
JEUGD ZAALHOCKEY ATHENA 
2016-2017 

Informatieavond 16 november 2016 
René Heins / Jolanda Broex – TC Zaalhockey 

16 november 2016 



Programma vanavond 

� 19:30   Uitgifte Zaalmateriaal 

   Jeroen Stroucken / Jolanda Broex 

� 20:15 Informatie voor teambegeleiders  

  Rene Heins 

� 21:00   Informatie voor coaches en trainers  

   Technisch Hart Thom/Renée/Tijmen 

� ±21:45   Slot 

 
Deze presentatie komt op de AthenA website te staan bij Jeugd – Zaalhockey. 

Alle geel onderstreepte teksten zijn links naar meer informatie op het internet (KNHB, AthenA) 
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http://www.hcathena.nl/site/default.asp?Option=2502&stcname=jeugd_zaalhockey-mwc&m=1


Onderwerpen 

1. Zaalhockey bij AthenA 
2. Zaalcompetitie KNHB 2016-2017 
3. Teams en begeleiding 
4. Wedstrijden / Afgelastingen / Zaalleiding 
5. Trainingen / Zaalmateriaal 
6. Arbitrage / Zaalregels / Kaarten en schorsingen / Boetes 
7. Informatie op AthenA Website / AthenA Google Drive 
8. Slot 
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Zaalhockey bij AthenA 

� Door de huidige zeer beperkte zaalruimte in Amsterdam en directe omgeving is het 
niet mogelijk om alle AthenA teams in de KNHB competitie te laten zaalhockey-en.  

� De TC Jeugd is van mening dat zaalhockeycompetitie alleen dan een volwaardig 
alternatief is als er voldoende trainingsuren in de zaal gegeven kunnen worden door 
gekwalificeerde (zaal)trainers. De onbeschikbaarheid van zaaltrainingsruimte is het 
hier grootste knelpunt.  

� Eigen blaashal op AthenA terrein is dé oplossing voor dit tekort aan zaalruimte en de 
grote wens van AthenA. Haalbaarheid is onderzocht dit voorjaar 2016 en er wordt 
gewerkt aan verdere plannen ter realisatie voor winter 2017-2018. Enthousiaste hulp 
is hierbij welkom! 

� We proberen elk seizoen op basis van beschikbare trainingsruimte het aantal 
competitie-teams te laten uitbreiden. Dit seizoen hebben we het aantal zaalteams 
kunnen uitbreiden met 8 teams (C3, B3, E3, E4, voor jongens en meisjes) 
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Wordt dit werkelijkheid? 
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Athena zaalhockey 2016-2017 

Uitgangspunt : zoveel mogelijk hockey aanbieden aan de jeugd, d.m.v.: 

� Zaalcompetitie 
Dit seizoen 30 teams ABCDE (400 spelers) 

� Onderlinge Zaal Competitie AthenA 
Dit seizoen: 12 teams ABC (150 spelers) 

� MidWinterCompetitie (MWC) 
Dit seizoen: 4 teams ABCD, plus E en F teams (300 spelers) 

� Jongste jeugd Panasj hockey voor technische vaardigheden, naast MWC 
Dit seizoen: verwachte inschrijving van 300 DEF-spelers 
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Organisatie Zaalhockey 
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Zaalhockey-commissie bestaat uit: 

� Algemeen Zaalcoordinator  René Heins 
Lid van Technische Commissie Jeugd 

� KNHB Competitie-teams ABCDE  René Heins / Jolanda Broex 
Zaalcommissaris Jeugd Athena voor KNHB / Ondersteuning 

� Onderlinge Zaal Competitie ABC Erik Sikkens 
Organisatie van onderlinge competitie in Duran-Hal 

� Panasj Hockey DEFG + Benjamins Henna Bongers 
Jongste Jeugd kennismaking zaalhockey met focus op hockeytechniek 

