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BE PREPARED, GET INSIDE! 

Beste leden, ouders, managers 
en coaches, 

 

De 2e helft van de veldcompetitie is net van 
start en wij zijn alweer bezig met de 
voorbereidingen voor de zaalcompetitie. In 
deze nieuwsbrief willen we jullie informeren 
over de belangrijkste zaken voor het 
zaalseizoen. Voor velen is de zaal een bekend 
tafereel, voor enkele kinderen, ouders en 
begeleiders een nieuwe ervaring. 
Deze nieuwsbrief is voor hen die denken alles 
al te weten: dat is niet zo. Ieder  seizoen 
bedenkt de KNHB wel weer nieuwe regeltjes. 
Hier willen we als H.C. Voorne weer even bij 
stil staan. Deze nieuwsbrief is voor alle leden 
die gaan zaalhockeyen en met name voor 
onze nieuwe leden, ouders en 
spelbegeleiders: zaalhockey is een ander 
spelletje dan veldhockey. 
Als ouders sta je niet met het zonnetje in de 
rug en een heerlijke cappuccino van onze 
eigen bar in de hand, je kind aan te moedigen. 
Nee, je staat op zondagmorgen om 9 uur in 
een gehorig complex waar een luchtje hangt 
dat je doet denken aan je eigen gymlessen 
van heel lang geleden …. 
 
Maar wat is dat zaalhockey toch leuk. 
Wat is dat spelletje intensief en snel. 
En wat zijn die kinderen handig met hun stick 
op die vierkante centimeter. 
En wat is het lekker warm binnen ….. 
Ga dus zeker kijken en geniet van een paar 
maanden superleuk hockey! 
 
Heel veel zaalplezier! 
H.C. Voorne 
HTT en Arbitragecommissie 
 
November 2015 
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Algemene informatie 

Een belangrijk verschil tussen veld- en 
zaalhockey zijn de regeltjes. Het zijn er veel. 
Zowel voor, tijdens als na de wedstrijd. En 
die moeten we allemaal kennen. Of we nu 
spelend lid, ouder of begeleider zijn. De 
bewegings- ruimte en de vrijheden zijn nu 
eenmaal beperkter dan op het veld en in ons 
clubhuis. Bovendien beschikt H.C. Voorne 
niet over een eigen zaal. We zijn dus altijd te 
gast. We hebben te maken met 
zaalbeheerders, zaalwachten etc. Laten we 
afspreken dat we met de complexen (in en 
buiten ‘de balken’) en de medewerkers 
respectvol omgaan. 

Op internet zijn veel sites te vinden met de 
uitleg van de spelregels. Op onze eigen 
Voorne website is zelfs een filmpje te zien 
met de verschillen tussen zaal- en 
veldhockey. Zeer informatief! 

Tenue /uitrusting 

Zaalwedstrijden speel je in hetzelfde tenue 
als op het veld. Dus blauw shirt, broek/rok, 
sokken. Verschil zit in de uitrusting: In de 
zaal speel je met een zaalhockeystick (of 
afgeplakte veldstick) en zaalschoenen. Dit 
zijn ‘non marking’ schoenen (geven niet af 
op de vloer). Schoenen mogen pas in de zaal 
aangetrokken worden! 

Daarnaast is een zaalhandschoen vanaf dit 
seizoen een MUST, omdat in de zaal ‘laag’ 
wordt gespeeld. En verder uiteraard: bitje in 
en scheenbeschermers aan! De keepers 
spelen met hun eigen uitrusting maar de 
gespen van de klompen zijn beschermd met 
leertjes. Woensdagavond 25-11 kun je bij de 
materiaal commissie de spulletjes ophalen. 
Kun je niet? Stuur even een mail naar: 
keeperscommissie@hcvoorne.nl om een 
afspraak te maken. Overigens is het 
raadzaam om in de keeperstas altijd een rol 
tape te hebben. Dan kan er ter plekke nog 
het een en ander afgeplakt worden. 

 

H.C. Voorne is in de winter beperkt open. 
Neem de keeperstas dus mee naar huis en zet 
deze dus niet in de locker. 

Voorgaande regels worden door zaalbeheer- 
ders streng gehandhaafd, zonder de juiste 
materialen mag er niet gehockeyd worden. 

