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Coevorden Heren 1

1E KLASSE C HEREN 1

Team:
Daan Verwij, Lars Meijerink, Joshua Buurma, Dimitri Luinge, Bart v.d. Sleen, Coen Santman,
Jarno Wesselink, Wouter Bijen
Coach:
Hans Verwij, Rik Hekhuis

Programma
DE WATERWIJCK - STEENWIJK

ZONDAG 16 DECEMBER 2018

15:50
17:50

Emmen H1
Coevorden H1

8570
8557

Coevorden H1
Steenwijk H1

BARGERES – EMMEN

ZONDAG 20 JANUARI 2019

15:20
17:20

Hoogeveen H1
Emmen H1

8562
8573

SWANEBURG - COEVORDEN
15:00
17:50
19:00

8560
8559
8558

HET ACTIVUM - HOOGEVEEN
15:00
17:50

8564
8574

Coevorden H1
Coevorden H1

ZONDAG 27 JANUARI 2019
Coevorden H1
Coevorden H1
Coevorden H1

Emmen H1
Hoogeveen H1
Steenwijk H1

ZONDAG 10 FEBRUARI 2019
Hoogeveen H1
Coevorden H1
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Coevorden H1
Steenwijk H1

Coevorden Heren 2

RESERVE 1E KLASSE B HEREN 2

Team:
Niels Bakker, Gert-Jan Bijen, Ben v.d. Broek, Thomas Fluit, Bertram van Galen, Menno Hofman,
Patrick Pieper, Ruben v.d. Scheer, Luuk Verkerk
Coach:
Rik Hekhuis, Hans Verwij

Programma
DE WATERWIJCK - STEENWIJK
10:50
13:20

6050
5798

SWANEBURG - COEVORDEN
15:50
18:20

6874
6748

DE ZWET – ZUIDLAREN
16:40
18:20

6494
6431

SPORTCENTRUM LEEK
14:50
17:20

6305
6115

ZONDAG 9 DECEMBER 2018
Hondsrug H2
Coevorden H2

Coevorden H2
GHBS H5

ZONDAG 20 JANUARI 2019
Winsum H2
Coevorden H2

Coevorden H2
Steenwijk H3

ZONDAG 27 JANUARI 2019
GHBS H5
Coevorden H2

Coevorden H2
Hondsrug H2

ZONDAG 3 FEBRUARI 2019
Steenwijk H3
Coevorden H2
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Coevorden H2
Winsum H2

Coevorden Dames 1

3E KLASSE A DAMES 1

Team:
Heleen Boot, Xiamara Boxem, Maaike de Lange, Chantal Gerth, Lieke IJdens, Babette Luinge,
Sinne van der Schaaf, Aniek Lubberman, Marijn Fledderus, Romy Scholten, Britt Sturing, Lisa Vloedgraven,
Irene Korenhof, Frenske Schultz, Charel Wolters, Pien Zwart
Coach:
Dimitri Luinge, Charel Wolters

Programma
DE BEEK - HARDENBERG
15:00
17:30

3508
3649

DE MARSCH - ASSEN
16:10
17:50

827
967

ZONDAG 9 DECEMBER 2018
Coevorden D1
Coevorden D1

Hoogeveen D1
Nunspeet D1

ZONDAG 6 JANUARI 2019
Hoogeveen D1
Meppel D1

Coevorden D1
Coevorden D1

EZINGE - MEPPEL

ZONDAG 20 JANUARI 2019

15:50
18:20

Nunspeet D1
Hardenberg D1

2941
2801

SWANEBURG - COEVORDEN
10:00
14:10

4354
4213

HET ACTIVUM - HOOGEVEEN
16:40
18:20

1391
1957

Coevorden D1
Coevorden D1

ZONDAG 27 JANUARI 2019
Coevorden D1
Coevorden D1

Hardenberg D1
HVA D1

ZONDAG 3 FEBRUARI 2019
HVA D1
Coevorden D1
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Coevorden D1
Meppel D1

Coevorden Jongens A1

2E KLASSE C JONGENS A

Team:
Milan Exel, Dorian Smemann, Ralf Anbergen, Toto Mei, Huub Knijff, Boudewijn Witvers, Mark Luijten,
Niels Luijten, Machiel Scholtmeijer, Daan van Lunen, Daphne Steunenberg, Daan Boekhoudt,
Daan Veenstra
Coach:
Erik Steunenberg

PROGRAMMA
SWANEBURG - COEVORDEN
15:50
18:20

6145
6335

SPORTSTAD - HEERENVEEN
15:50
18:20

6462
6524

DE TIMP - ASSEN
15:00
16:40

6779
6905

DE ZWET – ZUIDLAREN
15:00
17:30

5767
5828

ZONDAG 9 DECEMBER 2018
Coevorden JA1
Ommen JA1

Hondsrug JA1
Coevorden JA1

ZONDAG 13 JANUARI 2019
Coevorden JA1
Quick Stick JA1

HVA JA1
Coevorden JA1

ZONDAG 27 JANUARI 2019
Coevorden JA1
Hondsrug JA1

Ommen JA1
Coevorden JA1

ZONDAG 10 FEBRUARI 2019
HVA JA1
Coevorden JA1
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Coevorden JA1
Quick Stick JA1

Coevorden Meisjes B

3E KLASSE K MEISJES B

Team:
Emma Bergervoet, Lisa Bergervoet, Julia Dorgelo, Lara Elsman, Frija Klaassen, Charlotte Klaui, Sophie
Rijstenberg, Louise Westerhof, Madelon Ahlers, Demi Dekker, Lotte de Jonge, Roos Schottert,
Zonne Vroom
Coach:
Jens Smit en Mark Dorgelo

Programma
BARGERES – EMMEN
12:30
14:10

ZONDAG 9 DECEMBER 2018

4028
4312

Daring MB2
Emmen MB2

INDOORCENTRUM VEENDAM
17:30
19:10

ZATERDAG 15 DECEMBER 2018

2485
2344

Coevorden MB1
Coevorden MB1

SWANEBURG - COEVORDEN
10:00
14:10

652
793

1498
1629

BEIJUM - GRONINGEN
14:10
15:50

3312
3886

GHBS MB5
Daring MB2

ZONDAG 13 JANUARI 2019
Coevorden MB1
Coevorden MB1

SPORTCOMPLEX BEA (Beatrixoord)
16:35
15:00

Coevorden MB1
Coevorden MB1

Groningen MB6
GHBS MB7

ZONDAG 3 FEBRUARI 2019
Coevorden MB1
Groningen MB6

Emmen MB2
Coevorden MB1

ZONDAG 10 FEBRUARI 2019
GHBS MB7
GHBS MB5
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Coevorden MB1
Coevorden MB1

Coevorden Meisjes C

4E KLASSE C MEISJES C

Team:
Akke Dam, Nouk Elders, Marielinde Heijnen, Marit Reinsma, Debbie van de Griend, Nicole Scholten, Merlin
Weering, Ilse Braakman, Lisa Cremer, Karlijn Elsman, Mila Streuer, Louise Veenvliet
Coach:
Marianne Braakman-Kooiker

Programma
SWANEBURG - COEVORDEN
10:00
14:10

4413
4272

DE ZWET - ZUIDLAREN
13:20
11:40

2016
1436

HET ACTIVUM - HOOGEVEEN
10:50
13:20

2990
2851

INDOORCENTRUM VEENDAM
15:20
17:50

3567
3708

DE TIMP - ASSEN
16:40
18:20

889
1032

ZONDAG 9 DECEMBER 2018
Coevorden MC1
Coevorden MC1

Groningen MC7
HVA MC5

ZONDAG 16 DECEMBER 2018
Coevorden MC1
HVA MC5

Hoogeveen MC2
Coevorden MC1

ZONDAG 27 JANUARI 2019
GHBS MC9
Groningen MC7

Coevorden MC1
Coevorden MC1

ZATERDAG 2 FEBRUARI 2019
Coevorden MC1
Coevorden MC1

Hondsrug MC2
GHBS MC9

ZATERDAG 9 FEBRUARI 2019
Hondsrug MC2
Hoogeveen MC2
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Coevorden MC1
Coevorden MC1