� Blaashal Initiatief AthenA  Ian Rooker 

� Senioren    Robyn de Wit 



Belangrijke zaaldata competitie 
Zondag 21 juni   Sluiting voorlopige inschrijving zaal  ✔ 
Donderdag 8 september    Startvergadering seizoen 2016-2017   ✔ 
Dinsdag 21 september   Sluiting inschrijving 2016-2017  ✔ 
Vrijdag 30 september   Voorlopige poule-indeling   ✔ 
Dinsdag 4 oktober   Perzische Markt – Info Avond District NH  ✔ 
Vrijdag 16 oktober   Definitieve Poule indeling    ✔ 
Zondag 13 november    Publicatie wedstrijdprogramma Standenmotor ✔ 
Dinsdag 1 november  Trainingsschema November AthenA  ✔ 

Woensdag 16 november Athena Zaalinformatieavond   ✔ 

Zondag 20/27 november  Eerste zaaltrainingen ABCD teams 

Maandag 28 november  Start reguliere Zaaltrainingen ABCDE-teams AthenA  

Dinsdag 22 november  Scheidsrechtersavond Zaal vanuit KNHB bij AthenA 

Weekend 3/4 december   Start competitie 2016/2017 junioren 

Zaterdag 10 december   Mak6Edeltoernooi – 1e jaars E – Kennismakingstoernooi Zaalhockey  

Weekend 7/8 januari 2017  Start competitie Jongste Jeugd (8E) 

Zaterdag 21 januari 2017  District Kampioenschappen ABCD-jeugd   

Weekend 28/29 januari 2017  Landelijke Kampioenschappen ABC Junioren poule fase 

Zaterdag 4 februari 2017  Landelijke Kampioenschappen ABC Junioren finales  

Weekend 11/12 februari 2017  Laatste speelronde zaalhockey NH 

Weekend 18/19 februari 2017 Voorjaarsvakantie 
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Competitie-teams 

Dit seizoen zijn 30 AthenA-teams ingeschreven voor de zaalcompetitie: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

� Teams en programma wordt deze week zichtbaar op de AthenA website en app. 

� Er kunnen nog wijzigingen in het programma plaatsvinden. Check altijd website. 
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Wedstrijddagen (doelstelling KNHB): 

� A en B op zaterdag 

� C op zaterdag en zondag 

� D en E op zondag 

 

Teams Zaalklasse Teams Zaalklasse 
MA1z Topklasse JA1z SubTop A 
MA2z 2e A JA2z 1e C 
MB1z 1e A JB1z SubTop B 
MB2z 1e C JB2z 2e A 
MB3z 2e C JB3z 2e C 
MC1z SubTop B JC1z SubTop B 
MC2z 1e B JC2z SubTop C 
MC3z 1e E JC3z 2e A 
MD1z Top A JD1z Top B 
MD2z 1e A JD2z SubTop B 
MD3z 1e E JD3z SubTop C 
M8E1 1e B J8E1 1e B 
M8E2 2e C J8E2 1e B 
M8E3 3e D J8E3 3e B 
M8E4 3e E J8E4 3e C 



Coach/Trainer/Teambegeleider 
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* Laatste stand staat op de website en in LISA 



Competitie wedstrijden 

Er worden in principe 6 weekenden gespeeld (bij poule van 7, behalve topklasse); 

Twee wedstrijden per wedstrijddag; 

Wedstrijden zijn 2 x 20 minuten met 5 minuten pauze;  

Op tijd beginnen. Zaaldienst bepaalt aanvangstijd en beschikbare tijd. 

Geen shake hands ivm beperkte tijd (of evt. tijdens voorgaande wedstrijd) 

Eerste en laatste teams verzorgen de balken (coach/tb en zaalleiding op toezien) 

 

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

 Laatste weekend van kerstvakantie is volledig speelweekend! 

 In de eerste week van de kerstvakantie wordt niet getraind. 

