
     ZAALHOCKEY 
          2022-2023 
 
 
MHCO is een groot voorstander van zaalhockey als aanvulling op het veldhockey.  
De afgelopen 2 jaar is het zaalhockey maar gedeeltelijk doorgegaan door Corona. De jaren daarvoor hebben we 
telkens getracht om zoveel mogelijk teams in te schrijven voor de zaalhockey competitie, maar gelet op de 
zaalcapaciteit in de gemeente kan soms niet iedereen zaalhockeyen of zal er naar buiten moeten worden 
uitgeweken voor de trainingen. Naast de selectieteams proberen we zoveel mogelijk teams in te schrijven, voor 
zover de capaciteit het toelaat. 
  
De brandende vraag is “WIE WILLEN ER ZAALHOCKEYEN? ” 
  
Voor jullie houdt dat in dat jullie per speler kunnen aangeven t/m 24-9-2022 wie wil gaan zaalhockeyen. 
We zullen dan kijken welke teams kunnen gaan spelen. Het kan ook zijn dat we teams samenvoegen. 
  
Als je je voor zaalhockey aanmeldt, is dit overigens zowel voor de training als voor de wedstrijden.   

• Trainingen:  
De trainingen voor de meeste teams zullen plaatsvinden in de kleine zalen zoals de van 
Spaenweg, de Mozartlaan en de zaal in Wolfheze. Sommigen hebben geluk en komen op de 
Dalweg in Doorwerth. Oudere teams kunnen buiten worden ingedeeld op een normaal veld met 
zaalbalken. 

• Wedstrijddata: 
De wedstrijden vinden plaats van 10 december 2022 t/m 19 februari 2022. Het betreft meestal 
een 5-tal wedstrijddagen die zowel op zaterdag als op zondag kunnen vallen. De KNHB probeert 
de D-teams zoveel mogelijk op zondag te laten spelen i.v.m. de open dagen van middelbare 
scholen op de zaterdagen. 
Gelukkig zijn de vakantie weekenden 24-25  december, 31 december-1 januari vrij. Het laatste 
weekend van de kerstvakantie 7-8 januari is wel een officieel wedstrijdweekend evenals het 
laatste weekend van de voorjaarsvakantie! 

• Materiaal:  
Om te kunnen zaalhockeyen heb je een zaalhockeystick, een zaalhockeyhandschoen en 
zaalschoenen nodig. Deze moet je zelf aanschaffen. 

• Contributie: 
Zaalhockey valt niet onder de standaardcontributie. Er volgt een aparte contributieheffing 
zaalhockey van € 95,00 met automatische incasso;  € 110,00 zonder automatische incasso. Als er 
alleen buiten getraind kan worden gaat er €40,- van de contributie af.. 
Als er door corona weer een lockdown oid  komt, dan verwacht men dat we de KNHB afdracht 
en de zaalhuur niet terug krijgen en de zaalcontributie dus ook niet geretourneerd kan worden. 
  

• Overige verplichtingen:  
❖ Coach/manager: Per team is er tenminste één coach nodig, bij voorkeur ondersteund door een manager. 
❖ Bemanning wedstrijdtafel: Tijdens de zaaldienst. (2-3 shifts van 2 pers). 

Elk team wordt door de KNHB gemiddeld 1* gedurende de zaalcompetitie aangewezen om 
zaaldienst te doen. Het team is dan verantwoordelijk voor bemanning van de wedstrijdtafel 
door 2 volwassenen gedurende 6 achtereenvolgende wedstrijden en voor de 
scheidsrechters. Vorig jaar werd het soms opgesplitst in halve shifts van 3 wedstrijden maar 
dan op 2 dagen. 

❖ Scheidsrechters: 
Per team zijn er tenminste 2, bij voorkeur 4 ouders/familieleden nodig die willen fluiten. 
Meer mag altijd. Er is voor die tijd nog de mogelijkheid om het clubscheidsrechtersdiploma 
te halen.    

  



 
❖ Transport van fluiters:  

De verantwoordelijkheid voor transport van jeugdleden die fluiten tijdens dat blok ligt bij 
het team dat zaaldienst heeft tenzij zij er voor kiezen met eigen vervoer te komen 

❖ Ouderaanwezigheid trainingen: 
Bij teams die door junioren getraind worden moet er bij elke training een ouder/volwassene 
aanwezig zijn (met auto) – i.v.m. aansprakelijkheid/calamiteiten 

  
Indeling teams: 
In principe houden we de veldteamindeling aan. Een zaalhockeyteam moet uit tenminste uit 8 spelers, 1 coach, en 2 
fluiters bestaan om te kunnen inschrijven en voldoende oudercommitment voor zaaldienst en rijbeurten. 
Jeugdcoaches zijn door overlappende wedstrijdtijden vaak niet mogelijk. 
 