Trainingen 

De trainingstijden en -dagen in de zaal 
variëren per week en ook de locatie zal niet 
altijd dezelfde zijn. Over het algemeen wordt 
er in sporthallen in de buurt getraind. Het is 
belangrijk om op tijd omgekleed op de 
training aanwezig te zijn. Omkleden kost tijd 
en ook het klaarleggen van de balken kost tijd; 
dit gaat van de trainingstijd af. Omdat de 
beschikbare ruimte beperkt is en de zaaluren 
schaars zijn, hebben we 4 uur per team 
kunnen reserveren. Wil je als team uren 
bijkopen, kun je contact opnemen met de 
manager jeugdzaken (Martin Felling). 

Of er dit seizoen aparte keeperstraining is, kan 
de keeperscommissie vertellen. De keeper 
traint in ieder geval (ook) met zijn eigen team 
mee. Het trainingsschema is op onze eigen 
site gepubliceerd. De begeleidingsstaf wordt 
per e-mail op de hoogte gesteld van dit 
schema, maar hou zelf de site ook goed in de 
gaten. Er dient altijd een ouder aanwezig te 
zijn bij de trainingen, in geval van nood kan 
hij/zij helpen en kan de trainer doorgaan met 
de training. 

Wedstrijden 

De wedstrijden worden op zater- en zondag 
gespeeld. De speelschema’s worden eind 
november bekend gemaakt en zijn te vinden 
op de standenmotor op de KNHB site. Het kan 
zijn dat er wijzigingen in het schema zijn, soms 
last minute. Check dus altijd vlak voor een 
wedstrijd de KNHB site. 

Er is een app ‘hockey.nl’, altijd handig om 
deze bijdehand te hebben. Hierop staan 
echter niet alle gegevens, de KNHB site is 
altijd leidend.                                           Pagina 2 
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  Je speelt 2 wedstrijden op een  wedstrijddag. 
Bij de junioren en de reserve teams senioren, 
duurt een wedstrijd 35 minuten. 1 Wedstrijd 
van Dames 1 en Heren 1 duurt 2x20 minuten. 
Er wordt  (weer) gespeeld met zes spelers (vijf 
in het veld en een keeper) en er mogen 
maximaal zes spelers op de bank zitten. Het is 
praktisch om per wedstrijd  max. 11 spelers 
(een keeper en 10 veldspelers) mee te nemen 
zodat er vijf veldspelers tegelijk worden 
gewisseld. De manager maakt een schema 
waarin staat wie wanneer wordt 
‘uitgeroosterd’. 

Rol van ouders en begeleiders 

Bij zaalhockey wordt een actieve bijdrage van 
de ouders verwacht. Naast het gebruikelijke 
vervoer en de pauzehap, dient er bij iedere 
wedstrijd een scheidsrechter te worden 
ingezet en heeft ieder team twee of drie keer 
‘zaalleiding’. 

Scheidsrechter: elk team moet voor iedere 
wedstrijd een eigen scheidsrechter 
meenemen. Deze dient uiteraard de 
zaalregels te kennen. Een wedstrijd duurt 35 
minuten. Na 17,5 minuut wisselen de scheids- 
rechters van helft. T/m de E-jeugd fluiten 
ouders/verzorgers/volwassenen de 
wedstrijden; de arbitragecommissie wijst 
senioren- en jeugdleden uit de A- en B-lijn om 
wedstrijden vanaf de D-junioren te fluiten. 

Zaalleiding: meestal heeft de zaalleiding voor 
drie wedstrijden dienst (Let op: dit komt niet 
altijd overeen met eigen gespeelde 
wedstrijden). 2 of 3x per seizoen heeft een 
team zaalleiding. Op de Standenmotor staat 
vermeld welk team die dag zaalleiding heeft. 
Bij H1 en D1 is de zaalleiding anders geregeld. 
Als een team zaalleiding heeft, wijst de 
manager hiervoor twee ouders aan. De taken 
zijn: 

1. Coördineren van de wedstrijden d.w.z.: 

• De tijd in de gaten houden. De tijd loopt 
altijd door. Ook bij blessures. Het is heel 

 

belangrijk dat er volgens het schema gespeeld 
wordt omdat de zaal in tijdsblokken gehuurd 
worden en er vaak direct na de laatste 
wedstrijd weer andere huurders zijn. Bij te 
laat beginnen wordt de wedstrijd ingekort. 

• Bijhouden stand en wissel scheidsrechters 
aangeven na 17,5 minuut speeltijd (bijv. bij 
een achterbal, vrije slag). 

2. Coördineren van de hal, d.w.z.: 

• Balken neerleggen als je als eerste in de zaal 
speelt en balken opruimen als je als laatste in 
de zaal speelt. Overleg eerst met de 
halbeheerder of dit laatste nodig is. 

