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Informatie over Zaalseizoen en MWC voor de AthenA jeugd 

AthenA geeft ook dit seizoen ook weer structureel aandacht aan het zaalhockey. Zaalhockey is een 
groeiende tak van het hockeyspel. Het is snel, dynamisch en technisch en vormt een goede aanvulling 
op het veldhockey. En het is leuk om te doen.  

In onze doelstelling voor de zaaljeugd staat dat we elk team op haar eigen niveau en leeftijd in de zaal 
willen laten spelen en trainen om zo zoveel mogelijk hockey in de winterperiode te kunnen aanbieden. 
Naast het snelle en uitdagende zaalhockey op zich, komt het zeker ten goede van de techniek en 
conditie in het algemeen. 

Afgelopen jaar hebben we in een AthenA-werkgroep onderzocht of eigen tijdelijke blaashallen haalbaar 
waren voor AthenA. We waren ver gevorderd maar moesten in juni door gebrek aan financiën en tijd 
besluiten dat we dit niet meer konden realiseren voor seizoen 2016-2017. We gaan verder met het 
uitwerken van deze plannen en hopen dat de blaashallen voor het seizoen 2017-2018 kunnen gaan 
realiseren. Dit betekent ook dat we zaalhockey opzet van vorig seizoen nog een jaar voortzetten. 

Naast de KNHB-zaalcompetitie voor selectieteams wordt er dit jaar binnen AthenA voor overige ABC-
teams de Onderlinge Zaal Competitie (OZC) georganiseerd en is er voor de Jongste Jeugd (DEF- en 
Benjamins) Panasj-hockey in de zaal. Daarnaast is er nog de MidWinterCompetitie op het veld. 

Zie voor meer informatie over het AthenA zaalbeleid deze link. 

 
Zaalcommissie 
Binnen de Technisch Commissie Jeugd fungeert de zaalcommissie die het zaalhockey voor de diverse 
categorieën organiseert. Deze zaalcommissie bestaat uit:  

René Heins   - coördinator zaalhockey, lid Technische Commissie Jeugd 
    - zaalhockeycompetitie / zaalcommissaris KNHB 
Jolanda Broex   - ondersteuning zaalhockeycompetitie 
Erik Sikkens   - onderlinge zaalhockeycompetitie ABC Junioren 
Henna Bongers   - Panasj hockey Jongste Jeugd DEF Benjamin 
Ian Rooker   - AthenA Blaashal-initiatief  

Communicatie verloopt naast publicatie van informatie op de AthenA website, zoveel mogelijk via de 
teambegeleider en categorieleider naar de zaalcommissie en vice versa. 

Op de volgende pagina’s wordt uitgelegd hoe elke zaalonderdeel wordt georganiseerd. 

 

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


    

 
Oktober 2016          Informatie Zaalseizoen & MWC Jeugd 2016-2017 v1.0 2 

Het komende zaalseizoen zal door AthenA het zaalhockey als volgt worden aangeboden: 

1. KNHB Zaalcompetitie Selectieteams ABCDE 
De zaalcompetitie via de KNHB start in het weekend van 3/4 december 2016 en eindigt in het weekend 
van 11/12 februari 2017. De teams spelen in principe 2 wedstrijden per weekend gedurende 5 of 6 
weekenden. 

Ingeschreven voor de zaalcompetitie zijn de volgende 30 zaalteams:
Meisjes:  
MA1z, MA2z 
MB1z, MB2z, MB3z 
MC1z, MC2z, MC3z 
MD1z, MD2z, MD3z 
M8E1z, M8E2z, M8E3z, M8E4z 

Jongens:  
JA1z, JA2z 
JB1z, JB2z, JB3z 
JC1z, JC2z, JC3  
JD1z, JD2z, JD3z  
J8E1z, J8E2z, J8E3z, J8E4z 

Voor alle teams geldt dat het veld-team gelijk is aan het zaal-team. De pilot van vorig jaar met 
tussenteams voor ABC-categorie wordt niet doorgezet, omdat gebleken is dat het niet gezamenlijk 
trainen van de tussenteams een te grote belemmering vormde voor het spelen van goede 
wedstrijden en dat AthenA het belangrijk vindt dat zoveel mogelijk spelers kunnen zaalhockeyen. 

Het aantal zaal-teams hebben we dit seizoen in de breedte kunnen uitbreiden met 8 teams (zowel 
jongens als Meisjes B3, C3, 8E3 en 8E4). 