Coevorden Meisjes D1

3E KLASSE K MEISJES MD1

Team:

Florien Cremer, Tessa Geerdink, Elise-Marie v’t Hul, Dagmar Nikkels, Berber Reinsma, Sarah Veenstra,
Bo Vinke, Eloise Witvers
Coach:
Martijn van ’t Hul en Jeroen Veenstra

Programma
DE BEEMDEN - BEDUM
10:50
12:30

1131
1285

RIPPERDAHAL – WINSUM
14:25
16:05

3825
3666

EEXTAHAL - WINSCHOTEN
13:50
15:30

2979
2403

INDOORCENTRUM VEENDAM
12:30
14.10

2133
1713

DE TIMP - ASSEN
10:50
13:20

4671
4530

ZONDAG 16 DECEMBER 2018
HCW MD2
Winsum MD1

Coevorden MD1
Coevorden MD1

ZONDAG 6 JANUARI 2019
Coevorden MD1
HVA MD5

Bedum MD1
Coevorden MD1

ZONDAG 27 JANUARI 2019
Coevorden MD1
Bedum MD1

HVA MD5
Coevorden MD1

ZONDAG 3 FEBRUARI 2019
Coevorden MD1
Daring MD1

Winsum MD1
Coevorden MD1

ZONDAG 10 FEBRUARI 2019
Coevorden MD1
Coevorden MD1
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HCW (Winschoten) MD2
Daring MD1

Coevorden Meisjes D2

3E KLASSE L MEISJES MD2

Team:
Anouk Bijen, Emma Dekker, Mijntje vd Griend, Fleur vd Hengel, Fay Lenderink, Aniek Ruinemans,
Ilse Scholten, Jennifer Tietema
Coach:
Gert-Jan Bijen en Ben van de Griend

Programma
SPORTCENTRUM KALKWIJK – HOOGEZAND ZATERDAG 8 DECEMBER 2018
10:00
11:40

1565
1420

SWANEBURG COEVORDEN
10:00
14:10

574
715

INDOORCENTRUM VEENDAM
10:00
11:40

3250
3817

DE MARSCH - EELDE
12:30
14:10

3946
4246

Dash MD3
Coevorden MD2

Coevorden MD2
Eelde MD2

ZONDAG 16 DECEMBER 2018
Coevorden MD2
Coevorden MD2

Dash MD3
Daring MD2

ZONDAG 27 JANUARI 2019
Daring MD2
Emmen MD3

Coevorden MD2
Coevorden MD2

ZONDAG 3 FEBRUARI 2019
Westerkwartier MD6
Eelde MD2

Coevorden MD2
Coevorden MD2

QUICKSILVER SPORTHAL - ZUIDHORN ZONDAG 10 FEBRUARI 2019
12:30
14:10

2407
2266

Coevorden MD2
Coevorden MD2
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Emmen MD3
Westerkwartier MD6

Coevorden Meisjes E8

1E KLASSE L MEISJES E8

Team:
Aurea Appelmans, Rosalie Croon, Maud Hermes, Milena Hermes, Imre Rook, Esther Schipper,
Liv Schottert, Kyra Weggebakker
Coach:
Tamara Hermes

Programma
BARGERES – EMMEN

ZONDAG 6 JANUARI 2019

HET ACTIVUM - HOOGEVEEN

ZONDAG 13 JANUARI 2019

10:00
11:40

11:40
13:20

7447
7418

7253
7283

SWANEBURG - COEVORDEN
10:00
14:10

7328
7343

Emmen M8E1
Coevorden M8E1

Groningen M8E1
Coevorden M8E1

Coevorden M8E1
Groningen M8E1

Coevorden M8E1
Emmen M8E1

ZONDAG 20 JANUARI 2019
Coevorden M8E1
Coevorden M8E1

HVA M8E2
Hoogeveen M8E1

DE TIMP – ASSEN

ZONDAG 27 JANUARI 2019

INDOORCENTRUM VEENDAM

ZONDAG 2 FEBRUARI 2019

12:30
14:10

10:50
12:30

7118
7055

7178
7206

Coevorden M8E1
HVA M8E2

Hoogeveen M8E1
GHBS M8E5
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GHBS M8E5
Coevorden M8E1

Coevorden M8E1
Coevorden M8E1

Coevorden Meisjes E6

1E KLASSE G MEISJES E6

Team:

Laura Geerdink, Carice Hemmes, Naomi Kikkert, Laurien Raatjes, Manon vd Sande,
Carice Uneken, Jaylinn vd Veen, Fleur Veenstra
Coach:
Robert Uneken en René Geerdink

Programma
DE TIMP – ASSEN
10:00
10:30
11:30

7895
7916
7889

ZONDAG 13 JANUARI 2019
HVA ME1
GHBS ME6
Groningen ME3

Coevorden ME1
Coevorden ME1
Coevorden ME1

INDOORCENTRUM VEENDAM

ZONDAG 20 JANUARI 2019

BARGERES - EMMEN

ZONDAG 26 JANUARI 2019

12:30
13:30
14:00

10:30
11:00
12:30

7881
7862
7855

7799
7782
7806

GHBS ME5
Coevorden ME1
Coevorden ME1

Coevorden ME1
Roden ME1
Coevorden ME1
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Coevorden ME1
HVA ME1
Emmen ME1

Eelde ME1
Coevorden ME1
GHBS ME5

Programma Swaneburg
ATTENTIE
Indien men verhinderd is om te fluiten/ zaaldienst te doen, dient men zelf voor
vervanging te zorgen en dit vervolgens door te geven aan de scheidsrechters- /zaalhockeycommissie.

ZONDAG 9 DECEMBER 2018
Aanwezig: 9:45

zaaldienst: ouder Dam en ouder Elders
wedstrijdduur: 2 x 20 Min

10.00
10.50
11.40

4413
Scheidsrechter:
4682
Scheidsrechter:
4120
Scheidsrechter:

Coevorden MC1
Ronald
GHBS MC9
Daphne
Groningen MC7
Niels

Groningen MC7
Daphne
Hoogeveen MC2
Dorian
Hondsrug MC2
Daphne

Aanwezig: 12:20

zaaldienst: ouder Heijnen en ouder Reinsma
wedstrijdduur: 2 x 20 Min

12.30

3993
Scheidsrechter:

Hoogeveen MC2
Dorian

13.20

4541
Scheidsrechter:
4272
Scheidsrechter:
Aanwezig: 14:50

GHBS MC9
Hondsrug MC2
Ralf
Milan
Coevorden MC1
HVA MC5
Daan van L.
Ronald
zaaldienst: ouder Exel en ouder Smemann

14.10

HVA MC5
Daan van L.

wedstrijdduur: 2 x 20 Min
15.00
15.50

6084
Scheidsrechter:
6145
Scheidsrechter:
Aanwezig: 16:30

HVA JA1
Quick Stick JA1
Rob
Wim
Coevorden JA1
Hondsrug JA1
Rob
Wim
zaaldienst: ouder Witvers en Roel Bisschop
wedstrijdduur: 2 x 20 Min

16.40
17.30
18.20

6207
Scheidsrechter:
6271
Scheidsrechter:
6335
Scheidsrechter:

Quick Stick JA1
Berend
Hondsrug JA1
Berend
Ommen JA1
Henk

Ommen JA1
John
HVA JA1
Henk
Coevorden JA1
John
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ZONDAG 16 DECEMBER 2018
Aanwezig: 9:45

zaaldienst: ouder Vd Griend en ouder Vd Hengel
wedstrijdduur: 2 x 20 min

10.00
10.50
11.40

574
Scheidsrechter:
1126
Scheidsrechter:
860
Scheidsrechter:

Coevorden MD2
Niels Bakker
Westerkwartier MD6
Luuk Verkerk
Dash MD3
Luuk Verkerk

Aanwezig: 12:20

zaaldienst: ouder Scholten en ouder Tietema
wedstrijdduur

12.30
13.20
14.10

Dash MD3
Thomas Fluit
Emmen MD3
Niels Bakker
Eelde MD2
Thomas Fluit

: 2 x 20 Min

1276

Daring MD2

Emmen MD3

Scheidsrechter:

Milan

Niels

985

Westerkwartier MD6

Eelde MD2

Scheidsrechter:

Ralf

Milan

715

Coevorden MD2

Daring MD2

Scheidsrechter:

Niels

Ralf
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ZONDAG 13 JANUARI 2019
Aanwezig: 9:45

zaaldienst: ouder Schottert en ouder Vroom
wedstrijdduur: 1 x 20 min

10.00
10.50
11.40

652
Scheidsrechter:
1208
Scheidsrechter:
924
Scheidsrechter:

Coevorden MB1
Romy
Daring MB2
Aniek
Groningen MB6
Aniek

Groningen MB6
Ruben
GHBS MB5
Ruben
Emmen MB2
Romy

Aanwezig: 10:20

zaaldienst: ouder Bergervoet en ouder Klaassen
wedstrijdduur: 1 x 20 min

12.30
13.20
14.10

1338
Scheidsrechter:
1067
Scheidsrechter:
793
Scheidsrechter:

GHBS MB7
Britt
Daring MB2
Bab
Coevorden MB1
Henk

GHBS MB5
Henk
Emmen MB2
Britt
GHBS MB7
Bab
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ZONDAG 20 JANUARI 2019
Aanwezig: 9:45

zaaldienst: ouder Hermes en ouder Rook
wedstrijdduur: 2 x 15 min

10.00
10.50
11.40

7328
Scheidsrechter:
7357
Scheidsrechter:
7386
Scheidsrechter:
Aanwezig: 12:20

Coevorden M8E1
Ouder Coevorden
Emmen M8E1
Ouder Emmen
GHBS M8E5
Ouder GHBS

HVA M8E2
Ouder HVA
Groningen M8E1
Ouder Groningen
HVA M8E2
Ouder HVA

zaaldienst: ouder Croon en ouder Appelmans
wedstrijdduur: 2 x 15 min

12.30
13.20
14.10

7313
Scheidsrechter:
7372
Scheidsrechter:
7343
Scheidsrechter:
Aanwezig: 14:50

Groningen M8E1
Ouder Groningen
Emmen M8E1
Ouder Emmen
Coevorden M8E1
Ouder Coevorden

Hoogeveen M8E1
Ouder Hoogeveen
GHBS M8E5
Ouder GHBS
Hoogeveen M8E1
Ouder Hoogeveen

zaaldienst: John en Arnold
wedstrijdduur: 2 x 20 min

15.00
15.50
16.40

6811
Scheidsrechter:
6874
Scheidsrechter:
6939
Scheidsrechter:
Aanwezig: 17:20

GHBS H5
Eigen scheidsrechter
Winsum H2
Eigen scheidsrechter
Steenwijk H3
Eigen scheidsrechter

Hondsrug H2
Eigen scheidsrechter
Coevorden H2
Rob
GHBS H5
Eigen scheidsrechter

zaaldienst: Bab en Herman
wedstrijdduur: 2 x 20 min

17.30
18.20

7000
Scheidsrechter:
6748
Scheidsrechter:

Hondsrug H2
Eigen scheidsrechter
Coevorden H2
Rob
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Winsum H2
Eigen scheidsrechter
Steenwijk H3
Eigen scheidsrechter

ZONDAG 27 JANUARI 2019
Aanwezig: 9:45

zaaldienst: ouder Zwart en ouder Lubberman
wedstrijdduur: 2 x 20 min

10.00
10.50
11.40
12.30

4354

Hardenberg D1

Scheidsrechter:
4633

Coevorden D1
Daan V
Nunspeet D1

Scheidsrechter:

Eigen scheidsrechter

Eigen scheidsrechter

4070

Hardenberg D1

Hoogeveen D1

Scheidsrechter:

Eigen scheidsrechter

Eigen scheidsrechter

3928

Meppel D1

HVA D1

Scheidsrechter:

Eigen scheidsrechter

Eigen scheidsrechter

Aanwezig: 13:10

Eigen scheidsrechter
Meppel D1

zaaldienst:
wedstrijdduur: 2 x 20 min

13.20
14.10
15.00
15.50

4492

Nunspeet D1

Hoogeveen D1

Scheidsrechter:

Eigen scheidsrechter

Eigen scheidsrechter
HVA D1

8563

Coevorden D1
Daan V.
Coevorden H1
Wim
Hoogeveen H1

Scheidsrechter:

Eigen scheidsrechter

Eigen scheidsrechter

4213

Scheidsrechter:
8560

Scheidsrechter:

Aanwezig: 16:30

Eigen scheidsrechter
Emmen H1

Eigen scheidsrechter
Steenwijk H1

zaaldienst:
wedstrijdduur: 2 x 20 min

17:00
17.50
18.20

8567

Steenwijk H1

Emmen H1

Scheidsrechter:

Eigen scheidsrechter

Eigen scheidsrechter

8559

Coevorden H1

Hoogeveen H1

Scheidsrechter:

Wim

Eigen scheidsrechter

8558

Coevorden H1

Steenwijk H1

Scheidsrechter:

Wim

Eigen scheidsrechter
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Taak zaaldienst MHC Coevorden
Voor het begin van de eerste wedstrijd
 Haal het apparaat voor de tijdwaarneming (computer- scorebord) bij de receptie en vraag de sleutel
van kast 4 (onder de tribune). De groene ordner mag je bij de receptie achterlaten.
 Neem uit kast 4 het “karretje”, verbanddoos, zaalordner en de reserveklompen (witte klompen met
riempjes) mee naar de plaats van de tijdwaarneming.
 Haal het tafeltje en tenminste twee stoelen uit de scheidsrechter kleedkamer en breng deze naar de
plaats van de tijdwaarneming.
 Sluit de tijdwaarneming aan. Handleiding zit in de zaalordner.
 Controleer zo vroeg mogelijk op metalen gespen. Vertrouw nooit op een uitspraak van de coach,
keeper of medespeler. Kijk zelf. Heeft men de uitrusting niet in orde, kan men de witte klompen lenen
of eventueel riempjes kopen voor een bedrag van €12,50.
 De balken staan in de linker scheidsrechterkleedkamer. Na afloop van de wedstrijden hier weer
terugzetten

Na de eerste speelhelft
 Controleer, bij het team dat hierna gaat spelen, alvast op metalen gespen; men heeft dan voldoende
tijd om e.e.a. aan te passen. Vertrouw nooit op een uitspraak van de coach, keeper of medespeler.
Kijk zelf.
Na afloop van een wedstrijd
 !!! Neem de wedstrijdbal weer in ontvangst of vraag de scheidsrechter hiernaar, of deze de bal weer
ingenomen heeft.
 Zeg de coaches, aanvoerders en scheidsrechters direct, dat ze het digitale wedstrijdformulier in orde
maken.
Na afloop van de laatste wedstrijd
 Doe alles in omgekeerde volgorde hetzelfde als bij “voor het begin van de eerste wedstrijd” (m.u.v.
controle riempjes).
 Lever de sleutel vervolgens weer in bij de receptie.
Zie verder bij: Info zaalleiding, wedstrijdleider, tijdwaarnemer.
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Scheidsrechters uitwedstrijden
DE WATERWIJCK - STEENWIJK
ZONDAG 9 DECEMBER 2018 scheidsrechters
Coen
10:50
6050
Hondsrug H2
Coevorden H2
13:20
5798
Coevorden H2
GHBS H5
DE BEEK - HARDENBERG
15:50
3508
17:50
3649

ZONDAG 9 DECEMBER 2018
Lars
Coevorden D1
Hoogeveen D1
Coevorden D1
Nunspeet D1

DE WATERIJCK - STEENWIJK
15:50
8570
17:50
8557

ZONDAG 16 DECEMBER 2018
Emmen H1
Coevorden H1
Wim
Coevorden H1
Steenwijk H1

DE MARSCH - ASSEN
16:10
827
17:50
967

ZONDAG 6 JANUARI 2019
Hoogeveen D1
Coevorden D1
Meppel D1
Coevorden D1

Rik

BARGERES – EMMEN
15:20
8562
17:20
8573

ZONDAG 20 JANUARI 2019
Hoogeveen H1
Coevorden H1
Emmen H1
Coevorden H1

Wim

EZINGE - MEPPEL
15:50
2941
18:20
2801

ZONDAG 20 JANUARI 2019
Nunspeet D1
Coevorden D1
Hardenberg D1
Coevorden D1

Huub

DE ZWET – ZUIDLAREN
16:40
18:20

6494
6431

SPORTCENTRUM LEEK
14:50
6305
17:20
6115
HET ACTIVUM - HOOGEVEEN
16:40
18:20

1391
1957

HET ACTIVUM - HOOGEVEEN
15:00
8564
17:50
8574

ZONDAG 27 JANUARI 2019
GHBS H5
Coevorden H2

Coevorden H2
Hondsrug H2

ZONDAG 3 FEBRUARI 2019
Steenwijk H3
Coevorden H2
Coevorden H2
Winsum H2

Pim

Daan van L.

