MMHC VOORDAAN | ZAALHOCKEY
Zaalhockeyinstructie
Dit document geeft je uitleg over de regels en taken van jouw team in de Hockey Dome
Voordaan
1. Rollen bij zaalleiding
2. Corona regels en zaalhockey
3. Uitvoeren Coronacheck bij zaalwedstrijden en trainingen
4. Taken bij zaalleiding

1. Rollen bij zaalleiding
Als je team zaalleiding heeft vervul je de volgende rollen:
• 2 ouders voor de zaalleiding.
• 1 ouder voor de corona controle.
• 2 scheidsrechters (behalve voor de F, E6 en E8, dan levert elke vereniging 1
scheidrechter).

2. De coronaregels en zaalhockey
•
•
•

•

•
•
•

•
•

Alle Corona basisregels gelden ook voor zaalhockey.
Sporters van 18 jaar of ouder moeten een geldig CTB (Corona ToegangsBewijs) tonen
voor het betreden van de zaal en clubhuis. Dat geldt voor wedstrijden en trainingen.
Begeleiders in functie zoals coach, teammanager, scheidsrechter, zaalleiding en
rijouders van de bezoekende vereniging hoeven formeel geen CTB te tonen.
Voordaan controleert de CTB voor de zaal en de horeca in één keer. Daarom
controleren we iedereen die 18 jaar en ouder is.
Mondkapje is in de zaal en de horeca verplicht bij het verplaatsen voor personen van
18 jaar en ouder.
• Voor sporters geldt dit niet tijdens het sporten.
• Voor coaches geldt dit niet tijdens het coachen.
Er is geen publiek toegestaan bij wedstrijden en trainingen. Alleen personen in
functie mogen aanwezig zijn (zie boven wie begeleiders in functie zijn).
Iedereen die wel in de zaal mag zijn of in het clubhuis is moet gaan zitten.
1,5 meter afstand.
• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en ten opzichte van
volwassenen geen afstand te houden.
• Leden uit hetzelfde huishouden hoeven onderling geen afstand te houden.
• Iedereen van 13 jaar en ouder wordt dringend geadviseerd 1,5 afstand te
houden tot elkaar, behalve tijdens het hockeyen zelf.
Line-up en shake hands vinden niet plaats
Wachten tussen twee wedstrijden in is mogelijk in de zaal. (Je bent dan functioneel
aanwezig en daarmee geen publiek). Houd wel 1,5 meter afstand van elkaar.
Wachten in het clubhuis is ook toegestaan.
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3. Uitvoeren Corona check bij wedstrijden
Ieder team dat zaalleiding heeft in de Voordaan Hockey Dome, levert 1 ouder voor de
Corona check. De ouder die de Corona check uitvoert is 30 minuten voor de wedstrijd
aanwezig om te starten met de controle. De controle loopt door tot het einde van het
speelblok van 2 uur of als je wordt afgelost door een team dat het blok na jullie speelt.
Voordaan kiest ervoor om iedereen op het CTB te controleren en te voorzien van een
polsbandje. De controle geldt dus zowel voor de zaal als direct voor de horeca.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meld je voorafgaande aan je dienst bij de bar in het clubhuis.
Je ontvangt van de barcrew een coronahesje en een setje met polsbandjes.
Breng zelf een telefoon mee met de corona scan app. Zorg ervoor dat je voldoende
batterij hebt of een powerbank meeneemt.
Stel je op bij de ingang van de inlooptent (losse tent voor het clubhuis) bij de picknick
tafels die een soort sluis vormen, zodat je iedereen scant die het terrein op komt. Het
is NIET de bedoeling dat je de controle pas in de zaal doet!
Je vraagt iedereen boven de 18 jaar die toegang wil tot de zaal en/of het clubhuis om
een geldig coronatoegangsbewijs.
Scan de code.
Stel de controlevraag. Vraag naar een ID, initiaal of geboortedatum ter controle.
Verschijnt een groen scherm in beeld, geef de persoon dan een polsbandje. Daarmee
kan die persoon vrij in -en uitlopen.
Heeft een persoon geen geldig toegangsbewijs, dan kan hem of haar helaas geen
toegang worden verleend. Wees in dit geval altijd respectvol.