Belangrijke punten voor de zaalcompetitie van dit seizoen: 
- de trainer/coach en teambegeleiders van het veld team begeleiden het team ook in de zaal;  
- in principe spelen alle spelers van bovengenoemde teams mee met de zaalcompetitie. Indien 

een speler om bepaalde redenen niet mee kan doen met de zaalcompetitie dient hij/zij zich bij 
coach en teambegeleider voor 31 oktober af te melden via zaalcomp.jeugd@hcathena.nl; 

- er wordt naar gestreefd dat ieder team 1 keer per week in de zaal traint; 
- er wordt op 1 avond in de week specifieke training voor keepers gegeven; 
- op de zondagen 20 en 27 november wordt er door de eerste teams van ABCD-categorie reeds 

in de zaal getraind (dus nog tijdens veldseizoen);  
- de reguliere zaaltrainingen beginnen in de week van maandag 28 november, aansluitend aan 

de veldtrainingen die de week ervoor eindigen; 
- de informatieavond specifiek voor de zaalcompetitie voor trainer/coaches en teambegeleiders is 

op woensdagavond 16 november. Op deze avond wordt ook het zaalmateriaal uitgedeeld, dus 
elk team dient vertegenwoordigd te zijn. Tevens zal het Technisch Hart van AthenA een uitleg 
geven aan coaches en trainers over het spelen en trainen van zaalhockey en over de tactiek; 

- de laatste 1-2 weken van het zaalseizoen wordt er aangepast getraind: alleen de teams die nog 
wedstrijden moeten spelen, trainen dan nog in de zaal; 

- het eerste weekend en laatste weekend van de kerstvakantie zijn wedstrijdweekenden, houd er 
rekening mee dat je team in die weekenden moet spelen;  

- voor de zaalcompetitie teams wordt definitieve contributie nog vastgesteld, deze zal niet hoger 
zijn dan 100 Euro per speler;  

- ouders van de jeugdteams verzorgen de zaaldienst. 
- het gebruik van een zaalstick, zaalschoenen, zaalhandschoen en bitje is vanzelfsprekend 

verplicht. 
  

mailto:zaalcomp.jeugd@hcathena.nl
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2. Zaalhockey voor niet-KNHB-competitieteams ABC Junioren 
Deze winter biedt AthenA de mogelijkheid om zaalhockey te spelen aan de ABC-teams die niet 
spelen in de KNHB-zaalcompetitie. Er is de optie om in plaats van de midwinter competitie buiten op 
het veld een Onderlinge Zaal Competitie (OZC) in de zaal te spelen tegen andere AthenA teams. 
Daarbij is het de bedoeling dat de keuze voor zaalhockey of midwinter competitie door het hele team 
wordt gemaakt. 

Belangrijke punten voor deze Onderlinge Zaal Competitie: 
- uitgenodigd zijn: JA3, JB4-5, JC4-5-6, MA3-4-5-6, MB4-5-6, MC4-5-6-7;  
- de uitnodiging wordt door de categorieleiders naar de coaches van de betreffende teams 

gestuurd. De inschrijving sluit zondag 30 oktober 2016.  
- er wordt gespeeld van zaterdag 14 januari t/m zondag 12 februari 2017 (5 weekenden); 
- per team opgeven voor de zaal of midwintercompetitie; 
- de zaalkosten zijn maximaal 30 Euro per speler.  
- er wordt gespeeld in de Duran-hal in Diemen; 
- het gebruik van een zaalstick, zaalschoenen zaalhandschoen en bitje is verplicht. 

 
 
3. Zaalhockey voor de Jongste Jeugd Benjamins, F, E & D 
PANASJ methode 
Panasj is voor kinderen die al hockeyen een fantastische aanvulling op de reguliere AthenA 
clubtraining. De kinderen krijgen bij Panasj onder professionele begeleiding de kans, naast hun 
basisvaardigheden, ook nieuwe technieken en passeerbewegingen aan te leren (moeilijkheidsgraad 
verschilt per categorie, zie bijlage). Bij Panasj krijgen ze de lesstof op een zo speels mogelijke 
manier aangereikt. Zo is er in de trainingsmethodiek een belangrijke plaats ingeruimd voor 
swingende muziek en ligt de nadruk op de ontwikkeling van de techniek en de motoriek. 

In de praktijk zullen de kinderen na afloop merken dat ondanks de relatief korte periode van zes 
lessen van een uur ze er toch al flink op vooruit zijn gegaan. De trainingen vinden plaats in de 
(gym)zaal. De veilige, overzichtelijke ruimte en zaalvloer zorgen voor een mate van snelheid 
waardoor je veel balcontact hebt en je vaardiger en sneller wordt.  

