
Wie heeft wanneer zaalleiding?  

Wil je weten wanneer jij of jouw ouders zijn ingepland voor het verzorgen van de zaalleiding, log dan in 

en kijk op je (persoonlijke) openingsscherm of kijk voor het totale overzicht op het schema voor 

bar/wedstrijdtafel.  

  

Alle coaches hebben wedstrijdballen uitgereikt gekregen op de coach avond. Teams zorgen zelf voor 

ballen om mee in te spelen. Er mogen geen ballen gepakt worden uit de tassen die bedoeld zijn voor de 

trainingen.  

  

Mocht er zich iets voordoen dat niet op het wedstrijdformulier past, maar wel gemeld moet worden bij 

de KNHB, mail dan naar zaalhockey@hmhc.nl. Dan wordt er een Digitaal Observatie Formulier ingevuld.  

  

Spullen voor de zaalleiding zijn te vinden:  

Denk eraan de spullen van HMHC op te ruimen aan het einde van de dag, of wanneer de zaal gebruikt 

gaat worden door een andere vereniging/andere sport.  

  

• Kerkelanden: kast 19 rechtsachter, onderin links, in de toestelruimte, niet op slot doen.  

Bediening van het scorebord bij de beheerder.  

IJs in de vriezer in het hokje helemaal rechts (als je de zaal binnenkomt) in het hoekje. Svp 
zorgen dat het coldpack weer teruggelegd wordt.  Wifi wachtwoord alel1224 .  

• Dudok Arena: kast nr 2, rechts in het midden in het gangetje, er staat HMHC op.De sleutel hangt 

aan een rekje in de kamer van de beheerder, links naast de ingang van de hal. Sleutel een 

kwartslag draaien, dan in het slot een lipje naar rechts trekken.   

Telefoonnummer van de beheerder is te vinden op de deur.  

Gratis wifi beschikbaar, het beste bereik bij de receptie  

Bediening van het scorebord na afloop inleveren bij de receptie of bij de bar.  

• Fuik: tweede la van het ladenblok rechts onder het bureau.  

• Lieberg: in de kleedkamer voor de scheidsrechters, hok 32, niet op slot doen.  

Bediening van het score bord bij de beheerder, anders in de EHBO ruimte.  

Wachtwoord wifi is Sporthal170 .  

'Karretje' om de doelen in op te bergen staat of naast het hokje van de beheerder, of aan het 

einde van de gang langs de hal, rechtsaf.  
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