 In de tweede week i.p. alleen die teams die spelen op 7/8 januari. 
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Zaalleiding 

De zaalleiding is verantwoordelijk voor:  
� de speellocatie;  
� het verloop van de wedstrijden en de algemene orde in de sporthal; 
� het op tijd laten invullen van het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF); 
Indeling van teams voor zaalleiding wordt gedaan door KNHB, zie wedstrijdinformatie. 
� Zaalcommissie zal teambegeleiders via mail wekelijks welke team zaalleiding heeft, plus het 

overzicht geven van het wedstrijdschema van die dag. 
� Teambegeleider van het aangewezen team wijst 2 ouders per zaaldienst aan en zorgt dat 

deze zaalleiding draaien. De zaalleiding is half uur van te voren aanwezig in de hal; 
Belangrijke punten ook dit jaar voor de zaaldienst: 
� Wedstrijden moeten op tijd beginnen. Uitloop is niet toegestaan. Zet de klok tussen 

wedstrijden en tussen de helften op 5 minuten. Na de zoemer direct beginnen. 
� Wij zijn te gast in de sporthal. Zie er op toe dat het netjes blijft in de hal.  
� Spreek jeugd actief aan op onwenselijk gedrag. 
KNHB Informatie over zaaldienst: 
� Instructies Zaalleiding 
� Video Instructie Zaalleiding 
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https://www.youtube.com/watch?v=aFRFxQYUxLk


Afgelastingen 

Drie soorten afgelastingen: 

� Weersomstandigheden (sneeuw, gladheid) maken het niet mogelijk om (een 
deel van) de sporthallen te bereiken: 
� Alleen KNHB besluit hierover: coach, teambegeleider en ouders kunnen dit niet beslissen; 

� Wordt gecommuniceerd via website KNHB en via mail/sms naar teambegeleiders; 

� De zaalleiding van die dag informeert de zaalbeheerder. 

� Zaalleiding kan besluiten om wedstrijden in 1 specifieke zaallocatie af te 
gelasten (bijv. water op de vloer): 
� Alleen na goedkeuring competitieleiding Zaalhockey Noord-Holland; 

� Scheidsrechters kunnen in overleg met zaalleiding een wedstrijd afgelasten; 

 

� In geval van twijfel: overleg met zaalhockey commissaris AthenA (Rene Heins) 
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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’; 

Per zaalteam wordt beschikbaar gesteld: 
� 1 ballentas 
� 40 zaalhockey ballen 
� Keepers: zaalriempjes (verplicht) en legguard hoes 
Hesjes en pylonnen meenemen van veldseizoen! 
Materiaal wordt op basis van borg van 50 Euro uitgegeven. Wij gaan er van uit dat alles weer 
compleet wordt ingeleverd. Voor ontbrekend materiaal bij inlevering wordt 50% per item van de 
originele prijs op de borg ingehouden. Bij verlies hele tas 85 Euro. 
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Zaal-trainingen 

Huidige status: 
� Trainingsschema’s worden geplaatst onder Jeugd - Zaalhockey op de AthenA website; 
� Schema’s zijn vooraf afgestemd met de trainers. 
� Trainingsschema voor november en december is bekend;  
� Schema voor januari/februari volgt half december; 

Getraind wordt in de sporthallen: 
� Wethouder Verhey  Amsterdam Oost  15% Divers 
� Sporthal Duran   Diemen   20% Alleen E-cat.  
� Borchland hal (4 velden) Amsterdam-Duivendrecht 31% C & D-cat. + Keepers 
� Sporthal IJburg   Amsterdam IJburg     4% A & B 
� Sporthallen Zuid  Amsterdam Zuid    9% A & B 
� Blaashal Zeeburgereiland Amsterdam Oost  13% Divers 
� Blaashal Gustav Mahler Amsterdam Zuid    8% A & B 

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

Leggen en opruimen van zaalbalken hoort bij de trainingstijd.  

