Update zaalhockey 2021-2022
Achter de schermen zijn we druk bezig om alles voor het zaalhockeyseizoen gereed te
maken. Er is wat veranderd ten opzichte van de vorige berichtgeving, excuses voor de
verwarring. De teams zijn inmiddels ingeschreven bij de KNHB en de hallen voor het
trainen zijn vastgelegd. Komende weken verwachten we het speelschema te ontvangen
en kunnen we het trainingsschema definitief maken. Uiteraard hopen we van harte dat
het zaalseizoen op een enigszins normale wijze kan verlopen gezien corona. Het is mooi
om te zien dat alle jeugdteams meedoen in de zaal.
Wedstrijden
Het wedstrijdschema wordt naar verwachting volgende week gepubliceerd door de
KNHB. De wedstrijden zijn dan zichtbaar op de site van de KNHB, in de standenmotor en
in de AHC Velp app. Elk team speelt op 4-6 speeldagen in de periode van 5 december
2021 t/m 20 februari 2022. Op welke dag er gespeeld wordt, wordt bepaald door de
KNHB, daar hebben we als club helaas geen invloed op. Er wordt zo min mogelijk
gespeeld in de kerstvakantie. Junioren en senioren kunnen zowel op zaterdag als op
zondag ingedeeld worden, echter niet 2 keer in hetzelfde weekend.
De speeldagen zijn;
5 december , 11-12 december, 18-19 december, 2 januari, 8-9 januari, 15-16 januari, 2223 januari, 29-30 januari, 5-6 februari, 12-13 februari en 19-20 februari.
Teamindeling
Zoals eerder gecommuniceerd zullen er selecties gehouden worden voor de eerste
zaalteams. Van 2 veldteams worden dan, afhankelijk van de aantallen, 2 of 3 kleinere
zaalteams gemaakt. Bij meisjes A, B, C en D en jongens C maken we van 2 veldteams 3
zaalteams (bijvoorbeeld MA1, MA12c en MA2, waarbij MA12c een combinatie-team is
van speelsters uit veld-MA1 en veld-MA2). Bij Jongens A en B worden er 2 zaalteams
gemaakt per categorie (bijvoorbeeld JA1 en JA12c). Jongens D blijft als veldteam bij
elkaar in de zaal. De overige teams (bijvoorbeeld MB3 of MC4) blijven als team bij elkaar
in de zaal.
Op maandag 15 november zal de selectie voor de zaal plaatsvinden voor de meisjes
teams in de Dumpel in Velp.
MD1 & MD2; 16.15-17.30 uur.
MC1 & MC2; 17.30-18.45 uur.
MB1 & MB2; 18.45-20.00 uur.
MA1 & MA2; 20.00-21.15 uur.
Op maandag 22 november zal de selectie voor de zaal plaatsvinden voor de jongens
teams in de Dumpel in Velp.
JD1; 16.15-17.30 uur (dit is geen selectietraining).
JC1 & JC2; 17.30-18.45 uur.
JB1 & JB2; 18.45-20.00 uur.
JA1 & JA2; 20.00-21.15 uur.
Naar aanleiding van deze trainingen zal er een teamindeling gemaakt worden en zo snel
mogelijk na de training via de site of mail bekend gemaakt worden.

Trainingsschema
De trainingen in de zaal starten vanaf maandag 29 november. Het is ons gelukt om elk
team elke week zo veel mogelijk op een vast tijdstip te laten trainen. Het kan zijn dat in
de laatste weken in februari het schema iets afwijkt hiervan. Zodra het wedstrijdschema
bekend is kunnen we ook het trainingsschema definitief maken en publiceren. Tevens
zal het schema zichtbaar zijn in de AHC Velp app.
Dit seizoen trainen we wederom in de De Dumpel in Velp (Gruttostraat 14). Daarnaast
gaan we gebruik maken van de Bethaniënhal in Arnhem (Bethaniënstraat 246). Kijk
straks goed in het schema in welke hal je training hebt.
Belangrijke data
Maandag 15 november 2021 Selectietrainingen meisjes.
Vrijdag 19 november Wedstrijdschema bekend.
Zondag 21 november 2021 Publiceren trainingsschema.
Maandag 22 november 2021 Selectietrainingen jongens.
Woensdag 24 november Publiceren teams
Maandag 29 november 2021 Start zaalseizoen met trainingen voor alle teams.
Woensdag 01 december 2021 Coachavond zaalhockey, clubhuis AHC.
zondag 5 december 2021 Eerste zaalcompetitiedag.
Zondag 20 februari 2022 Laatste zaalcompetitiedag.
We hopen dat het een mooi zaalseizoen wordt voor alle teams en uiteraard hopen we
dat er geen belemmeringen zullen komen.
Mochten er tot slot nog vragen zijn kan er gemaild worden naar zaal@ahcvelp.nl.
De zaalcommissie

