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Mossel avond
Zaterdag 30 november
Op zaterdag 30 november zal de jaarlijkse Mosselavond
weer zijn voor seniorenteams, ouders van jeugdleden en
overige betrokkenen vanaf 18 jaar.
Reuze gezellig om hieraan mee te doen en meer
HVB´ers te leren kennen.
Wees er bij!
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Uw bedrijf als teamsponsor?
Vanuit een aantal teams is de vraag gekomen of het
mogelijk is om een team met shirts en/of
trainingspakken te sponsoren.
Dit is zeker mogelijk. Om een team te kunnen
sponsoren, dient een sponsorpakket gekozen te worden.
Meer informatie is te vinden op de website;
www.hvbleiswijk.nl/sponsors/. Door een sponsorpakket
aan te vragen bij de vereniging bent u (uw bedrijf)
officieel sponsor van HVB en kunt u een hockeyteam van
HVB sponsoren.

Zaalhockey – de planning
Na de komende periode van 5 weken gaan begin december alle
jeugdteams, inclusief de 8-tallen E en H1 en H2 weer de zaal in.
In bijlage 1 zijn de voorlopige poule indelingen te zien.
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.
Eind november wordt er al gestart met een aantal zaaltrainingen
in de Rijneveen zaal in Bleiswijk. Het overzicht hiervan hebben
jullie al gekregen per email.
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.
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Let op - Ieder team dient eigen scheidsrechters
in de zaal te regelen
In december zal de zaalcompetitie weer gaan ‘losbarsten’.
Het is de bedoeling dat teams zelf spelleiders (E8 - jongste jeugd) of scheidsrechters
(D t/m B jeugd) leveren. Het hebben van scheidsrechters in de zaal is de verantwoordelijkheid van het team.
De club heeft op dit moment onvoldoende scheidsrechters om alle zaalteams van spelleiders/scheidsrechters te
voorzien. Mede door het feit dat veel wedstijden buiten Bleiswijk gespeeld worden en fluitisten zelf ook moeten
zaalhockeyen. Dit houdt in dat ouders van de jeugdleden in de zaal dienen te fluiten. Dit is ook heel gebruikelijk bij
de omliggende clubs vanwege dezelfde redenen.
Voor wedstrijden van de jongste jeugd (8E teams) is een Clubscheidsrechterskaart niet nodig, wel is het wenselijk
dat de workshop zaalhockey bij ons is gevolgd.
Voor wedstrijden van de jeugd (D t/m A teams) is een Clubscheidsrechterskaart wel nodig.
Zonder scheidsrechters kunnen er geen wedstrijden worden gespeeld. Het is voor onze club en voor het team dus
van belang dat er voldoende bevoegde scheidsrechters zijn, zodat alle
zaalwedstrijden op een goede manier geleid kunnen worden.
Wij hopen op jullie medewerking om per team voldoende scheidsrechters
te organiseren. Met slechts 5 wedstrijdweekenden in de zaalcompetitie en
een paar fluitisten per team, valt de hoeveelheid tijd dat dit kost reuze
mee. Er is slechts 1 scheidsrechter per wedstrijd nodig.
Er kunnen zelfs afspraken gemaakt worden dat de ouders die
bereid zijn te fluiten, minder hoeven te rijden of bardienst te
draaien.
Voor iedereen die bereid is een aantal zaalwedstrijdjes te fluiten, maar nog geen kaart heeft, wordt er een
spoedcursus georganiseerd. Opgeven kan via arbitragehvb@gmail.com .

Geeft u zich a.u.b. voor 5 november op.

De cursus zal in de 3e en 4e week van
november zijn. Exacte data volgen per mail, wanneer u zich heeft aangemeld.

Wat als jouw team niet voldoende scheidsrechters kan organiseren ?

Scheidsrechters inhuren
In geval van te weinig scheidsrechters in een team dan is er een alternatief.
Indien er geen, of te weinig scheidsrechters zijn om de wedstrijden van een team te fluiten, dan dient het team zelf
actief een scheidsrechter in te huren.
Scheidsrechters kunnen ingehuurd worden voor €32,50 per 2 zaalwedstrijden door een mail te sturen naar
zaalscheidsrechterhuren@gmail.com. Achter dit adres zit een coordinator die probeert scheidsrechters te koppelen
tegen betaling aan een team. Voor dit bedrag zal een scheidsrechter meerijden met het team om twee wedstrijden
te fluiten en vervolgens ook weer mee terugrijden.
Let wel op dat er wel tijd nodig is om scheidsrechters te benaderen voor inhuren. Hoe eerder een verzoek wordt
gedaan tot inhuren van een scheidsrechter, des te groter de kans dat er een scheidsrechter gevonden kan worden.