Let op gedrag spelers in de hallen en kleedkamers. Hou de zaalbeheerders te vriend! 
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http://www.hcathena.nl/site/default.asp?Option=2502&stcname=jeugd_zaalhockey-mwc&m=1


Toptrainers 

� Budget gereserveerd voor Toptrainers 

� Toptrainers verzorgen volgens het principe van ‘Train de teamtrainer”: 

� Begeleiden beginnende zaalteamtrainers in december; 

� Kunnen door teamtrainers voor specifieke vragen benaderd worden; 

� Maak als teamtrainer hier gebruik van door zaaltrainingen voor te 
bereiden met Toptrainer. Toptrainer is geen vervanging van de teamtrainer. 

 

Keeperstraining Zaal 

� Wederom dit jaar: elke maandagavond training voor keepers olv Job 
Brenkman in de Borchland-hal. 

� Bij toerbeurt komen alle keepers aan bod 
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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: 

� In ieder geval moet alles afgerond zijn op de wedstrijddag voor 20:00 uur! 

 

Scheidsrechtersavond KNHB AthenA KantinA 

Dinsdag 22 november 19:30 uur 

Kom ook ! 
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Zaalregels 

Nieuw dit jaar: 

� Als een verdediger de bal onopzettelijk heeft gespeeld of de bal is afgekaatst van de doelverdediger, wordt het spel 
hervat met een lange corner, genomen op de middenlijn recht tegenover het punt waar de bal over de achterlijn is 
gegaan 

Nieuwe regels vorig jaar: 

� Net zoals op het veld is een bitje verplicht  

� Een groene kaart betekent ook in het zaalhockey een tijdstraf. Spelers die een groene kaart krijgen moeten 1 minuut op 
de bank plaatsnemen.  

� Net als in het veldhockey wordt een vrije push dichtbij de cirkelrand niet meer teruggelegd tot 3 meter buiten de cirkel, 
maar genomen op de plaats van de overtreding. Voordat de bal in de cirkel gespeeld mag worden moet deze: 3 meter 
hebben gerold, of geraakt zijn door een tegenstander, of eerst de balk hebben geraakt. 

� Niet opsluiten van een speler: Een speler die in balbezit is, mag niet opgesloten worden in de hoek of aan de zijbalk 
door tegenstanders met hun stick plat op de grond. Volgens deze nieuwe regel moeten tegenstanders altijd een opening 
laten waardoor de bal kan worden gespeeld. 

� Aantal momenten waarop een keeper mag worden gewisseld net als vorig seizoen gelimiteerd tot maximaal 2 momenten 
per wedstrijd. De wijziging hier is alleen dat het wisselen van een volledig uitgeruste keeper met een andere volledig 
uitgeruste keeper niet langer meetelt als wisselmoment. 

 

Informatie over zaalregels is hier te vinden: 

� KNHB Zaalhockey regels 

� Belangrijkste verschillen spelregels veld- en zaalhockey 

� Youtube filmpje basis-zaalregels 
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http://www.knhb.nl/knhb/organisatie/reglementen/DU12763_Spelreglement+Zaal.aspx
http://www.knhb.nl/knhb/districten/district+noord+holland/zaalhockey/DU15884_Spelregels+Belangrijkste+verschillen+veld-+en+zaalhockey.aspx
http://www.knhb.nl/knhb/districten/district+noord+holland/zaalhockey/DU15884_Spelregels+Belangrijkste+verschillen+veld-+en+zaalhockey.aspx
http://www.knhb.nl/knhb/districten/district+noord+holland/zaalhockey/DU15884_Spelregels+Belangrijkste+verschillen+veld-+en+zaalhockey.aspx
http://www.knhb.nl/knhb/districten/district+noord+holland/zaalhockey/DU15884_Spelregels+Belangrijkste+verschillen+veld-+en+zaalhockey.aspx
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jsVETZOik7c
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jsVETZOik7c
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jsVETZOik7c


Kaarten en schorsingen 

� Hou opgelopen kaarten tijdens wedstrijden goed bij. 
� Een 2e en 3e gele kaart leidt tot een automatische schorsing van één wedstrijd. Een 4e 

en volgende gele kaart leidt tot 2 wedstrijden schorsing. 
� Daarom is het ook belangrijk dat de scheidsrechter direct na de wedstrijd direct het 