ZONDAG 3 FEBRUARI 2019
HVA D1
Coevorden D1

Coevorden D1
Meppel D1

ZONDAG 10 FEBRUARI 2019
Hoogeveen H1
Coevorden H1
Coevorden H1
Steenwijk H1
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Mark

Wim

Hallen
De Timp
Thorbeckelaan 2

9402ER ASSEN

0592-344888

Swaneburg
Pampert 2

7742VV COEVORDEN

0524-513600

Bargeres
Calthornerbrink 2

7812HV EMMEN

0591-618868

Beijum
Amkemaheerd 293

7936BV GRONINGEN

050-5417727

De Beek
Hondsdraf 38

7772ZH HARDENBERG

0523-260688

Sportcomplex BEA (Beatrixoord)
Kerklaan 36Anaast
9751NN HAREN GN

050-5338911

Sportstad Heerenveen
Abe Lenstra boulevard 23Q 8448JA HEERENVEEN

0513-614830

Het Activum
Sportveldenweg 3

7902NX HOOGEVEEN

0528-291387

Sportcentrum Kalkwijk
Nieuweweg 8

9603BM HOOGEZAND

0598-326445

Eextahal
Plantsoenlaan 19

9679HA SCHEEMDA

0597-591570

Indoorcentrum Veendam
Jan Salwaplein 1

9641LN VEENDAM

0598-652310

De Waterwyck
Gagelsweg 25

8331CM STEENWIJK

0521 - 514 807

De Zwet
9472RN

9472RN ZUIDLAREN

050-4094680

De Marsch
Hooiweg 196

EELDE
9765 EM PATERSWOLDE

050-3092204

Ezinge
Ezingerweg 58

7943 AZ MEPPEL
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0521 - 514 807

De Beemden
Sportlaan 14

9781 CL BEDUM

050 - 3012919

Quicksilver Sporthal
Sportlaan 1

9801 KZ ZUIDHORN

0594-504100

Ripperdahal
Hamrik 4

9951 JH WINSUM GN

0595-442170

9351 NV LEEK

05945-12075
05945-12040

Sportcentrum Leek
De Schelp 35
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Training Swaneburg
Trainingsschema zaal 2018-2019 MHC Coevorden
16.00-17.00
17.00-17.50
17.50-18.40
18.40-19.30
19.30-20.20
20.20-21.10
21.10-22.00
22.00-23.00

F
E6/E8
MD
MC
MB
JA
D1
H1

Lara en Roel
Pien, Frija en Ilse
Tamara en Ben
Daphne en Tamara
Daphne en Aniek
Carmi en Aniek
Carmi
Carmi

November
30
December
7, 14, 21 (daarna vakantie)
Januari
(4 niet ivm Drentse tafeltenniskampioenschappen), 11, 18, 25
Februari
1, 8,
(voorjaarsvakantie begint 16 februari)

 Mixed F: graag 10 minuten eerder komen i.v.m. het leggen van de balken!
 De balken staan in de linker scheidsrechterkleedkamer. Na afloop van de training hier weer
terugzetten
 Elk team dient 10 min. van te voren klaar te staan en warm te lopen.
 In de gang warm lopen, NIET op de tribune.
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Info zaalleiding
De zaalleider en wedstrijdleider/tijdwaarnemer zijn bij voorkeur 2 verschillende personen.
De zaalleider is in de zaal wat de velddienst/ bestuursdienst op het veld is. De zaalleider is tenminste 18
jaar.
Zaalleiding (bij aanvang)
 Is minimaal 30 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig.
 Is herkenbaar aanwezig.
 Neemt contact op met de zaalbeheerder als die aanwezig is, zodat beiden weten bij wie ze moeten zijn.
 Laat zich voorlichten over de bijzondere regels die in de hal gelden en de werking van het eventueel
aanwezige elektronisch scorebord. De zaalleiding stelt vervolgens de teams op de hoogte van de
bijzondere regels.
 Neemt ingeval van schades of niet schoon zijn van kleedkamer(s) direct contact op met de
zaalbeheerder en vermeldt dit op het DWF van de eerste wedstrijd. Dit is belangrijk opdat eventuele
schades niet op de verkeerde wordt verhaald.
 Zorgt, met medewerking van de spelers, voor het in orde brengen van het speelveld (balken, doelen,
spelers- en strafbank). Beide teams moeten helpen!
 Controleert of de netten van beide doelen goed vastzitten aan de palen en geen gaten bevatten. De
ontdekte gaten moeten provisorisch gedicht worden. Verwittig de zaalbeheerder dat er gaten in de
netten zitten en vermeld dit op het DWF.
 Controleert de speelvloer op beschadigingen. Zijn er beschadigingen ontdekt, dan zaalbeheerder
waarschuwen en vermelden op het DWF.
 Zorgt dat het van toepassing zijnde wedstrijdprogramma, bondsreglement en het spelreglement
aanwezig is. Geconstateerde onregelmatigheden vermelden op het DWF.
 Zorgt voor voldoende ballen en materialen voor de wedstrijdtafel (o.a. EHBO doos, reserve klok,
stopwatch, hand scorebord, pennen en notitieblokjes, tie-wrap, Duck tape en/ of touw en dweil/
keukenrollen)
Zaalleiding (voor de wedstrijd)
 Weet wie de jeugdbegeleider is van ieder team. Weigert jeugdteams die zonder volwassen begeleiding
zijn de toegang tot de zaal.
 Controleert of alle spelers, scheidsrechters en begeleiding schone sportschoenen dragen die geen
strepen geven op de vloer. Niet in orde is niet spelen.
 Controleert de uitrusting van de keeper op ijzeren gespen. Hiermee mag niet worden gespeeld ook al
zijn ze afgeplakt. Niet in orde is niet spelen.
 Zorgt dat er aan de zijkanten of in de kleedruimtes niet wordt ingespeeld.
 Is verantwoordelijk voor de bezetting van de wedstrijdtafel.
 Vervult geen andere functie dan zaalleiding en wedstrijdleiding. Zij fluit en/of coacht dus zelf niet.
Zaalleiding (tijdens de wedstrijd)
 Zorgt dat de orde in de hal bewaard blijft en ziet erop toe dat er buiten het speelveld in gangen en/of
kleedkamers niet geoefend wordt door wachtende teams. Ter voorkoming van schades kunnen nietspelende teams verplicht worden om sticks op te bergen in opbergbakken of keeperstassen. De
teambegeleiding is verantwoordelijk voor de regelingen in deze.
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Zaalleiding (na de wedstrijd)
 Zorgt dat de doelen en balken opgeruimd worden en op de juiste plaats worden teruggezet (indien
laatste wedstrijd).
 Meldt teams die niet meehelpen met opruimen aan de commissie zaalhockey Noord- Oost. Niet
meehelpen wordt beschouwd als wangedrag en zal als zodanig worden bestraft.
 Zorgt dat eventuele rommel in de hal opgeruimd wordt.
 Controleert – eventueel samen met de halbeheerder - na afloop de speelvloer, hal en kleedkamers op
eventuele schades en rommel. Probeert bij eventuele schade de vereniging te achterhalen wie
aansprakelijk gesteld kan worden voor de veroorzaakte schade en meldt dit op het DWF of
schadeformulier.
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Info wedstrijdleider/ tijdwaarnemer
De zaalleider en wedstrijdleider/tijdwaarnemer zijn bij voorkeur 2 verschillende personen.
WEDSTRIJDLEIDING/ TIJDSWAARNEMING
 De wedstrijdleider/tijdwaarnemer is verantwoordelijk voor het goede en tijdige verloop van de
wedstrijden. De wedstrijdleider kan niet tegelijkertijd ook scheidsrechter zijn!
Wedstrijdtafel (voor de wedstrijd)
 Vraagt aan de aanvoerders/begeleiders van de teams of ze het digitale wedstrijdformulier(en) hebben
voorbereid.
 Maakt afspraken met de scheidsrechters over het affluiten van de helft en de communicatie m.b.t. tijd
stilzetten etc. Daar er per wedstrijd geen uitloop mogelijk is, wordt de tijd alleen stopgezet bij topklasse
wedstrijden
 Voor de categorieën waarvoor beide teams een scheidsrechter meenemen
o Indien een team geen scheidsrechter wil/kan leveren melden dat er niet gespeeld kan worden en
dat het team wordt beschouwd als niet opgekomen; daarvan maakt de aanvoerder/begeleider van
het andere team melding op het DWF
o Meldt dit aan het wedstrijdsecretariaat, die moet een afgelastingsformulier invullen.
 Zorgt ervoor dat de scheidsrechters en teams op tijd klaar staan
Wedstrijdduur per categorie
Senioren
Jeugd A, B, C en D
Jeugd 8E
Jeugd 6E (toernooivorm)

