Update 2 – 24 november
Zaalhockey 2021-2022
Nog een kleine week en dan begint het zaalseizoen. Laten we met elkaar hopen dat de
zaalcompetitie überhaupt gespeeld kan worden onder de huidige omstandigheden.
Corona en zaalhockey
Vanuit de KNHB worden we op de hoogte gehouden over de regels en afspraken omtrent
de competitie en omgang met het coronavirus. Op onderstaande link is altijd de meest
actuele informatie te vinden en de eventuele gevolgen voor de competitie.
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/coronavirus-van-invloed-ophockeycompetitie
Op dit moment is de verwachting dat de zaalcompetitie wel gespeeld kan worden. Wel
heeft de KNHB diverse aanpassingen gedaan hieromtrent; Zo is publiek niet toegestaan,
dienen personen van 18 jaar en ouder een CoronaToegangsBewijs (CTB) te laten zien bij
binnenkomst in de hal en zijn wedstrijden anders gepland, waardoor teams soms twee
keer achter elkaar een wedstrijd spelen. Uiteraard blijven de standaard-maatregelen
zoals 1.5 meter afstand van kracht.
Teamindeling
Vandaag is de teamindeling gepubliceerd en is de teamindeling te vinden in de AHC Velp
app. Bij de meeste categorieën hebben we een extra combinatie-team gemaakt met een
mix van spelers/speelsters uit 2 veldteams. Deze combinatieteams zijn te herkennen
door een ‘C’ achter de teamnaam. Als voorbeeld; MD12c is een combinatie van speelsters
uit veld-MD1 en veld-MD2. De meeste veldteams gaan als geheel team de zaal in.
Voor een aantal teams zijn we nog op zoek naar een coach en/of manager. Aanmelden
kan bij het betreffende TC-lid.
Wedstrijdschema
Afgelopen weekend is het wedstrijdschema gepubliceerd door de KNHB. Als club
hebben wij geen invloed op speeldagen, locaties en tijden. Het schema is per team te
vinden op de site en onze app. Ten opzichte van vorige seizoenen zijn er 2 aanpassingen
gedaan vanwege Corona;
1. Het komt vaker voor dat een team 2 wedstrijden achter elkaar moet spelen.
Gedachte hierachter is dat hierdoor minder teams tegelijkertijd in een hal
aanwezig hoeven zijn.
2. Kleinere zaalblokken; voorheen bestond een zaalblok vaak uit 6 wedstrijden
(totaal 5 uur) uit dezelfde poule. Dit seizoen zijn er ook blokken van 3
wedstrijden met 3 teams (totaal 2.5 uur), waarbij elk team tegen de 2 andere
teams speelt. Gevolg hiervan is dat sommige teams twee keer zaalleiding moeten
doen.
Zaalleiding
Door de KNHB is AHC ingedeeld voor het verrichten van zaalleiding bij wedstrijden van
poules met teams van AHC. Deze wedstrijden zijn ingedeeld in zaalblokken van 3 tot 6
wedstrijden. Wij zijn als club verantwoordelijk voor zaalleiding van alle wedstrijden in

het betreffende zaalblok. In een separaat bericht op de site staat meer uitgelegd over de
zaalleiding en de indeling hiervan.
Trainingsschema
Het is ons gelukt om komend zaalseizoen elk team elke week op een vast tijdstip te laten
trainen. Net zoals voorgaande jaren zal er weer getraind worden in de Dumpel in Velp.
Daarnaast gaan we gebruik maken van een nieuwe hal in Arnhem, Sporthal de
Bethaniën (Bethaniënstraat 246).
De zaaltrainingen starten vanaf maandag 29 november en lopen tot en met vrijdag 18
februari 2020, met uitzondering van vrijdag 24 december 2021 t/m zondag 9 januari
2022. Het schema is te vinden in de app en in een apart bericht op de site.
Materialen
Wedstrijden worden gespeeld in het AHC tenue. Daarnaast zijn een bitje en
scheenbeschermers ook in de zaal verplicht. Binnenschoenen zijn verplicht, let hierbij
wel op dat de schoenen geen zwarte zolen mogen hebben. Wij raden iedereen dringend
aan om te spelen met een zaalhockeystick (dunner, lichter en daardoor meer controle
over de bal) en een handschoentje met dichte vingers (omdat je veel laag moet
verdedigen met beide handen aan de stick op de grond).
Voor de vaste keepers zijn er zaalhoezen beschikbaar. Tevens dienen alle keeperssets
voorzien te worden van speciale zaalbandjes zonder metalen gespen. De
materiaalcommissie zal de coaches inlichten hieromtrent.
Belangrijke data
Maandag 29 november 2021
Woensdag 01 december 2021
Zondag 5 december 2021
Zondag 20 februari 2022

Start zaalseizoen met trainingen voor alle teams.
Coachavond zaalhockey, digitaal.
Eerste competitieweekend.
Laatste competitieweekend.

Mochten er tot slot nog vragen zijn kun er gemaild worden naar zaal@ahcvelp.nl.
De zaalcommissie

