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Programma vanavond 

    19:30   Uitgifte Zaalmateriaal 
         

 Henna Bongers / Jolanda Broex 
    20:00  Algemene informatie  

        
 Henna Bongers 

    20:15  Informatie voor teambegeleiders  
        
 Jolanda Broex 

    20.15   Informatie voor coaches en trainers   
         

 Technisch Hart Renée/Tijmen 
  ±21:30   Slot 

 
Informatie m.b.t. zaalhockey komt  rond15 november op de AthenA website te staan bij Jeugd 
– Zaalhockey. 
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Zaalhockey 
  Sport met bal en stick 

Verder is alles anders! 
  Ander materiaal (voor speler en keeper) 
  Balken 
  Minder spelers in een team  
  5 spelers en een keeper in het veld 
  Kleiner veld met balken 
  Thuis / uit wedstrijd in een hal 
  Beide teams leveren een scheidsrechter 
  Andere regels 
  Zaalleiding 
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AthenA zaalhockey beleid 

❑  alle AthenA teams de mogelijkheid bieden om in de KNHB competitie te laten 
zaalhockey-en.  
❑  Lijn teams in 1, 12 en 2 teams 
❑  Alle breedte teams t/m E8 tallen 

 
❑  Inschrijving zonder zeker te weten of er voldoende trainingsuren in de zaal 

gegeven werden. De on-beschikbaarheid van zaal-trainingsruimte is het hier 
grootste knelpunt.  
❑  600 uur toebedeeld en ingekocht 

 
❑  Toekomst: Eigen blaashal op AthenA terrein 
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Belangrijke zaaldata jeugd 
Informatie avonden 
 
✔  Woensdag 8 november  Athena Zaal informatieavond  Breedte teams & E 
8-tallen   
✔  Maandag 13 november  Athena Zaal informatieavond  Selectie teams 
ABCD   
✔  Maandag 27 november  ALV – hoogte accorderen contributie 

✔  Dinsdag 28 november  Scheidsrechtersavond Zaal vanuit KNHB bij 
AthenA 
✔  donderdag 7 december  Scheidsrechteravond Zaal vanuit AthenA bij 
AthenA 
 

✔  8 december    Facturatie zaal 
✔  15 december    Incasso zaal 
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Belangrijke zaaldata jeugd 
Start trainingen 
 
✔  Zondag 26 november  Eerste zaaltrainingen ABC selectie teams en D1  
✔  Zondag 2  december Eerste zaaltrainingen D2 en D3 teams 
✔  Zondag 3 december Tweede zaaltrainingen ABC selectie teams en D1  
✔  Maandag 27 november  Start reguliere Zaaltrainingen ABCDE-teams   
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Belangrijke zaaldata jeugd 
 
✔  Teams en programma wordt in de week van 23 november zichtbaar op de website 
✔  Weekend 9/10 december  Start competitie 2016/2017 junioren 
 

Wedstrijddagen (doelstelling KNHB): 
  A en B op zaterdag 
  C op zaterdag en zondag 
  D en E op zondag 

 

✔  Zondag 23 december   Mak6Edeltoernooi  
– 1e jaars E – Kennismakingstoernooi  Zaalhockey   
 

✔  Weekend 7/8 januari 2017  Start competitie Jongste Jeugd (8E) 
✔  Weekend 11/12 februari 2017  Laatste speelronde zaalhockey NH 
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Teams 

Wie doen er mee: 
  Zaalcompetitie 
⬜  61 teams ABCDE 

  ABCD-selectie   24 teams 
  ABCD-breedte   29 teams 
  E 8-tallen      8 teams 

 

⬜  11 senioren teams 
 
  Jongste jeugd Panasj hockey voor technische vaardigheden, naast MWC 
⬜  Dit seizoen: verwachte inschrijving van 200-spelers 

 

november 2017 Zaalinformatie AthenA 2017-2018 

8 



Trainingsschema 
Huidige status: 
 
  Trainingsschema’s worden geplaatst onder Jeugd - Zaalhockey op de AthenA 
website en in Lisa; 
  Schema wordt gemaakt door Martijn en kortgesloten met trainers/coaches; 
  Tijden zullen niet hetzelfde zijn als op veld ivm beschikbaarheid zalen; 
  Trainingsschema voor november en december wordt  bekend gemaakt;  
  Schema voor januari/februari volgt half december; 
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Trainingsschema 
Getraind wordt in de sporthallen: 
 