: 2 x 20 minuten + max. 5 minuten rust (meestal 2 minuten)
: 2 x 20 minuten + max. 5 minuten rust (meestal 2 minuten)
: 2 x 15 minuten
: 1 x 20 minuten

In een aantal gevallen zal de wedstrijdduur + wisseltijd nagenoeg gelijk zijn aan bovenstaande tijdsduur,
het programma zal daarom snel uitlopen. Zo nodig direct ingrijpen (zie onder), zeker als het opbouwen van
de zaal te lang duurt. Tijd kan worden gewonnen door de rustperiode tussen de speelhelften te verkorten
tot maximaal 2 minuten. De wedstrijdleider is verantwoordelijk voor het correct en tijdig spelen van de
wedstrijden in het programma. Hij is gemachtigd de wedstrijdduur in te korten, zodat het programma niet
uitloopt. Kort de wedstrijden in zodra er een vertraging optreedt. Het is bijvoorbeeld beter alle wedstrijden
2 min. per helft in te korten dan aan het einde van de dag geen tijd meer te hebben voor de laatste
wedstrijd(en). De wedstrijdleider deelt voor de aanvang van de wedstrijd aan de teams en de (bonds)scheidsrechters mee of de wedstrijd wordt ingekort en met hoeveel minuten. De wedstrijdleider bepaalt,
het is geen onderwerp van discussie met aanvoerders/begeleiders en/of scheidsrechters.
Wedstrijdtafel (tijdens de wedstrijd)
 Als het programma (dreigt) uit te lopen moet hij de wedstrijd(en) tijdig inkorten totdat de
wedstrijden weer op schema zijn. Het mag niet zo zijn dat de laatste teams de dupe zijn van
vertragingen eerder op de dag.
 Houdt de tijd bij (speeltijd en straftijd)
 Houdt de stand bij.
 Bij blessures moet je de tijd doorlaten lopen!!!!
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Registreert de groene, gele en rode kaarten en noteert de gegevens op een kladblaadje en geeft dat
aan de scheidsrechters.
Spelers die tijdelijk of definitief verwijderd zijn, dienen zich te melden bij de wedstrijdtafel. De
opgelegde straftijd gaat pas in nadat de speler zich gemeld heeft. Tevens geeft de wedstrijdtafel het
teken wanneer de straftijd verstreken is. Verwijderde spelers zitten naast de wedstrijdtafel op het
'strafbankje'.
Nieuw: Groene kaart 1 minuut straftijd
Zorgt ervoor dat de wedstrijden op de geplande tijden beginnen. Kan dit niet, doordat bv een team te
laat is, dan wordt dit gemeld op het wedstrijdformulier. Per 3 minuten dat een team te laat is krijgt de
tegenstander 1 strafdoelpunt, totdat na 15 minuten de tegenstander als niet opgekomen kan worden
beschouwd.
Tezamen met de oorzaak en het aantal minuten dat er te laat is begonnen. Komt een team niet
opdagen dan vermeldt de aanvoerder/begeleider van het aanwezige team dit op het DWF. (Geen
“straf” uitslag invullen).

Wedstrijdtafel (DIRECT na de wedstrijd)
 Zorgt dat de scheidsrechters de uitslag en de tuchtgegevens krijgen.
 Zorgt dat scheidsrechters en aanvoerders/begeleiders het DWF afronden.
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Info coaches/ aanvoerders(sters)
Belangrijk:

















Jeugdteams zijn verplicht een begeleider, ouder dan 18 jaar, te hebben!!

De aanvoerder / coach meldt het team minimaal 15 minuten voor de aanvang van de wedstrijd aan bij
de wedstrijdleider.
Voor de categorieën waar het team een scheidsrechter meeneemt meldt de aanvoerder / coach de
scheidsrechter aan bij de zaalleider. De aanvoerder / coach van het eerst genoemde team zorgt voor
iemand die de tijdwaarneming kan doen. Dit laatste geldt niet voor de jongste jeugd.
De aanvoerder / coach zorgt vóór de wedstrijd dat het digitale wedstrijdformulier (DWF) is
voorbereid (bij voorkeur thuis).
De aanvoerder / coach houdt toezicht op het naleven van de regels in de betreffende accommodatie.
De aanvoerder / coach zorgt ervoor dat het team ruim van tevoren omgekleed op de speelvloer
aanwezig is. Wedstrijden beginnen stipt op tijd (verantwoording zaalleiding) als een team niet op tijd
klaar staat zal de klok gewoon gestart worden en wordt er per 3 minuten een tegen doelpunt
genoteerd. Na 15 minuten wordt het team als niet opgekomen genoteerd en wordt het restant van de
wedstrijd niet meer gespeeld.
De aanvoerder / coach is ervoor verantwoordelijk dat alle medespelers in clubtenue spelen. Indien de
twee teams in dezelfde kleuren etc. spelen, dient het als tweede genoemde team te spelen in een
ander shirt en/of kousen. De keeper moet een – van beide teams - afwijkende kleur shirt te dragen.
De aanvoerder / coach is verantwoordelijk voor het ordentelijke gedrag van het team. Tijdens de
wachttijden zorgt de aanvoerder/coach dat het team niet rond of op het speelveld gaat oefenen.
De aanvoerder / coach die bij het in gebruik nemen van een kleedkamer opmerkt dat er voor hun
komst schade, vernielingen of andere onregelmatigheden hebben plaats gevonden, dient dit
onmiddellijk te melden aan de zaalbeheerder en de zaalleiding. Dit is in het eigen belang, omdat anders
wordt aangenomen dat zijn/haar team daar de oorzaak van is.
De aanvoerder / coach geeft gevolg aan de instructies van zowel de zaalleiding als de zaalbeheerder.
De teams van de eerste en laatste wedstrijd moeten meehelpen met het speelklaar maken en
opruimen van het speelveld. Dit betekent meehelpen met het leggen / opruimen van de doelen, balken
en banken. De coach / aanvoerder ziet er op toe dat dit gebeurt. Er mag niet ingespeeld worden
voordat de balken liggen en doelen staan! Als een team niet meehelpt, wordt dat beschouwd als
wangedrag en zal bestraft worden met boetes en/of competitiemaatregelen (bondsreglement A9/C12)
De aanvoerder / coach is verantwoordelijk voor het afronden van het DWF door de scheidsrechters
de inlogcode te geven en het te laten afronden. Daarna ook zelf afronden. Eventuele bijzonderheden
vermelden op het DWF.
In alle zalen zijn zaallegguards met klittenband of plastic gespen verplicht.
Metalen gespen en het afplakken daarvan zijn niet toegestaan.
Het spelen met zaalhockeysticks wordt aanbevolen. Het is voor iedereen in de zaal spelers, coaches,
begeleiders verplicht om schone zaalschoenen te dragen. De schoenen mogen niet afgeven en geen
gekleurde zolen hebben. Verder mogen de schoenen niet buiten gedragen zijn.
In alle gevallen geldt : NIET IN ORDE ........ NIET SPELEN.
Niet opkomen
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Als een team om wat voor reden niet kan spelen moet de aanvoerder / coach dit tijdig melden – via
de zaalfunctionaris van de vereniging – aan de tegenstanders, organisatie en andere betrokkenen.
In de regel zal een boete opgelegd worden en krijgt het team 3 punten in mindering.
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Info voor de scheidsrechter

ATTENTIE

Introductie van de lange corner in het zaalhockey.

