
Q&A Zaalhockey seizoen 2021/22

Alle A t/m D-juniorenteams en E8- jongste jeugdteams doen mee aan de
zaalhockeycompetitie. Voor de overige jongste jeugd blijft de midwintercompetitie
bestaan.

Hieronder staan de meest voorkomende vragen met antwoorden.

Wanneer worden de wedstrijden gespeeld?
Competitie-data
Kijk voor de actuele wedstrijden in de MHC Bennebroek app of in de hockey.nl
app.            

Deelnemende teams spelen in deze periode 5 of 6 wedstrijddagen, waarop per dag
meestal 2 wedstrijden van 45 minuten worden gespeeld (2 x 20 minuten en een
pauze van maximaal 5 minuten).

Hoe gaat de inschrijving voor zaalhockey?
Alle teamleden van een deelnemend team spelen in principe mee met de
zaalhockeycompetitie. Mocht een teamlid niet willen deelnemen, dan dient dit via de
manager of coach aan de lijncoördinator van de Technische Commissie voor de
eerder genoemde sluitingsdatum te worden doorgegeven. Mocht dit dus voor jullie
dochter en/of zoon aan de orde zijn, informeer de manager of coach hier z.s.m. over.
Let op: mocht een teamlid zich na bovengenoemde datum vanwege een niet-valide
reden nog terugtrekken, dan wordt de zaalcontributie wel in rekening gebracht.

Welke materialen heb ik nodig voor zaalhockey?
Elke speler speelt met een zaalhockeystick, een zaalhockeyhandschoen en heeft
zaalhockeyschoenen aan. Uiteraard zijn een bitje en scheenbeschermers verplicht.
Keepers met metalen gespen aan hun klompen kunnen via
materialen@mhcbennebroek.nl stoffen riempjes vragen. Stoffen hoezen over
legguards schaf je eventueel zelf aan, maar zijn niet verplicht.

Welke materialen heb ik nodig voor zaalhockey als ik train op het veld?
Op het veld gebruik je je veldschoenen en veldstick. Natuurlijk ook je bitje en
scheenbeschermers.

Wanneer en waar zijn de trainingen?
De zaaltrainingen zijn in de gymzaal van het Fioretti in Hillegom, in sporthal De Kooi
in Bennebroek en sporthal Groenendaal in Heemstede.

Dit jaar wordt er ook getraind op het veld. Op het veld gebruik je je veldschoenen en
veldstick. Natuurlijk ook je bitje en scheenbeschermers. Je oefent de spelvorm van
het veld, inclusief de balken.



De Trainingscoördinatie doet ieder jaar zijn best om de trainingsdagen en -tijden zo
goed mogelijk in te vullen en te verdelen over de opgegeven teams. Het
zaalhockeyseizoen is vrij kort, dus raden we iedereen aan ook gebruik te maken van
de uren die er zijn.
LET OP: Zaaltrainingen zijn niet op dezelfde dag als de veldtrainingen. Kijk
voor de actuele trainingsdagen en -tijden in de MHC Bennebroek app.

Kan het hele team zaalhockeyen?
Per wedstrijd mogen maximaal 12 spelers deelnemen aan een zaalhockeywedstrijd,
waarvan 6 in het veld en 6 als wissel. Overige teamleden mogen vanwege de huidige
coronamaatregelen niet op de bank of op de tribune plaatsnemen. Deze spelers
zullen dus helaas thuis moeten blijven.

Hoe is het vervoer geregeld?
Vervoer van en naar de wedstrijden wordt door het team zelf geregeld.

Mijn team heeft zaalleiding. Wat moeten we doen?
Ieder team heeft 1 of 2 keer zaalleiding. De data staan t.z.t. in de MHC Bennebroek
en hockey.nl app (even doorklikken in de agenda).
Instructies voor de zaalleiding, informatie over de locatie, het wedstrijdverloop, de te
gebruiken documenten, de spelregels en ook de informatie voor scheidsrechters vind
je op de MHC Bennebroek site onder “zaalhockey”. Ook op de KNHB-site is de uitleg
te vinden.
Graag willen we nog benadrukken dat aan het begin van de dag de zaalleiding op tijd
aanwezig is om de balken neer te leggen. De zaalleiding die afsluit aan het einde van
de dag ruimt de balken op en controleert de ruimtes op schade. Als er schade wordt
geconstateerd, geef dit dan door aan de zaalbeheerder van de betreffende zaal en
via zaalhockey@mhcbennebroek.nl .
Bekijk van tevoren in de MHC Bennebroek app of de hockey.nl app de tijden en het
aantal wedstrijden dat jullie team zaalleiding heeft. Dit zijn niet altijd alleen
wedstrijden van je eigen team.

Wie fluiten de wedstrijden in de zaal?
Alle juniorenteams moeten per wedstrijd worden begeleid door tenminste 1 ouder.
Elk team zorgt elke wedstrijd voor een eigen bevoegde scheidsrechter (dit mag geen
teamgenoot zijn). Dit geldt niet voor deelnemende E8-teams; zij zorgen wel elke
wedstrijd voor een spelbegeleider.

Wat is de contributie voor seizoen 2020/21?
De zaalhockeycontributie is € 75,- per persoon en wordt in december of januari via
automatische incasso afgeschreven.

Wat zijn de maatregelen rondom Corona?
Vooralsnog ziet het ernaar uit dat de huidige coronamaatregelen het
zaalhockeyseizoen niet in de weg staan. Wel zijn de huidige coronamaatregelen
relevant voor zaalhockey. Aanvullende informatie, afgestemd met hetgeen de KNHB
hierover communiceert, volgt later deze week. Mochten er op een later moment
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aangepaste maatregelen komen, dan zal hierover opnieuw gecommuniceerd
worden.

Is er genoeg ventilatie in de zalen?
MHC Bennebroek volgt, net als de KNHB, de richtlijnen van de overheid. Dat houdt
in dat alle hallen waarin we spelen goedgekeurd zijn en dus voldoen aan de
ventilatie-eisen.

Wat zijn de regels in de hallen?
Per hal zijn er eigen richtlijnen om te voldoen aan de richtlijnen van de overheid. De
KNHB informeert ons over de te volgen regels en instructies. Die worden door ons
gepubliceerd.

Mogen er toeschouwers in de hallen?
Vooralsnog worden toeschouwers niet toegelaten.

Krijgen we bij annulering de contributie terug?
Mocht de overheid, de KNHB en/of MHC Bennebroek op enig moment het
onverantwoord vinden om te spelen en het seizoen willen beëindigen en zijn wij
genoodzaakt het zaalhockey te annuleren, dan behouden wij ons het recht voor de
eventueel aan ons opgelegde kosten hiervoor aan de leden te factureren.

Heb je nog vragen over zaalhockey? Mail dan naar zaalhockey@mhcbennebroek.nl.