• Controle juiste zaalschoenen spelers (+ 
scheidsrechter) en stick. 

• Kleedkamers controleren, indien mogelijk 

afsluiten i.v.m. diefstal en schoon achterlaten.  

• Zorgen dat de wedstrijden rustig kunnen 

verlopen, geen inspelende kinderen langs de 
lijn enz. De begeleidende coach en manager 
kunnen hierop worden aangesproken. 

• Er wordt alleen in de zaal gehockeyd. Dus 
geen hockey in de gangen, kleedkamers, etc. 

Afgelastingen 

In enkele gevallen wordt vanwege de weers- 
omstandigheden een wedstrijd afgelast. Er 
zijn twee mogelijkheden: 

• KNHB heeft centraal afgelast, dit staat op 

www.knhb.nl  

• In onderling overleg heeft de zaalhockey-
commissaris besloten een wedstrijd af te 
gelasten. 

In beide gevallen neemt onze zaalcom-
missaris contact op met de teammanager  / 
coach. Bel niet naar de club als je niets 
gehoord hebt. In dat geval gaat de wedstrijd 
gewoon door. Afgelaste wedstrijden, behalve 
in de TOP-poules, worden niet ingehaald. 
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Jeugd competities 

E6: Geen midwinter competitie, maar 
deelname in de zaal. Start competitie op 
zaterdag 9 januari 2016. 

E8 en E6: in beginsel op zaterdag, zo vroeg 
mogelijk. Mogelijk met JJ uitwijk naar de 
zondagochtend, indien nodig. 

D-junioren: zo veel mogelijk op 
zondagochtend. 

Arbitrage 

Net zoals op het veld, wordt er bij de jongste 
jeugd geen junior aangewezen als 
spelbegeleider. In de aanwijzingen wordt 
“Ouder [team]”  genoteerd en de 
teammanager wijst hier bij toerbeurt ouders 
voor aan. Je fluit dan met een persoon van de 
tegenpartij. 

Voor de senioren fluit een bevoegde C-
scheidsrechter van het eigen team met 
collega van de tegenstander (net als bij de 
junioren). 

Voor de junioren, vanaf de D-jeugd, worden 
B- en A-junioren én senioren aangewezen. 
Hier gelden dezelfde regels als op het veld: 
kun je zelf niet fluiten, regel dan zo snel 
mogelijk vervanging en ruil je beurt! Doe dit 
eerst binnen je eigen team! Je bent zelf 
verantwoordelijk voor het zoeken van een 
vervanger, maar ruil niet zo maar met iemand 
uit een ander team. Er is namelijk zorgvuldig 
over de aanwijzingen nagedacht.  Kom je er 
echt niet uit, overleg met je coach of je team-
manager van je eigen team zodat hij/zij je 
hierbij kunt helpen. 

Een gele bal is beter zichtbaar dan een witte. 

Je moet altijd je scheidsrechterskaart en 
lidnummer bij de hand hebben. Deze is nodig 
voor het invullen van de score in het DWF.  
Het DWF moet voor zondagavond zijn 
afgehandeld. 
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Uitgangspunten poule indeling 

Senioren: zo veel mogelijk poules van 7 
teams. Onvolledige poules aangevuld met 
nieuwe teams o.b.v. resultaten veld i.c.m. 
resultaten zaal en aangevraagde klasse. 

Junioren/Jongste Jeugd: zo veel mogelijk 
poules van 7 teams; E6 poules van 6. Qua 
sterkte gelijkwaardig aan elkaar. Gebaseerd 
op eindstand in voorcompetitie veld. 
Geografische ligging verenigingen. Teams van 
dezelfde vereniging bij voorkeur uit elkaar. 
Rekening houden met de aanvraag. 

Speeldagen districtscompetitie 

5 December: tot ca. 14.00 / 14.30 uur 
6 December 
12/13 December 
19 December: alleen Standaard teams 1e t/m 
   4e klasse 
20 December: alleen Senioren Top poules 
  en Top poules A-/B-jeugd 
26/27 December: geen competitie ivm Kerst 
2/3 Januari 
9/10 Januari 
16/17 Januari 
23 Januari: Districtskampioenschap AB 
24 Januari: Districtskampioenschap CD 
30 Januari: Districtskampioenschap Senioren 
31 Januari 
6 Februari: Officieus Landskampioenschap D 
7 Februari 
13/14 Februari: Laatste speelweekend 
 
RESERVEER DEZE DATUMS IN JE AGENDA 
 

Senioren competitie 
Senioren 1e t/m 4e klasse standaard op 
zaterdagavond, senioren Top- en Reserve 
klassen op zondag – bij voorkeur middag. 
Voorne H1 speelt in De Schilp, Rijswijk en D1 
speelt in TU Delft. 
Dit jaar nieuw: Jong senioren competitie (17-
25 jaar); onze H2 zijn hierbij ingedeeld. 
En ook dit jaar 2 veterinnen poules; Voorne 
heeft hier niet op ingeschreven. 
 