Panasj is dus een soort veldhockey in de zaal en nadrukkelijk GEEN zaalhockey met balken.  

Lesstof op niveau 
De opzet van de lessen is zodanig dat vooraf per groep wordt bekeken welk niveau les het beste 
past. Het verschil zit vooral in de vorm en in de moeilijkheidsgraad en tempo waarin een oefening of 
partijvorm wordt aangeboden. De verschillende soorten niveaus van lessen worden hieronder 
weergeven. 

Zo is er bij de lessen voor bijvoorbeeld de Benjamins nog meer tijd ingeruimd voor pure fun 
elementen (spel) en bij de D-junioren ligt dit jaar meer de nadruk op het spelen van verschillende 
partijvormen waarin de aangeleerde technieken en moves onder meer druk worden toegepast. 

Belangrijke punten voor Panasj-hockey: 
- het is bedoeld voor Benjamins, F, E en D categorie (die geen zaalcompetitie spelen), in de 

leeftijd van 6 t/m 12 jaar;  
- ook het G-hockey team wordt wederom ingeroosterd bij voldoende aanmelding; 
- in de periode van 7 januari tot en met 18 februari wordt er wekelijks getraind. In totaal worden er 

5 à 6 lessen in deze periode aangeboden; 
- inschrijving gaat op individuele basis, opgeven bij je teambegeleider, die dit doorgeeft aan de 

categorieleider (meer informatie hierover volgt spoedig); 
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- er wordt als het kan zoveel mogelijk rekening gehouden met je eigen trainingstijden, -dag, maar 
dit is niet altijd mogelijk;  

- uitgangspunten voor de trainingsmomenten: 
o Benjamins op de zaterdag en/of zondag afhankelijk van het totaal aantal inschrijvingen.  
o F-categorie (max 10-12 per groep) zoveel mogelijk op de woensdagmiddag evt. vrijdag 

in overleg met hun teammanager 
o E-categorie (max 10 per groep) zoveel mogelijk op de woensdag- en vrijdagmiddag  
o D-categorie (max 8 per groep) afhankelijk van het tijdstip van de techniektraining e.a. 

kan wijzigen omdat we clusters van uren moeten afnemen om trainers te kunnen 
inschakelen. 

- de jongste leeftijd zal als eerste op een dag ingedeeld worden terwijl de 2e jaars E en de D op 
latere momenten van de dag hun trainingsmoment hebben. Dit heeft o.a. te maken met de 
zaalcapaciteit per uur en het aantal locaties. 

- wij hopen zoveel mogelijk kinderen te kunnen plaatsen. Gezien het overweldigende succes van 
vorig jaar is er mogelijk een maximum aantal gezien de beschikbare zaalruimte en begeleiding. 

- de zaalkosten zijn op dit moment nog niet exact bekend, dit zal maximaal 60 Euro per speler 
bedragen. Definitieve bedrag zal zo spoedig mogelijk gecommuniceerd worden 

 
MidWinterCompetitie Buitenveld (MWC) 
Natuurlijk wordt er door diverse leeftijdscategorieën meegedaan aan de MidWinterCompetitie. Je 
speelt dan in de maanden januari en februari 5 competitiewedstrijden, buiten op het veld. Er wordt, in 
overleg met je trainer, in principe 1 keer per week buiten getraind in die periode. 
 
Belangrijke punten voor MWC: 
- ABC-teams die geen onderlinge zaalcompetitie spelen schrijven we in voor de 

MidWinterCompetitie, tenzij ze voor 1 november de categorieleider laten weten dat ze geen 
MWC willen spelen. 

- Alle Jongste Jeugdteams en alle D-teams die geen zaalcompetitie spelen worden ingeschreven 
en doen mee aan de MidWinterCompetitie. AthenA wil graag dat deze teams zoveel mogelijk 
blijven hockeyen, ook als ze meedoen aan Panasj. 

- De KNHB-district Noord-Holland werkt bij het indelen van teams voor de MWC samen met 
district Midden Nederland en Zuid-Holland. De teams spelen dus ook tegen teams uit die regio’s.  

 
Tot slot 
Mochten er vragen zijn dan verzoeken wij je die graag via je teambegeleider en categorieleider te 
stellen, zodat deze de vragen zoveel mogelijk kunnen bundelen. Wij zullen deze vragen 
beantwoorden en indien nodig ook via de website communiceren.  
 
Wij hopen wederom op een leuk, leerzaam en sportief zaal- én midwinterseizoen! 
Jolanda – Henna – Ian – Erik – René 
Zaalcommissie AthenA Jeugd 
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