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Beste leden en ouders, 
 

Eerder deze week is er gecommuniceerd dat we doordeweeks alleen de E8-tallen 
en D-teams een training kunnen aanbieden en dat we druk op zoek zouden gaan 

naar zaalruimte in het weekend voor de overige teams. De zaalcommissie is hard 
aan de slag gegaan en we zijn blij te kunnen melden dat alle teams aankomend 
weekend de zaal in kunnen om een onderlinge wedstrijd te spelen of te trainen. 

 
Het was een behoorlijke puzzel aangezien er ook rekening gehouden moest 

worden met inhaalwedstrijden op het veld en de eerste zaalwedstrijden die 
aankomende zondag al op het programma staan. Met uitzondering van MA2 en 
MD12 (zij spelen een wedstrijd zaterdag en zondag) hebben we voor alle teams 

(inclusief senioren) zaalruimte weten in te huren. 
We zullen de komende tijd veel moeten improviseren en zullen ook hulp van 

coaches en ouders nodig hebben om het voor alle kinderen zo leuk mogelijk te 
maken. Laten we er met z’n allen het beste van maken! 
 

In de bijlage vind je het schema voor aankomende weekend. We hebben 
verschillende zalen beschikbaar op zaterdag en zondag. Veel zullen zondag druk 

zijn met de voorbereidingen voor sinterklaasavond. Toch hopen we dat zoveel 
mogelijk kinderen de tijd vinden om daarvoor toch even lekker te hockeyen. 

  
Van de 5 beschikbare zalen zijn de Trits en de Lieberg wedstrijdhallen. Hier 
zullen oefenwedstrijden worden gespeeld. De Meent is net iets kleiner dan een 

wedstrijdhal maar het is wel mogelijk hier onderling tegen elkaar te spelen. De 2 
zalen in het ATC zijn kleiner en niet geschikt om onderling tegen elkaar te 

spelen. Hier kan je trainen of kleine partijtjes (3x3) spelen met het eigen team. 
 

• De Trits, Goeman Borgesiuslaan 2, 3741 CR Baarn 

o Oefenwedstrijd van 2x25 min 
o 5 min inspelen en 3 minuten pauze 

o Beide teams nemen 1 scheidsrechter mee 
o Team 1 speelt in het wit of een andere afwijkende kleur 
o Teams nemen zelf ballen mee om in te spelen  

o De teams die als eerste zijn ingedeeld leggen de balken neer 
o De teams die als laatste zijn ingedeeld bergen de balken op 

 
• De Lieberg, Jan van der Heijdenstraat 170, 1221 EM Hilversum 

o Oefenwedstrijd van 2x25 min 

o 5 min inspelen en 3 minuten pauze 
o Beide teams nemen 1 scheidsrechter mee 

o Team 1 speelt in het wit of een andere afwijkende kleur 
o Teams nemen zelf ballen mee om in te spelen  
o De teams die als eerste zijn ingedeeld leggen de balken neer 

o De teams die als laatste zijn ingedeeld bergen de balken op 
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• De Meent, De Meent 6, 1218 CB Hilversum 
o Zaal wordt geopend en afgesloten door iemand van de club; geen 

zaalbeheerder aanwezig 
o Oefenwedstrijd van 2x25 min 

o 5 min inspelen en 3 minuten pauze 
o Beide teams nemen 1 scheidsrechter mee 
o Team 1 speelt in het wit of een andere afwijkende kleur 

o Teams nemen zelf ballen mee om in te spelen  
o Matten worden gebruikt als doeltjes 

o De teams die als eerste zijn ingedeeld leggen de balken neer 
o De teams die als laatste zijn ingedeeld bergen de balken op 

 

 
• ATC, Laapersveld 9, 1213 VB Hilversum 

o Ingang is bij het zwarte hek direct rechts naast de school, doorlopen 
en dan naar links langs de voetbalkooi, dan links en direct rechts 
het stenen trapje op om de gymzalen te bereiken 

o 2 gymzalen; zaal 2 en 3 
o Zaal wordt geopend en afgesloten door iemand van de club; geen 

zaalbeheerder aanwezig 
o Trainen of onderling partijtje 3 vs 3  

o Coach of ouder begeleidt de training/ partijtje 
o Ballen en hesjes aanwezig in de zalen 
o Matten worden gebruikt als doeltjes 

o De teams die als eerste zijn ingedeeld leggen de balken neer 
o De teams die als laatste zijn ingedeeld bergen de balken op 

 
Wanneer je geen gebruik wilt maken van de zaalruimte laten dit dan z.s.m. 
weten door te mailen naar Technisch Management (tm@hmhc.nl). Dan kunnen 

wij wellicht nog andere teams verblijden met de vrijgekomen ruimte. 
 

Nog een laatste opmerking over het corona-toegangsbewijs (CBT). Bij twijfel, 
check altijd even de FAQ op de site van de KNHB. Publiek is uiteraard niet 
toegestaan, maar de (minimaal) noodzakelijke teambegeleiding is welkom in de 

zaal en zijn ontheven van het tonen van een CTB. Het CTB geldt wel voor de 
sportkantine en mondkapjes zijn verplicht als je je verplaatst. Het CTB geldt wel 

voor spelers ouder dan 18 jaar, dus voor de Senioren: zorg dat je in het bezit 
bent van een geldig CTB als je de zaal betreedt. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Bestuur 
Technisch Management 
Jeugdhockeycommissie 

Zaalhockeycommissie 
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Trits 4 dec Team 1 Team 2

14.00-15.00 MB12 MB2

15.00-16.00 D1

16.00-17.00 Heren 1

Lieberg 4 dec Team 1 Team 2 Team 3

8.30-9.30 MC7 MC8

9.30-10.30 MC6 MC5

10.30-11.30 JC3 JC4

11.30-13.00 MC1 MC12 MC2 drieluik

13.00-14.30 JA11 JB1 JA1 drieluik

14.30-15.30 DJ2

15.30-16.30 D2

Meent 4 dec Team 1 Team 2

09.00-10.00 JD1 JD2

10.00-11.00 JB2 JB4

11.00-12.00 JB3 JB5

12.00-13.00 MA4 MA3

13.00-14.30 MB5 MB7

14.30-15.30 MB6 MB8

ATC 4 dec Zaal 2 zaal 3

09.00-10.00 M8E1 M8E2

10.00-11.00 M8E3 J8E1

11.00-12.00 MD6 MD4

12.00-13.00 MB3 MD7

13.00-14.00 MA6 MB4

14.00-15.00 JA2 MA7

15.00-16.00 MA5 JA3

Trits 5 dec Team 1 Team 2

09.00-10.30 MD2 MD1

10.30-11.30 JC2 JC1

11.30-12.30 MC4 MC3

12.30-13.30 MA1 MB1

ATC 5 dec zaal 3

09.00-10.00 MD3

10.00-11.00 MD5

11.00-12.00 JD3

12.00-13.00 JD4