Terugtrekken van team

Wanneer het team geen scheidsrechters kan organiseren en geen scheidsrechters wilt inhuren, dan rest helaas niet
anders, dan dat het team uitgeschreven moet worden uit de zaalcompetitie. Aangezien er al hoge kosten gemaakt
zijn door de Hockeybond om zalen te huren, dient hiervoor een boete betaald te worden van 175 euro. Deze boete
zal dan op de leden van het team verhaald dienen te worden door HVB.
Uiteraard wordt niet verwacht dat er ooit een team in deze situatie terecht hoeft te komen met bovenstaande optie
om desnoods een scheidsrechter in te huren.
Natuurlijk willen we alle teams in de zaal zien schitteren, maar daarvoor zijn scheidsrechters wel een
voorwaarde. Elk team zal daarvoor zijn steentje moeten bijdragen om zaalhockey mogelijk te maken.
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Zaaltrainingen – Waarom niet vaker ?
Een aantal leden zijn met de vraag gekomen waarom er niet meer in de zaal getraind gaat worden.
Graag proberen wij deze vraag te beantwoorden middels deze nieuwsbrief.
Allereerst was het dit jaar lastig om aan voldoende zaalruimte te komen voor zaaltrainingen.
De gemeente heeft de verhuur van de zalen in Lansingerland uitbesteed aan een extern bureau.
Hierdoor wordt de verdeling van zalen over de verenigingen anders gedaan dan dat we gewend waren via de
gemeente. Het bleek niet mogelijk om door de weeks na 17:00u voldoende grote tijdsblokken te reserveren binnen
zalen in Lansingerland. Om zaalhockey te kunnen doen, 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 17-november, 24-november en 1-december 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. Overige zaaltrainingen kunnen worden gedaan buiten op veld 1 met zaalbalken.
Daarnaast zijn de kosten voor zaalhuur hoog. Dit jaar zelfs hoger dan vorig jaar.
De subsidies vanuit de gemeente zijn praktisch 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 praktisch 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.

Midwintercompetitie
Voor de F-jeugd en 6E-tallen wordt
zaalhockey nog afgeraden door de KNHB. Als
vereniging zullen we deze teams daarom
voor MidWinterCompetitie (MWC) inschrijven.
Omliggende verenigingen spelen met hun Fteams en 6E-teams ook MWC.

Algemene Ledenvergadering
Woensdag 27 november
Op woensdag 27 november vindt de Jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering weer plaats.
Uiteraard is het prettig als een vereniging draait, dat de trainingen
gegeven worden, de velden en het clubhuis er piekfijn bijliggen.
Maar hoe komt dit nu allemaal tot stand, wat gebeurt er eigenlijk
met uw contributiegelden en wat hangt de vereniging de komende
perioden boven haar hoofd ?
De Algemene Ledenvergadering is het moment om dit inzichtelijk te
krijgen en om uw mening en ideeen met ons te delen.
U bent allen van harte welkom: woensdag 27 november, clubhuis
HVB, verzamelen vanaf 19.45 uur, aanvang om 20.00 uur
Het Bestuur

3

HVB fietsroutes
In de vorige nieuwsbrief was er een plaatje over de veilige fietsroute naar HVB getoond. Dit plaatje was niet voor
alle leden duidelijk.
Hier onder is een ander plaatje getoond die duidelijker de fietsroute aangeeft. Het is een oude foto, want de scherpe
kijkers hebben waarschijnlijk al gezien, dat het semi-water veld er nog niet op staat.
De oranje route is de veilige fietsroute, dus NIET via de korfbal of de voetbal!
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Contact

Voor vragen verzoeken wij u vriendelijk om de juiste
commissie binnen de vereniging te benaderen. Als
voorbeeld; voor hockeygerelateerde vragen kunt u
contact opnemen met de Technische commissie. Voor
algemene bestuurszaken kunt u contact opnemen met
het bestuur.
Voor doorgeven van adreswijzigingen of e-mail en
telefoonnummers kunt u contact opnemen met de
ledenadministratie.
De contactgegevens van alle commissies binnen HVB
zijn via de website te vinden op ´mijn HVB´;
www.hvbleiswijk.nl.