Zaalregel is als volgt: het verlaten van de bal van het speelveld via de achterlijn is gelijk aan die op het
veld. M.a.w. : echt duidelijk opzettelijk over de eigen achterlijn spelen leidt tot een strafcorner, zonder
duidelijke opzet is het een lange corner en wordt de bal recht tegenover de plek waar de bal via de
verdediging over de achterlijn ging genomen. Wordt de bal het laatst geraakt door een aanvaller, dan
volgt uitslaan. Let wel, een keeper mag de bal nog steeds van zijn legguard laten afkaatsen richting de
achterlijn; dit valt niet onder de opzet die tot een strafcorner leidt.


De scheidsrechter heeft een geldige scheidsrechterkaart en het spelreglement zaalhockey bij zich.



De scheidsrechter dient zich minimaal 15 minuten voor aanvang bij de zaalleiding te melden.



De zolen van de schoenen van de scheidsrechter dienen schoon te zijn en niet af te geven.



De scheidsrechter ziet erop toe dat beide teams in clubtenue spelen. Indien verwarring kan ontstaan
door bijv. hetzelfde kleur shirt, dient het als tweede genoemde team een afwijkend tenue aan te trekken. Constateert hij dat een of meerdere spelers/speelsters niet in hun clubtenue spelen, dan dient hij
deze spelers/speelsters uit te sluiten van het spelen van de wedstrijd.



De scheidsrechter ziet erop toe dat de wisselspelers (max. 6) en begeleiders (max. 3) van beide teams
zich op de bank bevinden. Het wisselen van spelersbank in de rust is afgeschaft



Beperkt toestaan van beschermende kleding (maskers etc) bij een vrije- of uitpush na een strafcorner



De scheidsrechter stuurt de uit het veld gestuurde spelers altijd naar de zaalleiding of tijdwaarnemers.
Hij geeft tevens aan voor hoeveel minuten deze speler uit het veld is gestuurd.



De scheidsrechter treedt op tegen spelers en begeleiders die zich misdragen op en rond het veld.



De scheidsrechter blijft altijd bij het veld. Ballen die over de balk gaan, worden door de spelers zelf
opgehaald.



De scheidsrechter laat altijd een strafhoekslag en een strafslag afmaken aan het einde van respectievelijk de 1ste en de 2de helft.



De scheidsrechters noteren op het digitale formulier direct na de wedstrijd de uitslag en eventuele
bijzonderheden betreffende de wedstrijd zoals het tijdelijk dan wel definitief van de wedstrijd uitsluiten
van spelers en/of teambegeleiders.
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Digitale wedstrijdformulieren (DWF)
Ook in de zaal werken we met het digitale wedstrijdformulier. De methodiek is hetzelfde als op het veld. Het
digitaal wedstrijdformulier dient direct na de wedstrijd door alle partijen te worden afgerond.
Begrippen:
a. thuisspelende vereniging: de vereniging die in het speelschema als eerste genoemd is.
b. uitspelende vereniging: de verenging die in het speelschema als tweede genoemd is.
Invullen van het digitale wedstrijdformulieren:
Elk team dient inzicht te geven in het digitale wedstrijdformulier waarop is aangegeven welke teams de
wedstrijd spelen en welke voor het team speelgerechtigde spelers aan de wedstrijd zullen deelnemen. Op
het wedstrijdformulier dat voorafgaand digitaal aan de wedstrijd aan de scheidsrechters wordt overhandigd,
dienen voor een team de namen van tenminste vier voor dat team speelgerechtigde spelers te zijn vermeld.
De scheidsrechters noteren op het digitale formulier direct na de wedstrijd de uitslag en eventuele
bijzonderheden betreffende de wedstrijd, zoals het tijdelijk dan wel definitief van de wedstrijd uitsluiten van
spelers en/of teambegeleiders. -Zodra na afloop van de wedstrijd de uitslag en eventuele bijzonderheden op
het formulier zijn genoteerd, dient het digitale formulier te worden geaccordeerd door de alle partijen. Dit
dient direct na de wedstrijd te geschieden. Indien een team te laat komt, wordt vermeldt op het DWF welk
team te laat kwam en hoeveel minuten na de vastgestelde aanvangstijd de wedstrijd begonnen is. Na de
wedstrijd vult men alleen de uitslag in. Eventuele correcties van de uitslag i.v.m. het te laat komen worden
uitgevoerd door de zaalhockeycommissie. Bij het niet komen opdagen van een team wordt dit vermeld op
het DWF. Er wordt geen uitslag van de betreffende wedstrijd ingevuld. Het is aan de zaalhockeycommissie
om de uitslag van de wedstrijd te bepalen.
Berichtgeving over niet-gespeelde en gestaakte wedstrijden
Indien een vastgestelde wedstrijd niet is gespeeld of is gestaakt, zijn beide teams d.m.v. een
afgelastingsformulier op de dag waarop de wedstrijd was vastgesteld kennis te geven aan het
districtskantoor (district-on@knhb.nl), met de vermelding van de reden van het niet-spelen.
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Info zaalhockeymaterialen
Schoenen
Het dragen van schoenen met afgevende of gekleurde zolen is ten strengste verboden.
Schoenzolen dienen vlak, schoon en wit/kleurloos te zijn zonder noppen of strips.
Dit geldt zowel voor spelers als voor begeleiders, zaal- en wedstrijdleider en scheidsrechters.
Bij overtreding kan de zaalbeheerder en/of zaalleider de overtreder uit de hal verwijderen.
Stick
Het is noodzakelijk om met een speciale zaalhockeystick te spelen. In ca. 90% van de zalen stelt de
beheerder het gebruik van een zaalhockeystick als voorwaarde om van de hal gebruik te mogen maken
ondanks dat dit in strijd is met het spelreglement zaalhockey waarin wordt aangegeven dat de
zaalhockeystick aan dezelfde voorwaarden en maten moet voldoen als de veldhockeystick.
Spelers (en ouders) dienen zich ervan bewust te zijn dat zaalhockey wezenlijk verschilt van veldhockey. Het
gebruik van speciale, voor zaalhockey bestemde sticks wordt dan ook ten stelligste aangeraden omdat dit
de spelvreugde en ontwikkeling van de techniek bij het zaalhockey ten goede komt.
Keepersuitrusting
Legguards, klompen en andere uitrustingsstukken mogen geen scherpe kanten of uitsteeksels hebben.
Metalen gespen aan keepersuitrustingen zijn ten strengste verboden, óók als ze afgeplakt zijn!!!!
Zelfs indien de legguards met harde plastic gespen zijn uitgerust moet er voor gezorgd worden dat deze
geen schade aan de vloer kunnen veroorzaken. De keeper/speler dient dit verbod direct en nauwgezet op
te volgen.
De bal
Zaalhockey kent officieel geen afwijkende hockeybal.
Het spelregelreglement zaalhockey geeft aan dat het formaat en het gewicht identiek is aan de
veldhockeybal. De bal is rond, hard en heeft een gladde buitenzijde, hoewel kleine deukjes in het
oppervlak zijn toegestaan. Het wordt echter aangeraden de speciale voor zaalhockey bestemde bal te
gebruiken.
Elk team moet zorgen voor minimaal 1 geschikte wedstrijdbal, de zaalleiding hoeft niet voor ballen te
zorgen.

