoen besloten om op zondag 15 november, 22 november en 
29 november de gehele dag de Rijneveen in Bleiswijk af te huren voor zaaltrainingen van de jeugd. 
Hierdoor kunnen we toch binnen trainen om te wennen aan de zaal. Naast deze dagen zijn er verspreid 
over de maanden december en januari nog een aantal avonden zalen in Lansingerland afgehuurd voor 
trainingen. Overige zaaltrainingen kunnen worden gedaan buiten op veld 1 met zaalbalken. 

 
Zaaltrainingen – Waarom niet vaker ? 
 
Een aantal leden zijn met de vraag gekomen waarom er niet meer in de zaal getraind gaat worden. 
 
Het antwoord is, dat naast beperkte beschikbaarheid van zaalruimte de kosten voor zaalhuur hoog zijn. 
De subsidies vanuit de gemeente zijn volledig teruggetrokken. Het komt er op neer dat de 
zaalcontributies volledig worden uitgegeven aan zaalhuur voor trainingen, kosten aan de bond (wat ook 
zaalhuur betreft voor de wedstrijden) en nog een klein gedeelte aan trainings- en keepersmaterialen. 
Hierdoor is het geldpotje leeg.  



 

 

Wij hopen jullie hiermee iets meer inzicht te hebben gegeven over de uitdagingen voor het huren van 
zaalruimte en de beperkingen van de hoeveelheid zaalruimte die we kunnen huren als vereniging. 

 
Zaalhockey – de planning 
 
Na de komende periode van 5 weken gaan begin december alle jeugdteams, inclusief de 6-tallen E en H1 
weer de zaal in. 
 
Vorige seizoenen werd het een groot succes. Veel enthousiaste verhalen van de spelers, die het snelle 
spel erg leuk vonden. Daarnaast zorgen ook de vele scoringskansen dat zaalhockey een leuk spel is. 
 
Mid november wordt er al gestart met een aantal zaaltrainingen in de Rijneveen zaal in Bleiswijk.  

Op zondag 15, 22 en 29 november zullen de zaaltrainingen zijn. Houd ajb 
deze dagen zo veel mogelijk vrij.  
Begin november ontvangen jullie het zaaltrainingsrooster voor deze dagen, zodat je de exacte tijden 
weet.  
 
De wedstrijden zullen in december t/m februari gespeeld worden.  
Iedere speeldag worden er twee wedstrijden gespeeld. Iedereen speelt 5 x 2 wedstrijden, bij een poule 
van 6 teams of 6 x 2 wedstrijden, bij een poule van 7 teams. 
  
 
 

Inzet van ouders als spelleider en scheidsrechter in de zaal  
 
Begin december, over ruim 6 weken, zal de zaalcompetitie al starten. Hiervoor wordt, zoals ook in 
andere jaren, een beroep gedaan op zowel ouders als de A-jeugd en H1.  
 
Inzet van ouders 
Jongste jeugdteams (6E en 8E) worden gefloten door ouders, als spelleider. Ook de C- en D-jeugd 
worden gefloten door ouders. Het is wel een vereiste dat deze ouders (bij de C- en D-jeugd) in het bezit 
zijn van een geldige clubscheidsrechters kaart, en bij voorkeur ook wel enige ervaring hebben. Dat 
teams zelf verantwoordelijk zijn om vanuit de groep ouders één of meerdere scheidsrechters in te zetten 
is heel gebruikelijk, ook bij de omliggende verenigingen.   
 
Inzet van H1 en A-jeugd 
H1, de A-jeugd en overige vrijwilligers fluiten in principe de A- en B- wedstrijden, maar ook sommige C- 
en D-wedstrijden. Arbitrage deelt de scheidsrechters in, de overige scheidsrechters worden door de 
coach van het team geregeld (vanuit de groep ouders).  
 
Workshop fluiten in de zaal 
In december zal een workshop ‘fluiten in de zaal’ worden georganiseerd, waardoor U in een korte tijd op 
de hoogte bent van alle in’s en out’s over het fluiten in de zaal. Deze avond is zowel bedoeld voor 
spelleiders (jongste jeugd) als scheidsrechters bij de jeugd. Een uitnodiging hiervoor volgt nog.  
 
Online spelregelcursus 
Zoals hierboven vermeld, voor de jeugdwedstrijden in de zaal is een clubscheidsrechters kaart nodig. 
Eind oktober start een nieuwe cursus E-learning, waarbij je via internet deel kunt nemen aan de cursus 
spelregels in het hockey. Na afloop van deze online cursus (eind november) volgt een schriftelijk examen 
in het clubhuis. Als je de kaart hebt gehaald, mag je ook fluiten in de zaal. Wel is het van belang om een 
keer al geoefend te hebben bij het fluiten, bijvoorbeeld op het veld, of in een oefenpartijtje. Iedereen die 
zich wil aanmelden voor deze cursus kan zich opgeven via arbitrage@hvbleiswijk.nl.  
  
Medewerking 
Wij hopen op jullie medewerking en inzet om per team voldoende scheidsrechters te organiseren. Met 
slechts 5 wedstrijdweekenden in de zaalcompetitie en één of twee fluitisten per team, is de hoeveelheid 
tijd te overzien. Er is slechts één scheidsrechter per wedstrijd nodig. Het andere team levert ook een 
scheidsrechter.  
 



 

 

 
 
 

Midwintercompetitie 
 
Voor de F-jeugd wordt zaalhockey nog afgeraden door de KNHB. Als vereniging zullen we deze teams 
daarom voor MidWinterCompetitie (MWC) inschrijven. Omliggende verenigingen spelen met hun F-teams 
ook MWC. 
 
De Veteranen en Veterinnen kunnen komende winter ook weer MWC spelen. 

 

 
 


