
Informatie Zaalcompetitie (30 november 2021) 

Corona 
Als gevolg van de coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om de komende drie weken na 17u binnen te 
trainen. De zaaluren die waren afgesproken en ingekocht begonnen allen rond dat tijdstip of later. Tegelijkertijd 
heeft de KNHB besloten dat de zaalcompetitie toch gaat starten op 5 december a.s. Dit betekent voor velen dat 
zij wedstrijden gaan spelen zonder dat er getraind is. Heel vervelend, gelet op de regels zal dit helaas voor alle 
clubs gelden. 

Of er na die drie weken wel getraind kan worden, weten we pas bij de volgende persconferentie. Valkenhuizen 
houdt de gereserveerde uren voor ons vast. 
Als de regels omtrent Corona eerder veranderen zullen wij vanzelfsprekend opnieuw kijken naar de 
(on)mogelijkheden. 
  
Scheidrechters 
Meike van der Steenhoven is voorlopig verantwoordelijk voor de planning van de scheidsrechters. Mochten er 
onvoldoende clubscheidsrechters zijn, zullen teams een bijdrage moeten leveren in het fluiten. 
  

-     Wedstrijden waar Upward teams zaalwacht hebben, worden door Upward scheidsrechters gefloten.  
-     Bij alle senioren en de topklassen junioren wedstrijden zorgt elk team voor een scheidsrechter, tenzij er 

door bondsscheidsrechter wordt gefloten. Bij Upward stemt de verantwoordelijke persoon dit af met de 
betreffende teams.  

-     Bij de jongste jeugd zorgt elk team voor een spelbegeleider (bij voorkeur een ouder).  

De indeling van de scheidsrechters staan vermeld bij het wedstrijdschema, net zoals tijdens de veldcompetitie. 
Alle spelregels voor de zaal staan op de site van Upward vermeld 

Zaalwachten 
Je bent ingedeeld met je team als zaalwacht gedurende een dagdeel. Het team is zaalwacht voor soms alle 
wedstrijden in de eigen poule van dat dagdeel, en soms slechts voor een aantal wedstrijden in de eigen poule 
van dat dagdeel. Dit is het gevolg van het wedstrijdschema dat door de KNHB is opgesteld en waarin ze getracht 
hebben zo min mogelijk teams tegelijkertijd in een zaal te hebben rondlopen.  
Zaalwacht doe je niet alleen, altijd met twee ouders uit het team. De dienst begint en eindigt zoals aangeven in 
het schema. Aan het begin van de dag richt de zaalwacht samen met het team het veld in (bijv. balken 
klaarleggen). Aan het eind van de dag ziet de zaalwacht erop toe dat de velden netjes achtergelaten worden. 
Voor een uitgebreide beschrijving zie het document met aanvullende informatie voor zaalwachten.  
  
Extra wedstrijddagen 
Ruim 10.000 teams maken zich na komend weekend op voor het zaalseizoen. De KNHB heeft na een snelle 
analyse vastgesteld dat 85% van alle zaalwedstrijden gespeeld wordt door jeugdteams. Bovendien geldt dat van 
alle op dit moment ingeplande wedstrijden (junioren en senioren) 85% uitgespeeld zal zijn voor 17.00 uur. Van 
alle wedstrijden dient 15% dus verplaatst te worden. De competitieleiding van de KNHB onderzoekt de komende 
dagen wat in dit geval de mogelijkheden zijn. Daarbij denkt de bond aan het eerder op de dag starten van 
wedstrijden waardoor meer wedstrijden gespeeld kunnen worden voor 17.00 uur. Daarnaast denkt de 
hockeybond ruimte te zien op data die nu nog niet of deels worden gebruikt als competitiedata, zoals bijvoorbeeld 
2 januari 2022. Tot slot zoekt de KNHB naar extra ruimte in de hallen, waaronder ook de nog niet benutte ruimte 
in de 38 blaashallen op verenigingen.  
  
Bijgesloten documenten  

-        KNHB Instructie aanvoerders/coaches 
-        KNHB Instructie wedstrijdleider/tijdwaarnemer 
-        KNHB Instructie zaalleiding 
-        Aanvullende informatie voor zaalwachten 
-        Schema Zaalwacht 

  
Wij vragen wederom van iedereen enige flexibiliteit, maar hopen ondanks alle beperkingen toch op een mooi 
zaalseizoen. 
  
Met vriendelijke groet, 
Zaalcommissie 
 