De zaalleider MOET diegenen die niet aan bovenstaande eisen voldoen,
dit naar oordeel van de zaalleider of de sporthalbeheerder, uit de zaal
verwijderen.
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Info zaalhockey voor de jongste jeugd
Uitslagen & standen
Voor de jongste jeugd s.v.p. de digitale wedstrijdformulieren gebruiken incl. wedstrijdnummers.
Volgens landelijke afspraken worden er voor de jongste jeugd geen uitslagen en standen gepubliceerd.
Spelplezier staat voorop, het gaat niet om winnen. Om die reden worden er ook geen kampioenen bepaald
Speelveld
Als speelveld gelden de belijningen van de sporthalvloer, dus incl. cirkel.
Team
Een team bestaat uit ten hoogste twaalf spelers. Per partij mogen nooit meer dan zes spelers tegelijk op
het speelveld zijn. Elk team dient vergezeld te worden door een teambegeleider, van seniorenleeftijd,
welke gedurende het verblijf van het team in de accommodatie de verantwoordelijkheid draagt voor het
gedrag van de spelers.
Uitrusting
De doelverdediger is verplicht te spelen met legguards. Legguards dienen te voldoen aan de
zaalhockeyvoorschriften. Het spelen met zaalhockeystick is in de meeste hallen verplicht. Het spelen met
een zaalhockeystick komt de techniek ten goede.
Spelvorm
De gehele 6E teams spelen zaalhockey in “toernooivorm”. D.w.z. alle teams komen 3 speeldagen op één
locatie bij elkaar en elk team speelt 3 of 4 wedstrijden. Maximaal 2 wedstrijden achter elkaar.
De organisatie is in handen van de vereniging die zaaldienst heeft. Elk team neemt een eigen
spelbegeleider (liefst een ouder) mee.
Wedstrijdduur
De 6E teams spelen wedstrijden van 1 x 20 minuten zonder wisseling van speelhelft.
Spelbegeleiding
Elk team heeft een eigen spelbegeleider bij zich in de zaal, de spelbegeleider fluit de wedstrijden van het
eigen team.
Voor het leiden van 6E wedstrijden is een scheidsrechterskaart niet verplicht. (Veld)hockeyervaring strekt
uiteraard tot aanbeveling. Leren hockeyen staat voorop (wees géén scheidsrechter). Ook in de zaal gelden
dezelfde spelplezier bevorderende maatregelen als tijdens de veldcompetitie. Maak hier in geval van groot
verschil in speelsterkte ook gebruik van.

Zaalhockeyregels Jongste Jeugd (6- tallen)
Competitie
E6- tallen spelen wedstrijden in ‘competitieverband’. Deze vinden plaats in sporthallen.
De verantwoordelijkheid voor een goede organisatie berust bij de organiserende vereniging in de
sporthal.
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Speelveld
Als speelveld gelden de belijningen van de sporthalvloer. Hierbij verschilt het veld voor de Jongste Jeugd
niet van dat van elftallen. Zowel bij 6- als bij 8-tallen wordt dan ook gebruik gemaakt van de cirkel.
Teams
In totaal bestaat een team uit ten hoogste 12 spelers. Per team mogen nooit meer dan 6 spelers
tegelijk op het speelveld zijn, waarvan maximaal 5 veldspelers en 1 keeper. De wisselspelers mogen op
elk moment worden gewisseld, behalve bij een strafcorner (8tallen). Eerst komt de speler het veld uit,
daarna gaat de wisselspeler er pas in. Elk team dient begeleid te worden door een teambegeleider,
van seniorenleeftijd, welke gedurende het verblijf van het team in de accommodatie de
verantwoordelijkheid draagt voor het gedrag van de spelers.
Spelbegeleiding
Alle wedstrijden van de Jongste Jeugd worden begeleid door twee spelbegeleiders. Vanwege de rol van de
spelbegeleider adviseert de KNHB om ouders in te zetten als spelbegeleiders bij de Jongste Jeugd. De
spelbegeleiders zijn afkomstig van zowel de uit- als de thuisvereniging (in lijn met de (spel)regels op het
veld).
De voorkeur om ouders in te zetten als spelbegeleiders komt voort uit het natuurlijk overwicht dat ze
hebben en het beter uitleg kunnen geven aan de kinderen. Wanneer alsnog jongeren ingezet worden als
spelbegeleider kan dit onder de voorwaarden dat goede instructies gegeven worden over wat de rol van
spelbegeleider inhoudt en goede begeleiding verzorgd wordt door volwassenen/ouders. Daarnaast is er
vanuit pedagogisch oogpunt voor gekozen om één van de spelbegeleiders afkomstig te laten zijn van de
thuisvereniging en één van de uitvereniging. Omdat deze spelbegeleider het team en de kinderen kent,
zal hij/zij beter in staat zijn om dit team te begeleiden en waar nodig individuele en specifieke aandacht
te geven.
De spelbegeleiders hebben kennis van de spelregels in de zaal, maar hoeven niet verplicht een
scheidsrechterskaart te hebben. De spelbegeleiders leiden het spel onder de spelvoorwaarden plezier,
veilig en leerzaam. Dat wil zeggen dat de spelbegeleider:
-

-

zorgt voor spelplezier tijdens de wedstrijd voor beide teams.
zorgt voor een veilig verloop van de wedstrijd. Hij/zij onderbreekt het spel zo min mogelijk; alleen in
verband met de veiligheid en hoofdregels. Gevaarlijk spel wordt direct afgefloten.
uitleg geeft aan beide partijen bij bepaalde spelsituaties.

Uitslagen
Na de wedstrijd vullen de teambegeleiders en spelbegeleiders het digitaal wedstrijdformulier (DWF)
volledig in, waaronder de uitslag van de wedstrijd.
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Spelersuitrusting
De spelers dragen het tenue van de vereniging. Als het tenue van beide teams op elkaar lijkt en er in het
veld verwarring te verwachten is, moeten de spelers van het bezoekende team hun tenue aanpassen.
Daarnaast is het ook in de zaal verplicht om een bitje* te dragen. Het spelen met zaalhockeysticks is niet
verplicht. Voor de veiligheid kunnen spelers beter geen kettinkjes, oorbellen, ringen, horloges of
armbanden om hebben. Het is verboden om schoenen met afgevende zolen te dragen, net als andere
uitrusting die beschadigingen aan de vloer kan veroorzaken. Als er aanvullende voorschriften van de
wedstrijdleiding en/of accommodatiebeheer zijn, is iedereen verplicht deze op te volgen.
* KNHB: spelers kunnen uitsluitend om medische redenen ontheffing aanvragen bij de KNHB. Spelers dienen
op verzoek van de spelbegeleiding de schriftelijke ontheffing van de KNHB te tonen.
Keepersuitrusting
Keepers zijn verplicht om te spelen met legguards, klompen en een helm. Om goed op te vallen draagt de
keeper (over de body protector) een ander kleur shirt dan teamgenoten en de tegenpartij. Het is verboden
om schoenen met afgevende zolen te dragen, net als andere uitrusting die beschadigingen aan de vloer
kan veroorzaken (bijvoorbeeld metalen gespen). Zo moeten de legguards voldoen aan de
zaalhockeyvoorschriften. Als er aanvullende voorschriften van de wedstrijdleiding en/of
accommodatiebeheer zijn, is iedereen verplicht deze op te volgen.
Spelregels
Voor de Jongste Jeugd gelden de regels zoals deze staan beschreven in het spelreglement zaalhockey met
een aantal uitzonderingen. Hierbij een overzicht van de belangrijkste regels:
Het spelen van de bal
Spelers
 Het spelen van de bal mag alleen met de platte kant van de stick. In de zaal is het alleen
toegestaan om te pushen. Een (schuif)slag, flick en scoop zijn dus niet toegestaan. Een
schuifslag ontstaat wanneer spelers de stickbeweging van meer dan 50 centimeter van de bal
inzetten.
 In de zaal mag de bal nooit hoog gespeeld worden. Ook de bal over de stick van de
tegenstander liften mag niet. Als de bal (bijvoorbeeld bij het stoppen) iets omhoog stuit, is dat
geen overtreding, maar de bal mag daarbij niet hoger komen dan balkhoogte. Als een speler in
de vrije ruimte staat, mag de stuit maximaal 30 centimeter zijn.