Downloaden hier de Corona Scan app
Apple:
https://apps.apple.com/.../coronacheck-scanner/id1549842661
Google play:
https://play.google.com/store/apps/details...

Uitvoeren Corona check bij trainingen
Tijdens de seniorentrainingen van maandag t/m vrijdag voert de trainer en/of de
aanvoerder van het team de corona check uit bij alle spelers en begeleiders. De trainer
en/of aanvoerder van het team zorgt ook dat elke speler een polsbandje krijgt na de corona
check.
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4. Zaalleiding
De zaalleiding wordt door 2 volwassenen (18+) uitgevoerd. Zij zijn beide minimaal 30
minuten voor het wedstrijdblok aanwezig. De zaalleiding bestaat uit 2 rollen, de zaalleider
en de wedstrijdleider. Onderstaand de taakomschrijving zoals deze door de KNHB is
opgesteld.
DE ZAALLEIDER

Vervult geen andere functie dan zaalleiding. Je fluit en/of coacht dus zelf niet.
Voor aanvang
•
Neem contact op met de zaalbeheerder zodat jullie beiden weten bij wie je moet zijn in geval
van moeilijkheden. Stem evt. bijzondere regels af die in de hal gelden en laat je informeren
over de werking van het aanwezige elektronische scorebord. Je stelt vervolgens de teams op
de hoogte van de regels.
•
Controleer bij aanvang de speelvloer en alle beschikbare kleedkamers op mogelijke aanwezige
schade en/of niet schoon zijn van de ruimte.
•
Breng het speelveld in orde (balken, doelen, spelers- en strafbank, aanwezigheid van
verbandtrommel).
•
Controleer of de netten van beide doelen goed vastzitten aan de palen en ze geen gaten
bevatten. De ontdekte gaten moeten provisorisch gedicht worden. Meld bij de zaalbeheerder
dat er gaten in de netten zitten en vermeld dit op het DWF.
•
Controleer de speelvloer op beschadigingen. Zijn er beschadigingen, waarschuw de
zaalbeheerder en vermeld het op het DWF.
•
Zorg voor een wedstrijdbal.

Voor de wedstrijd
•
•
•
•
•
•
•

Weet wie het aanspreekpunt/jeugdbegeleider van ieder team is. Weiger jeugdteams zonder
volwassen begeleiding de toegang tot de zaal.
Controleer voor aanvang van iedere wedstrijd de uitrusting van alle spelers inclusief de keeper,
begeleiding en scheidsrechters.
Controleer of keepers een afwijkende kleur shirt te dragen. Klompen en legguards met
klittenband of plastic gespen zijn verplicht. Het dragen van metalen gespen of het afplakken
van metalen gespen is niet toegestaan.
Iedere speler draagt zijn of haar clubtenue, gebruikt een schone niet beschadigde
zaalhockeystick (en dus geen veldstick).
Het dragen van buitenschoenen en schoenen die afgeven is niet toegestaan.
Zie erop toe dat er buiten het speelveld niet geoefend wordt. Wachtende teams mogen de zaal
pas betreden na het eindsignaal van de lopende wedstrijd.
Zie erop toe dat op iedere spelersbank maximaal 6 wisselspelers en 4 volwassen begeleiders
zitten. Spelers die niet op het wedstrijdformulier staan, mogen niet op de bank plaatsnemen.
Dit geldt ook voor kleine kinderen en mini’s van de week.

Tijdens de wedstrijd
•

Zorg dat de orde in de hal bewaard blijft en zie erop toe dat buiten het speelveld in gangen
en/of kleedkamers niet geoefend wordt door wachtende teams. Ter voorkoming van schades
kunnen niet-spelende teams verplicht worden om sticks op te bergen in opbergbakken of
keeperstassen. De teambegeleiding is verantwoordelijk voor de regelingen in deze.

