
Aanvullende informatie zaalleiding

Voor instructie voor de zaalleiding verwijzen we naar de Factsheet Zaalleiding op MHC Bennebroek
of de KNHB site. Hieronder volgt nog aanvullende informatie.

Zaaldienst of zaalleiding
Op de MHC Bennebroek site en in de app of de standenmotor op KNHB-site kan per vereniging
worden gekeken wanneer en waar men zaalleiding heeft.
Teams die daartoe aangewezen zijn in het programma zijn verplicht te zorgen voor 2 mensen voor de
zaalleiding/wedstrijdtafel. Het is niet de bedoeling dat spelers, coaches of scheidsrechters deze taak
uitvoeren. Zaalleiding ziet er ook op toe dat er niet wordt gehockeyd naast het veld/op de tribune/in
de kleedkamers/gangen/kantine! Sporthallen worden steeds strenger, kosten voor reparaties komen
voor rekening van de KNHB en uiteindelijk direct of indirect bij de clubs!

Opruimen
De laatst spelende teams van de dag (1 van die teams heeft ook zaalleiding) ruimen gezamenlijk de
balken, spelersbanken, scorebordjes en eventueel de doelen op. Dit geldt ook voor sleutelhallen
(hallen zonder beheerder). Enige uitzondering hierop is als de zaalbeheerder aangeeft dat dit niet
hoeft, bijvoorbeeld, omdat er de volgende ochtend weer gehockeyd gaat worden.

Hoe weet je of je het laatste blok bent?
1) Als er geen hockeyers staan te popelen om te beginnen of als er spelers van andere sporten klaar
staan om te spelen.
2) Of vraag er naar bij de beheerder, indien aanwezig.
Na afloop (van ieder blok) dienen ook hal en kleedkamers opgeruimd achter gelaten te worden.

Toegang tot sporthallen
Er komen ieder jaar bij de bond vragen over toegang tot sporthallen en de mogelijkheid om eerder te
beginnen met klaarleggen van balken etc. Veelal is er beperkt tijd vóór de eerste wedstrijd en gaat de
halhuur in op het tijdstip dat de eerste wedstrijd moet beginnen. Het is aan de goedheid van de
beheerders of zij zo vriendelijk willen zijn om jullie eerder binnen te laten om alvast te beginnen met
opbouwen. Zij zijn daartoe allerminst verplicht. De Kooi in Bennebroek, waar onze teams vaak
zaaldienst hebben, is al om 8.30 uur open.

Aanwijzingen van zaalbeheerders dienen altijd worden opgevolgd! Kan je niet eerder naar binnen, ga
dan niet een discussie aan! Het is dan zaak om zo snel mogelijk alles klaar te zetten/leggen. Doe dat
met elkaar, het liefste ook met de tegenpartij en begin daarna direct met de wedstrijd.
Is er een andere sport voor je, zorg dan dat alles klaar staat, maar begin pas met neerleggen van de
balken, voordat het uur van de andere huurder voorbij is.  Een goede relatie houden met de
beheerder van de "thuis" hal is een normale zaak. Het is niet aan de beheerder om te zorgen dat alles
van tevoren klaar ligt. Dat is de taak van de hockeyteams!
TIP: Als bijvoorbeeld de eerste 10 minuten verloren zijn gegaan voor opbouw, kun je deze verloren 10
minuten over de eerste 3 wedstrijden verdelen. Laat de teams iedere wedstrijd 2 minuten minder
spelen. En kort de tijd tussen de wedstrijden in van 5 naar 3 minuten. Zo zijn aan het einde van het
blok de 10 minuten ingelopen.  Wedstrijden moeten echt binnen de bloktijd afgerond worden. Er is



aan het eind van een speeldag geen ruimte voor uitloop. Het is dus een belangrijke taak van de
zaalleiding om de tijd te bewaken!

Schade
Is er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch schade gemaakt? Meldt het bij de beheerder, laat naam
en telefoonnummer achter en meldt het direct bij de Zaalcommissie via
zaalhockey@mhcbennebroek.nl!

Zaalhockeyballen
Teams zorgen zelf voor zaalhockeyballen.

Veel algemene informatie zoals reglementen is te vinden op de KNHB-site en onder
districtscompetities zaalhockey Noord-Holland staat de relevante informatie voor het district
Noord-Holland.