De spelers mogen de bal niet liggend spelen.

Keepers


In de cirkel mag de keeper de bal stoppen met het lichaam, met de voeten spelen en de bal met
de hand over de grond wegslaan. Een bal in de lucht mag tegengehouden worden; naar de bal
slaan mag niet.
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NB. Bij het tegenhouden van de bal is de keeper in beweging en kan zijn hand/arm dus nog
bewegen. Dit is geen overtreding. Wanneer naar de bal geslagen wordt, is dat fout en moet dit
worden afgefloten.



De keeper mag de bal liggend spelen in de cirkel, wanneer de keeper zelf én de bal geheel in de
cirkel zijn.
De keeper mag de bal buiten zijn cirkel uitsluitend met zijn stick spelen.

Doelpunt




Een doelpunt wordt gescoord wanneer de bal over de doellijn wordt gespeeld. Het is alleen een
doelpunt als de bal binnen de cirkel door een aanvaller is gespeeld en daarna niet meer buiten
de cirkel is gekomen. Als een aanvaller van binnen de cirkel de bal richting doel speelt, maar de
bal gaat via een voet of stick van een verdediger in het doel, is er ook een doelpunt gemaakt.
Bij een push op goal mag de bal wel omhoog. Omdat er geen plank is in de goals in de zaal,
wordt als maximale hoogte kniehoogte aangehouden. In geen geval mag sprake zijn van
gevaarlijk spel!

Spelplezier bevorderende maatregelen
Hockey draait bij de Jongste Jeugd om 3 kernwaarden; plezier, veiligheid en leerzaam. Als tijdens een
wedstrijd blijkt dat het niveauverschil tussen de teams groot is, mogen spelplezier bevorderende
maatregelen ingezet worden. Net als op het veld heb je maatregelen voor de sterkere en zwakkere partij,
bijvoorbeeld strenger fluiten voor de sterkere partij en/of juist meer uitleg geven aan de zwakkere partij.
Het is belangrijk dat spel- en teambegeleiders dit voorafgaand aan iedere wedstrijd met elkaar bespreken.
Afstandsregel
Bij een spelhervatting moet de tegenstander minimaal 3 meter afstand van de bal nemen. In het geval van
een vrije push voor het aanvallende team op de speelhelft waar dat team aanvalt, moeten beide partijen
minimaal 3 meter afstand van de bal nemen.
Self-pass
Een vrije push, uitpush en inpush mogen met een self-pass worden genomen.
Vrije push
Als een speler een overtreding maakt, krijgt het andere team een vrije push. Bij een vrije push gelden de
volgende regels:
-

De bal moet genomen worden op de plaats van de overtreding;

-

De bal moet stil liggen;

-

De bal mag niet omhoog worden gespeeld.

Bij een vrije push voor het aanvallende team op de speelhelft waar dat team aanvalt, moet de bal voordat
deze de cirkel in gespeeld mag worden:
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-

of
of -

3 meter hebben gerold,
geraakt zijn door een tegenstander,
eerst de balk hebben geraakt.

Uitpush
Het is een uitpush als de bal over de achterlijn gaat. De bal wordt door de verdedigende partij genomen,
recht naar voren ten opzichte van het punt waar de bal over de achterlijn is gegaan en niet verder dan net
voorbij de hoogte ‘kop cirkel’.
Lange corner
Er bestaat geen lange corner in de zaal. In plaats daarvan wordt een uitpush genomen.
Inpush
Gaat de bal zonder overtreding over de zijbalk dan moet er een inpush worden genomen. Die vindt plaats
binnen 1 meter van de zijbalk.
Wanneer de bal dichtbij de cirkelrand moet worden genomen, mag de bal niet direct de cirkel in gespeeld
worden. De bal moet eerst:
3 meter hebben gerold,
of -

geraakt zijn door een Tegenstander,

of -

eerst de hebben geraakt.
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Belangrijkste verschillen tussen veld- en zaalhockey
Dit is een overzicht van alle denkbare verschillen tussen veld- en zaalhockey. In de tekst wordt over het
algemeen uitgegaan van de regels zoals ze letterlijk in het spelregelboekje staan. In de praktijk worden ze
soms echter iets anders toegepast. De instructies daartoe staan in briefings die worden geschreven en
gepubliceerd door de KNHB. Om de regels goed te kunnen toepassen is het dus van belang dat je naast het
regelboekje en deze lijst ook de vigerende seizoensbriefing kent. Voorafgaand aan iedere seizoenshelft
worden deze bonds- en clubscheidsrechterbriefings gepubliceerd op www.knhb.nl.

Veldhockey

Zaalhockey

1. SPELEN VAN DE BAL
Slaan, pushen, scoopen

Bal mag van de grond, tenzij de speler van de
bal daarbij gevaar veroorzaakt.

2. SPEELVELD EN DOELEN
Lengte = 91m; Breedte = 55m
Doel = 2,14m hoog; 3,66m breed, met
achterschot (= 46 cm)
Zijlijnen
Straal cirkel = 14,63m
Strafbalstip op 6,40m Strafcornermerk op 10m
van doelpaal
Teambanken Hoekvlaggen 23-metergebieden
met zwaardere straf bij (bepalende) opzettelijke
overtredingen.
3. TEAMS EN WISSELS
Met min. 8 beginnen, max. 11
Team: max. 16 spelers
Foutieve wissel: aanvoerder aanspreken / kaart
geven.

Alleen pushen toegestaan (scoopen uitsluitend
als doelpoging):
duwbeweging met stick; geen schuifslag (max.
zwaaibeweging = 50 cm)
Bal moet langs de grond verplaatst, behalve bij
push op doel. Bij stoppen mag de bal
opspringen, en een pass mag 10 cm van de
grond, immer zolang dit tegenspelers niet
hindert. Bij een bal in de lucht mag een
stoppoging gedaan worden met een zo stil
mogelijke stick.
Lengte = 36-44m; Breedte = 18-22m Doel = 2m
hoog; 3m breed Doelpalen = 8 x 8 cm; doellijn =
max. 8 cm
Zijbalken (10 x 10 cm, naar veld afgeschuind)
Straal cirkel = 9m
Strafballijn of –stip op 7m Strafcornermerk op
6m van doelpaal
Teambanken, strafbank en wedstrijdtafel
Geen hoekvlaggen
Op hele eigen helft zwaardere straf bij
(bepalende) opzettelijke overtredingen.
Met min. 4 beginnen, max. 6
Team: max. 12 spelers
Foutieve wissel: strafcorner, bij herhaling met
kaart voor de aanvoerder. Groen of geel hangt
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Terugkeer na gele kaart: scheidsrechter geeft
teken aan speler.
Doelverdedigers mogen onbeperkt gewisseld
worden.
4. TIJDWAARNEMING EN BIJHOUDEN STAND
Scheidsrechter
5. SPELHERVATTINGEN
Tegenstanders altijd op 5 meter. Medespelers
idem bij nemen bal in aanvallend 23m-gebied.
>>>

af van de invloed van de wissel op het spel.
Terugkeer na gele kaart: tijdopnemer geeft
teken aan speler.
Twee keeperwissels toegestaan. Wissel =
wanneer een vliegende keep het veld in komt
voor een volledig aangeklede keeper.
Tijdopnemer/zaalwacht; indien niet aanwezig:
scheidsrechter
Tegenstanders altijd op 3 meter. Medespelers
idem bij nemen bal op helft tegenstander.

Zie ook spelregelwijzing betr. “lange corner” bij info scheidsrechter
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