 Sporthal Duran                 Diemen                         44     uur 
 Science Park                    Amsterdam Oost            73     uur         
 Wethouder Verhey            Amsterdam Oost            63     uur         
 Blaashal Zeeburger eiland    Amsterdam Oost                 128     uur         
 Sporthal Zeeburg              Amsterdam Oost            76,5  uur    
 Sporthal IJburg                 Amsterdam IJburg          41  uur         
 Borchland hal (4 velden)    Amsterdam-Duivendrecht    162  uur         
 Sporthal de Pijp                Amsterdam de Pijp         15,5  uur         

 

Zorg voor goede bezetting van de hallen, dus spelers op tijd (omgekleed) aanwezig!  
 
NB: 

  Ouders/kinderen  zijn verantwoordelijke voor het klaarleggen en opruimen van de balken 
  Let op gedrag spelers in de hallen en kleedkamers.  
  Hou de zaalbeheerders te vriend! 
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Wat bieden we aan 
E 8-tallen 
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JJ E -8-tallen 

10 spelers ·       Deelname aan zaalcompetitie 

·       7 zaaltrainingen 

·       Coaching wordt door de ouders verzorgd i.c.m. jeugd coaches 

·       Tas met trainingsmaterialen/zaal uitrusting keeper 



Wat bieden we aan 
D - breedte 
 
 
 
 

november 2017 Zaalinformatie AthenA 2017-2018 

12 

Breedte teams D4 tm D7 

14 spelers ·       Deelname aan zaalcompetitie  

·       7 zaaltrainingen  

·       Coaching door ouders of reguliere coach (i.o) 

·       Tas met trainingsmaterialen/zaal uitrusting keeper 



Wat bieden we aan 
ABC - breedte 
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Breedte teams ABC  

14 spelers ·       Deelname aan zaalcompetitie  

·       5 zaaltrainingen  

·       Coaching door ouders of reguliere coach (i.o) 

·       Tas met trainingsmaterialen/zaal uitrusting keeper  

  



Wat bieden we aan 
D - selectie 
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Selectie D1, D2, D3 

14 spelers ·       Deelname aan zaalcompetitie 

·       9 zaaltrainingen 

·       Coaching wordt door de teamcoach verzorgd 

·       Tas met trainingsmaterialen/zaal uitrusting keeper 



Wat bieden we aan 
ABC - selectie 
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Selectie ABC ·       Deelname aan zaalcompetitie  

  10 spelers ·       9 zaaltrainingen & selectie trainingen 

  ·       Coaching reguliere coach (1) 

  ·       Tas met trainingsmaterialen/zaal uitrusting keeper 



Competitie - Wedstrijden 
  Er worden in principe 6 weekenden gespeeld:; 
  Twee wedstrijden per wedstrijddag; 
  Wedstrijden zijn 2 x 20 minuten met 5 minuten pauze;  
  Op tijd beginnen. Zaaldienst bepaalt aanvangstijd en beschikbare tijd. 
  Shake Hands ook in de zaal (snel voor wedstrijd) 
  Eerste en laatste teams verzorgen de balken (coach/tb en zaalleiding op 

toezien) 
 
Let op:  24 december kan er tot 14:30 uur gespeeld worden ! 

  Laatste weekend van kerstvakantie is volledig speelweekend! 
  In de de kerstvakantie wordt niet getraind. 
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Zaalmateriaal 
Voor de zaal heb je als speler nodig:  
 
  een zaalstick; 
  een bitje (net als op het veld verplicht); 
  een zaalhandschoen (linkerhandschoen met alle vingers volledig beschermd); 
  scheenbeschermers; 
  (schone) zaalschoenen (geen zwarte zool); ook voor coach/trainer; 
  keepers krijgen zaalriempjes en zaalhoezen; 

 
 
Neem het uit-tenue altijd mee, ook in de ‘thuishal’, je speelt daar ook ‘uit-
wedstrijden’. 
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Zaalmateriaal 
Per zaal team wordt beschikbaar gesteld: 

  1 ballentas 
  40 zaalhockey ballen 
  Keepers: zaalriempjes (verplicht) en legguard hoes 

 
Hesjes en pylonnen meenemen van veldseizoen! 
 (voor de tussenteams worden deze meegeleverd) 
Materiaal wordt op basis van handtekening ontvangst uitgegeven.  
Wij gaan er van uit dat alles weer compleet wordt ingeleverd.  
Belangrijk: hele team is verantwoordelijk voor al het materiaal! Tekorten bij 
inleveren worden aan het team in rekening gebracht. 
 