Na de wedstrijd
•
•
•

Zorg dat de doelen en balken opgeruimd worden en op de juiste plaats worden teruggezet
(Geldt voor de laatste wedstrijd). In de Voordaan Hockey Dome hoeft dit dus niet, omdat onze
velden permanent blijven liggen.
Zorg dat eventuele rommel in de hal opgeruimd wordt.
Controleer – samen met de halbeheerder - na afloop de speelvloer en hal op eventuele schades
en rommel. Probeert bij eventuele schade de vereniging te achterhalen wie aansprakelijk
gesteld kan worden voor de veroorzaakte schade en meld dit op het DWF of schadeformulier.
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Algemeen
•
•
•

Zie erop toe dat er niet gegeten of gerookt wordt op de speelvloer. Ten aanzien van drinken in
de zaal gelden de hal regels.
Controleer regelmatig de kleedkamers. Eventuele ontdekte schades en/of overmatige
bevuiling, direct melden aan de zaalbeheerder. Er moet een schadeformulier ingevuld worden.
ondertekend door de zaalbeheerder (mailen naar: zaalhockey.mn@knhb.nl).
Controleer of er geen personen van het ene geslacht de kleedkamers van het andere geslacht
betreden (geen mannen in dameskleedkamer en andersom).

DE WEDSTRIJDLEIDER
De wedstrijdleider/tijdwaarnemer is verantwoordelijk voor het goede en tijdige verloop van de
wedstrijden. De wedstrijdleider kan niet tegelijkertijd ook scheidsrechter zijn!
De wedstrijdleider is verantwoordelijk voor het correct en tijdig spelen van de wedstrijden in het
programma. Hij is gemachtigd de wedstrijdduur in te korten, zodat het programma niet uitloopt.
Kort de wedstrijden in zodra er een vertraging optreedt. Het is bijvoorbeeld beter alle wedstrijden
2 min. per helft in te korten dan aan het einde van de dag geen tijd meer te hebben voor de
laatste wedstrijd(en).
De wedstrijdleider deelt voor de aanvang van de wedstrijd aan de teams en de (bonds-)
scheidsrechters mee of de wedstrijd wordt ingekort en met hoeveel minuten. De wedstrijdleider
bepaalt. Het is geen onderwerp van discussie met aanvoerders/begeleiders en/of scheidsrechters.

Voor de wedstrijd
•
•
•

Vraag aan de aanvoerders/begeleiders van de teams of ze het digitale wedstrijdformulier(en)
hebben voorbereid (zijn de spelers ingevuld in het DWF). Scheidsrechters ontvangen de
Verificatiecode van de teambegeleiders of aanvoerders.
Maak afspraken met de scheidsrechters over het affluiten van de helft en de communicatie
m.b.t. tijd stilzetten etc. De tijd wordt alleen stopgezet bij topklasse wedstrijden.
Als een team te laat komt. Bepaal hoe lang er nog gespeeld mag worden zodat de volgende
wedstrijd op de geplande tijd kan beginnen. De scheidsrechters melden in het DWF bij
opmerkingen welk team te laat is en het aantal minuten dat de wedstrijd later is begonnen.

Tijdens de wedstrijd
•
•
•
•

Loop het programma uit, dan moeten de wedstrijd(en) tijdig ingekort worden totdat de
wedstrijden weer op schema zijn.
Houdt de tijd en de stand bij (speeltijd en straftijd)
Registreer de groene, gele en rode kaarten en noteer de gegevens voor de scheidsrechters.
Spelers die tijdelijk of definitief verwijderd zijn melden zich bij de wedstrijdtafel. De opgelegde
straftijd gaat in nadat de speler plaats heeft genomen op de aangegeven plek. De
wedstrijdtafel geeft het teken als de straftijd voorbij is. Verwijderde spelers zitten naast de
wedstrijdtafel op het 'strafbankje'. Is de coach bestraft met een gele kaart dan neemt er ook
een speler op de strafbank plaats. Deze speler mag gedurende de straftijd worden gewisseld.
Het team speelt steeds met 1 persoon minder.

Na de wedstrijd
•
•

Zorgt dat de scheidsrechters de uitslag en de tuchtgegevens krijgen.
Zorgt dat scheidsrechters en aanvoerders/begeleiders het DWF afronden.
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