
 
 
 
 
 
Beste coach / teammanager, 

 
Zoals u ongetwijfeld al weet, bestaat er binnen de overheidsbeperkingen rondom om Covid-19 nog wel de 
mogelijkheid om binnen de eigen vereniging wedstrijden te spelen voor <18 teams. 
Om ervoor te zorgen dat alle Voorne jeugd op de zaterdagen lekker kan blijven spelen en de teambegeleiding 
van alle teams te ontlasten in de organisatie hebben we een interne competitie opgezet. De Voorne Hockey 
Local League. 
 
Deze competitie start op zaterdag 31 oktober en loopt tot het moment dat we weer in competitie mogen met 
andere verenigingen. Voorlopig hebben we een schema gemaakt voor 2x3 rondes (dus zes speeldagen). 
Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de covid-19 beperkingen (worden ze strenger of minder streng) blijven 
we steeds bekijken wat voor HC Voorne mogelijk blijft of wordt. Uiteraard hopen we dat we niet al komende 
dinsdag tijdens de eerstvolgende persconferentie door de werkelijkheid worden ingehaald en onze plannen 
moeten uitstellen. 
 
Alle jeugdteams zijn ingedeeld in een poule waarbij we geprobeerd hebben om het niveau zoveel mogelijk 
gelijkwaardige te laten zijn. Dit is op zich moeilijk in te schatten en door leeftijdsverhoudingen of de hoeveelheid 
teams in een leeftijdslijn soms onmogelijk. Voor poules waar de verschillen te groot blijken te zijn, kan in enkele 
gevallen worden gedacht aan oplossingen als aangepaste regels (bv. geen strafcorner, maar een shoot out) of 
mixen van de teams.  
 
De poule indeling / wedstrijden vindt u in bijgevoegd schema en binnenkort in de Lisa app. 
Scheidsrechters worden door HC Voorne ingepland op de reguliere wijze. 
 
Shoot out kampioenen 
Naast de wedstrijden willen we als club graag op zoek naar de Shoot out kampioenen. Om die reden spelen we 
de wedstrijden iets korter (vanaf de D-lijn 4x 15 minuten en voor de jongere teams nog korter) zodat na elke 
wedstrijd door beide teams evenveel shoot outs genomen kunnen worden. Het team dat na alle wedstrijden het 
vaakst de shoot out sessie heeft gewonnen (dus door alle leeftijden heen), wordt HC Voorne shoot out 
kampioen.  
 
De uitslagen van de wedstrijden en de shoot out sessies gaan we dus beiden bijhouden. Voor het doorgeven van 
de uitslagen wordt nog een speciale App groep voor de teammanagers aangemaakt. 
 
We hopen er zo voor te zorgen dat we binnen HC Voorne lekker kunnen blijven hockeyen binnen de opgelegde 
beperkingen. We gaan er uiteraard vanuit dat alle teams er vol voor gaan om samen een leuke alternatieve 
competitie te spelen. 
 
Veel plezier in de Voorne Hockey Local League. 
 
Bestuur HC Voorne 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Poule indeling: 
 

Poule 1 Poule 2 Poule 3 poule 4 Poule 5 Poule 6 
 

JA1  MA3  JB1  MC2  MD4  J6E1 
JA2  MA4  MB3  MC3  M8E1  M6E1 
MA1  MB1  JC1  JD1  M8E2  M6E2 
MA2  MB2  MC1  MD1    MF3 

       MD2 
       MD3 
 

Speelschema: 
 

31-10-2020:  
JA1-MA1  MA3-MB1  JB1-JC1 MC2-MC3 MD4-M8E1 J6E1-MF3 
MA2-JA2 MB2-MA4  MC1-MB3 JD1-MD1 M8E2  M6E1-M6E2 

       MD2-MD3 
07-11-2020:  
MA1-MA2 MB1-MB2 JC1-MC1 MC2-MD1 M8E1-M8E2 M6E1-J6E1 
JA2-JA1 MA4-MA3 MB3-JB1 MD2-JD1   MF3-M6E2 

       MD3-MC3 
14-11-2020: 
JA1-MA2 MB2-MA3 MC1-JB1 MC2-MD2 M8E2-MD4 J6E1-M6E2 
JA2-MA1 MB1-MA4 JC1-MB3 JD1-MD3   M6E1-MF3  

       MC3-MD1 
21-11-2020: 
MA1-JA1 MB1-MA3 JC1-JB1 MD3-MC2 M8E1-MD4 MF3-J6E1 
JA2-MA2 MA4-MB2 MB3-MC1 MC3-JD1   M6E2-M6E1 

       MD1-MD2 
28-11-2020: 
MA2-MA1 MB2-MB1 MC1-JC1 JD1-MC2 M8E2-M8E1 J6E1-M6E1 
JA1-JA2 MA3-MA4 JB1-MB3 MD1-MD3   M6E2-MF3 

       MD2-MC3 
05-12-2020 of 12-12-2020: 
MA2-JA1 MA3-MB2 JB1-MC1   MD4-M8E2 M6E2-J6E1 
MA1-JA2 MA4-MB1 MB3-JC1     MF3-M6E1 

 

• De exacte speeltijden zullen via LISA en de website gecommuniceerd worden. 

• Voor het team in poule 5 dat niet speelt wordt gekeken naar de mogelijkheid van een alternatieve 
training op dezelfde tijd van de wedstrijd in poule 5. 

• De competitie is onder voor behoud van eventuele maatregelen welke vanuit de overheid en/of KNHB 
genomen worden. 

• Vanwege de huidige maatregelen moeten er bij iedere wedstrijd 2 corona stewards aanwezig zijn, en is 
publiek op het complex helaas niet toegestaan. 

• De uitslagen zullen door het wedstrijdsecretariaat worden bijgehouden, het verzoek is dan ook om deze 
per WhatsApp door te geven via de app groep welke daarvoor wordt aangemaakt. 

 