DWF invult en je als coach dan weet wat er aan kaarten geregistreerd is.  
� Schorsingen gaan direct in, dus 2e gele kaart in eerste wedstrijd betekent niet spelen in 

tweede wedstrijd van die dag.  
� PAS HIER DUS OOK HET DWF OP AAN QUA SPELERS voor de volgende wedstrijd! 
� De standaardstraf bij een rode kaart is 1 tot 2 wedstrijden (verbaal 1, fysiek 2 

wedstrijden). Er kan vervolgens nog een strafzaak volgen. 
� Het is de verantwoordelijkheid van de speler om zijn/haar eigen kaartenregistratie bij 

te houden.  
� Indien onrechtmatig meegespeeld is, wordt de wedstrijd in verloren omgezet. 
� Zie ook deze link naar Arbitrage Zaal KNHB voor alle specifieke regels en procedures 
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http://www.knhb.nl/competities+disciplines/tuchtcommissie/informatie/DU10659_Zaalhockey.aspx


Boetes 

 

En verder: 
C.3. 1 Geen zaalleiding € 75,00 

C.3.3. Geen begeleider bij jeugdteams € 75,00  

C.4.3. Niet – tijdig – opkomen € 75,00  

C.8.7. Niet-gerechtigde spelers € 75,00 + 3 punten in mindering per 
wedstrijd  

C.11.3. Voortijdig bee ̈indigen wedstrijd team door scheidsrechter  € 125,00 
+ 3 punten in mindering (+ kosten zaalhuur indien niet inbegrepen bij het 
inschrijfgeld). Wedstrijd verloren met 5-0 (behalve als uitslag op moment van 
staken reeds groter was).  

C.11.4. Voortijdig bee ̈indigen wedstrijd team niet door scheidsrechter 

€ 125,00 + 3 punten in mindering (+ kosten zaalhuur indien niet inbegrepen 
bij het inschrijfgeld). Wedstrijd verloren met 5-0 (behalve als uitslag op 
moment van staken reeds groter was). Evt. aanhangig maken bij afdeling 
Tuchtzaken in geval van wangedrag.  

 

 

C.11.5. Niet ordelijk verlopen wedstrijd  € 125,00 + 3 punten in mindering + 
Wedstrijd verloren met 5-0  

Boete op DWF en standenmotor “automatische” boetes voor het niet tijdig 
inzenden van het DWF en het niet juist invullen daarvan, alsmede het niet 
invoeren van wedstrijdgegevens in de standenmotor (alle € 5,00) 

A.7.2.5. Niet spelen met van elkaar verschillende rugnummers 

(standaardteams, hoogste klasse A- en B-teams e ́n districtskampioenschappen, 
dus bijv. reserveteams). Dus ook bij “borstnummers i.p.v. rugnummers”. € 50,00 
eerste keer en € 75,00 bij volgende keren 

A.7.3. Het niet hebben van een van de thuispartij afwijkend “uit-tenue” € 
75,00 

E.2.5.4. Het niet voldoen aan de verplichting tot het leveren van wedstrijd- 

c.q. zaalleiding € 75,00  
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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: AthenA Website 

Doelgroep spelers, 
coaches/trainers, ouders, 
teambegeleiders: 

� Via Athena Website 
Zaalhockey/MWC 
naar alle relevantie 
informatie 

� Nieuwsbrief 

� Trainingsschema’s 

� Presentaties  
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http://www.hcathena.nl/site/default.asp?Option=2502&stcname=jeugd_zaalhockey-mwc&m=1


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? 

Presentatie 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 

 

Zaalcommissie Competitie:   zaalcomp.jeugd@hcathena.nl 

Rene Heins  & Jolanda Broex   

 

Wedstrijdsecretariaat:  wsjeugd@hcathena.nl  
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Heel veel succes in de zaal! 
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