Vrijwilligers vacatures
HVBleiswijk bestaat door vrijwilligers. Doordat iedereen
zijn/haar steentje bijdraagt, kan HVB een gezellige en
goed draaiende vereniging zijn. “Vrijwilliger zijn bij
HVB” geeft je veel plezier, nieuwe contacten en een
leuke ervaring.
De volgende vacatures zijn momenteel binnen HVB:
- PR & Organisatiecommissie
- Sponsorcommissie
- Beheercommissie
- Barcommissie
- Feestcommissie C/D jeugd (kan ook in groep)
- TC: Meisjes elftallen coördinator C-lijn
- Trainers voor alle categorieën
Vraag gerust naar een functieomschrijving of andere
toelichting via bestuur@hvbleiswijk.nl.
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Activiteitenagenda
Datum
17
november
24
november
27
november
30
november
1
december

Voor wie?
Jeugd

Alle leden

Activiteit
Zaalhockeytraining
en
Zaalhockeytraining
en
ALV

Senioren

Mossel avond

Jeugd

Zaalhockeytraining
en

Jeugd

Bijlage I - Voorlopige indelingen zaal competitie

ZH 2013-2014 - voorlopige indeling Zaalcompetitie
3e

4e D

Alkemade H1

Alecto HB

Barendrecht H1

Berkel Rodenrijs H3

Bleiswijk H1

Bleiswijk H2

Dopie H1

HDS HA

IJssel H1

Cartouche H14

Roomburg H1

Leonidas H31

Scoop Delft H1

Victoria H7

1e D

3e D

1e B

Bleiswijk JB1
Forescate JB2
hdm JB2
Kieviten JB1
Leiden JB2
Spirit JB1
Zoetermeer JB2

Alphen JB3
Bleiswijk JB2
hdm JB6
HDS JB2
Rijswijk JB2
Ring Pass Delft JB4
Zoetermeer JB4

Bleiswijk JD1
Forescate JD2
HGC JD2
Kieviten JD1
Leiden JD2
Voorhout JD1
Zoetermeer JD1

2e A
Bleiswijk MA1
Gouda MA2
HGC MA2

1e G
Alecto MB3
Bleiswijk MB1
Cartouche MB2

3e C
3e J
Berkel Rodenrijs MB6 Berkel Rodenrijs MB5
Bleiswijk MB2
Bleiswijk MB3
HCRB MB3

Gouda MB6

HUDITO MA12

Evergreen MB1

HUDITO MB4

HCRB MB4

Voorhout MA1

Gouda MB2

IJssel MB3

Ommoord MB2

Wateringse veld MA1 HUDITO MB12

Rotterdam MB7

Waddinxveen MB3

Ypenburg MA1

Ypenburg MB13

Spirit MB5

Zoetermeer MB6

1e D
Bleiswijk MC1

2e F

2e H

3e M

Alphen MC4

Alphen MC5

Berkel Rodenrijs MC6

Gouda MC1

Bleiswijk MC2

Bleiswijk MC3

Bleiswijk MC4

HDS MC1

Gouda MC2

Gouda MC3

Gouda MC6

Ommoord MC1

HCRB MC3

Ommoord MC2

HUDITO MC5

Pijnacker MC1

Rijswijk MC3

Rotterdam MC8

Spirit MC5

Waddinxveen MC1

Ypenburg MC3

Waddinxveen MC2

Victoria MC7

Westland MC1

Zoetermeer MC2

Zoetermeer MC3

Westland MC5

2e G

2e I

3e J

3e F

Alphen MD3

Berkel Rodenrijs MD5 Bleiswijk MD3

Bleiswijk MD1

Bleiswijk MD2

Craeyenhout MD6

Alphen MD6

Gouda MD2

Gouda MD3

Forescate MD5

Berkel Rodenrijs MD6

hdm MD3

HCRB MD3

Leiden MD7

Rotterdam MD9

Klein Zwitserland MD4 Roomburg MD5

Kieviten MD6

Waddinxveen MD1

Pijnacker MD2

Westland MD3

Pijnacker MD9

Zoetermeer MD9

Zoetermeer MD7

Zoetermeer MD3
1e H

3e H
Alkemade JD2
Bleiswijk JD2
Forescate JD5
hdm JD7
Leiden JD6
Voorhout JD2
Wateringse veld JD2

Alecto MD5

Bleiswijk MD4

3e J
Alecto M8E4

3e G

3e D

Alecto M8E5

Alkemade J6E1

IJssel M8E1

Alkemade M6E2

Bleiswijk M8E3

Bleiswijk J6E1

Ommoord M8E1

Bleiswijk M8E2

Forescate M8E5

Gouda J8E2

Rotterdam M8E4

HUDITO M8E3

HGC M8E6

hdm J8E4

Leiden M8E6

Rijswijk J8E3

Wateringse veld M8E1Voorhout M8E4

Rijswijk M8E5

Voorhout J8E2

Westland M8E1

Westland M8E4

Zoetermeer J8E3

Bleiswijk M8E1

Waddinxveen M8E1 Rijswijk M8E6
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Zoetermeer M8E6