Mochten er te weinig aanmeldingen zijn binnen 1 team dan kunnen we teams samenvoegen. Dit kan zijn binnen 1 
leeftijdscategorie, maar ook over 2 leeftijdscategorieën. Dit blijkt in de zaal ook heel goed te kunnen omdat het 
fysieke aspect daar een minder grote rol speelt. 
 
Gezien het feit dat er maar 1 dag zit tussen de sluitingsdatum aanmelding  en de inschrijfdatum bij de KNHB is 
hierover geen overleg mogelijk. Mocht een team zich later alsnog terugtrekken dan zal de KNHB contributie en de 
boete die de KNHB heft, wel door het team betaald moeten worden ook als zij niet gaan deelnemen aan de 
competitie. 

 
 
 
Aanmelding kan t/m zaterdag  24-9-2022 via de website of de LISA -app via de 
”Evenementen” knop 
 
 
 
Zie voor instructie op de volgende bladzijden.. 
 
  



Aanmelding zaalhockey via de website 
 
www.hockeyoosterbeek.nl 
 

Inloggen kan via icoontje of ‘Mijn Team’: 
 
 

  
 
 
 

 
 
Dan inloggen met lidnummer en wachtwoord.  
Je moet per speler aanmelden. 
 
Mocht je deze niet meer hebben ga dan naar: 
Inloggegevens vergeten? Klik hier 
 
 
 
 
 

 
 

  
  
Het lidnummer staat op de factuur hockeycontributie vermeld. 
Het emailadres moet het emailadres zijn dat bij de 
ledenadministratie bekend is. Dit is soms het emailadres van 1 
van de ouders dat gebruikt is bij inschrijving. 
 
Druk op OK: 
Er wordt dan automatisch een wachtwoord gegenereerd dat 
verstuurd wordt naar bovengenoemd emailadres. 
 

 
  

http://www.hockeyoosterbeek.nl/


Na inloggen kom je op het “Dashboard”. Rechtsboven in de balk staat dan de naam op wie is ingelogd. 
Onder Profiel kun je dan persoonlijke gegevens waaronder oa. telefoonnummers, emailadres of het wachtwoord 
wijzigen. 
Verzoek bij de O18, O16 en O14 junioren  

Telefoonnummer(s):  telefoonnummer junior zelf 
Mobiele nummers: mobiele nummers beide ouders/verzorgers 
Algemene email/contact email: email adres junior zelf 
Factuur/ouder email: emailadressen van 1 of beide ouders/verzorgers 
 
 Bij de O12 junioren mag dit ook, maar die hebben nog niet allemaal eigen email of mobiele telefoon. 

 
 
 

Ga na ingelogd te zijn (op naam van de 
speler) naar Club boven in de oranje 
balk 
  
 

  
 
 

 
En dan naar Evenementen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
Druk dan op het icoontje met grijze shirt  
 
Bij 1* drukken wordt het vakje groen 
Bij 2* drukken wordt het vakje rood 
Bij 3* drukken wordt het vakje weer grijs 

 
  
 

 
 
 
  



Aanmelden zaalhockey via de LISA-app:  
 
Je kunt het ook in de LISA-app doen als lid. Je gaat onderaan in de taakbalk naar “MEER”. 
En dan naar “EVENEMENTEN”  
 
 
 
Als je niet mee wil doen meld je je eerst aan en daarna komt de optie om je af te melden: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ook in de LISA app kun je je profiel aanpassen: 
Verzoek bij de O18, O16 en O14 junioren  

Telefoonnummer(s):  telefoonnummer junior zelf 
Mobiele nummers: mobiele nummers beide ouders/verzorgers 
Algemene email/contact email: email adres junior zelf 
Factuur/ouder email: emailadressen van 1 of beide ouders/verzorgers 
 

 Bij de O12 junioren mag dit ook, maar die hebben nog niet allemaal eigen email of mobiele telefoon. 
 
Als het niet lukt is het meestal zo dat je staat ingelogd op een ander kind of als vrijwilliger. Je moet echter ingelogd 
staan op naam van de junior zelf. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de TC/JC/Zaalhockeycommissie MHCO 