 

Wijzigingen zaalregels 

Senioren terug naar 6 tegen 6! 

Team mag max. 2x per wedstrijd keeper 
inruilen voor veldspeler. De wissel tussen een 
standaard keeper en een andere standaard 
keeper, tellen hierbij niet mee. 

Vergelijkbaar met de wijziging op het veld, 
wordt een vrije push nabij de cirkelrand niet 
meer teruggelegd tot 3m. buiten de cirkel; de 
bal dient 3m. te hebben gerold, de balk 
geraakt hebben of door de tegenstander te 
zijn geraak voordat de bal de cirkel 
ingespeeld mag worden. 

Extra voor de managers 

Nog wat extra zaken specifiek voor de 
managers.  

•  Wedstrijdformulier: ook in de zaal wordt 
het Digitaal Wedstrijdformulier gebruikt. Dit 
werkt   op dezelfde wijze als in het veld.  

•  Denk aan het maximum aantal (12) spelers 
dat   mee mag met een wedstrijd.  

•  In totaal mogen er max. 4 begeleiders op 
de bank zitten. Naast de coach en de 
manager, mogen de teams dit zelf invullen.  

•  De wedstrijdschema’s zijn tijdig bekend. 
Maak zo   spoedig mogelijk schema’s. Let op: 
het laatste weekend van de kerstvakantie 3/4 
januari is een competitieweekend.  

•  Denk bij het verzamelen eraan dat auto’s 
en fietsen buiten het hek van onze club 
worden geplaatst. Het complex is in de winter 
volledig of vroeg gesloten. Maak goede 
afspraken waar je verzameld: bij de club of bij 
sporthal De Eendraght (achterzijde 
parkeerplaats, bij de ingang van het 
zwembad). Wij adviseren NIET te verzamelen 
bij de basisscholen aan de Rode Kruislaan in 
de Ravense Hoek! Dit is een woonwijkl.  Er 
zijn afgelopen seizoen klachten van buurtbe- 

 

woners gekomen i.v.m. het (vroege) tijdstip 
van verzamelen in de weekenden 

•  Wedstrijdleiding (waaronder zaalleiding) 
moet minimaal 18 jaar oud zijn.  Graag 1 
vrouw en 1 man i.v.m. kleedkamer controle. 

•  In de afgelopen jaren hebben er veel 
vernielingen plaatsgevonden. Met name de 
kleedkamers hebben het moeten ontgelden. 
Denk eraan dat je hier als team verant- 
woordelijk voor bent. En dus ook voor de te 
betalen kosten.  

•  Zorg na de wedstrijd dat het veld en de 
reservebank z.s.m. leeg  en schoon is; de vlg. 
wedstrijd moet z.s.m. worden gestart.  

•  Neem tijdig contact op, uiterlijk donderdag 
voorafgaand aan het speelweekend, met de 
aangewezen scheidsrechter van jullie 
wedstrijd. Spreek met hem/haar af waar je als 
team verzamelt en hoe laat!  

Vervoer 

Bij het indelen van rijbeurten vragen we jullie 
er even aan te denken dat er gezinnen zijn die 
meerdere kinderen in diverse teams hebben 
spelen!  

Vluchtelingen in sporthallen 

In geval van gebruik sporthal door vluchte-
lingen zal in beginsel naar uren in een andere 
hal worden gezocht; dit is een zaak van de 
KNHB en valt niet onder verantwoordelijkheid 
van H.C. Voorne. Indien dit niet of onvol-
doende oplevert ontstaat een overmachts-
situatie. Ad hoc zal door de KNHB worden 
besloten of er in de Kerst- of Voorjaarvakantie 
een uitwijkmogelijkheid is. 

Vragen? 

Voor vragen kunnen jullie altijd bij de 
zaalcoördinator terecht. Dit is Martin Felling. 
Hij is te bereiken via jeugdzaken@hcvoorne.nl 
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