Voor ontbrekend materiaal bij inlevering worden de niet ingeleverde kosten direct 
per Tikkie verrekend.  
Bij verlies hele tas 175,00 Euro. 
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Waar zorgt een team voor 
  Zaalleiding 
  Coach 
  Scheidsrechters 
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Zaalleiding 
De zaalleiding is verantwoordelijk voor:  
 
  de speellocatie;  
  het verloop van de wedstrijden;  
  de algemene orde in de sporthal; 
  het op tijd laten invullen van het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF); 
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Zaalleiding 
Indeling van teams voor zaalleiding wordt gedaan door KNHB, zie 
wedstrijdinformatie. 
 
  Zaalcommissie zal teambegeleiders via mail wekelijks informeren over 
zaalleiding en het overzicht geven van het wedstrijdschema van die dag. 
  Teambegeleider van het aangewezen team wijst 2 ouders aan en zorgt dat 
deze zaalleiding draaien. Maak een seizoensplanning. 
  Zaalleiding is half uur van te voren aanwezig in de hal; 
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Zaalleiding 
Belangrijke punten dit jaar voor de zaaldienst: 
 
  Wedstrijden moeten op tijd beginnen. Uitloop is niet toegestaan. Zet klok 
tussen wedstrijden en tussen de helften op 5 minuten. Na de zoemer 
beginnen. 
  Wij zijn te gast in de sporthal. Zie er op toe dat het netjes blijft in de hal. 
Spreek jeugd en ouders aan op onwenselijk gedrag. 

 
 
 

november 2017 Zaalinformatie AthenA 2017-2018 

22 



Zaalleiding 
KNHB Informatie over zaaldienst: 
 
  Instructies Zaalleiding 
  Video Instructie Zaalleiding 
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Arbitrage 
  De zaalteams regelen hun eigen scheidsrechters (met 

scheidsrechterskaart!) 
  Teambegeleiders zorgen dat er voor elke wedstrijd 1 scheidsrechter door 

het team wordt geleverd. 
  Alle scheidsrechters kunnen in de zaal inloggen met verificatie-code. 

Verder gelijke werking als veld met de App. 
  Scheidsrechters (en coaches/tb) dienen de uitslag direct na de wedstrijd 

te verwerken via DWF: Handleiding Digitaal Wedstrijd Formulier 
In ieder geval moet alles afgerond zijn op de wedstrijddag voor 20:00 uur! 

 

Scheidsrechtersavond KNHB AthenA KantinA 
Dinsdag 28 november 19:30 uur  

of  
Donderdag 7 december 

Kom ook ! 
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Boetes 
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  Beperk kaarten zoveel mogelijk door correct en fair te spelen; 
  Boetes worden betaald door AthenA en verhaald op de overtreders/team; 

 
Ter indicatie: 
  Gele kaart: vanaf 2e gele kaart elke kaart 7,50 Euro 

  Rode kaart: 7,50 Euro 



Informatie Zaal: Website 
Doelgroep spelers, 
coaches/trainers, 
ouders, 
teambegeleiders: 
  Via Athena Website 

Zaalhockey/MWC 
naar alle relevantie 
informatie 

  Nieuwsbrief 
  Trainingsschema’s 
  Presentaties  
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Informatie Zaal: Google Drive 
Doelgroep coaches, 
trainers en 
teambegeleiders: 
  Trainingsmateriaal 
  Trainingsvideo’s 
  Wedstrijdvideo’s 
  Arbitrage 
  Poule-indeling 

 
Link naar Google Drive 
wordt verstrekt via 
mail. 
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Vragen? 

Informatieboekje met alle zaalinfo. komt op de website te staan, onder Jeugd - 
Zaalcompetitie/MWC 
 
Voor vragen tijdens het seizoen, graag op deze wijze: 
Spelers en ouders:          bij de teambegeleider 
en coaches 
Teambegeleiders:           bij de categorieleiders 
Categorieleiders en trainers:    bij zaalcommissaris 
Trainers:       bij Martijn 
Taminiau 
 
Zaalcommissie Competitie:   zaal@hcathena.nl  
Henna Bongers  & Jolanda Broex   
Wedstrijdsecretariaat:     wsjeugd@hcathena.nl  
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Heel veel succes in de zaal! 
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