
Beste leden en ouders,

Wat fijn dat bijna alle teams afgelopen weekend in de zaal hebben kunnen
trainen. Zondag zijn ook de eerste officiële wedstrijden gespeeld.
De komende 2 weekenden hebben we helaas minder zalen tot onze
beschikking waardoor het niet mogelijk is om alle teams elk weekend te
laten trainen. We hebben een schema gemaakt waarbij de teams die
zondag spelen op zaterdag kunnen trainen. De teams die op zaterdag
spelen trainen in het weekend daarvoor. Ook hebben we trainingstijd
ingeruimd voor de teams die pas in januari hun eerste competitiewedstrijd
spelen. Check aub vlak voor het weekend nogmaals de standenmotor van
KNHB ivm last minute wijzigingen. 

In de bijlage vind je het schema de aankomende 2 weekenden. We
hebben verschillende zalen beschikbaar op zaterdag en zondag.
De Trits een wedstrijdhal; 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 (3vs3) spelen met het eigen team. Het is belangrijk dat
er bij elk team een volwassene aanwezig is!

● 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 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 zwart/groene hek direct rechts naast

de school, doorlopen en dan naar links langs de
voetbalkooi, links achter de struik gymzaal 2 en
rechtdoor het stenen trapje op om gymzaal 3 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
o De balkenkar staat in zaal 3. Hier moeten alle balken

van beide zalen ook weer terug!

Wanneer je geen gebruik wilt maken van de zaalruimte laten dit dan
z.s.m. weten door te mailen naar tmbreedtehockeyabc@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

mailto:tmbreedtehockeyabc@hmhc.nl


ATC 11 dec Zaal 2 zaal 3

09.00-10.00 MD7 MD6 Balken neerleggen

10.00-11.00 MD3 MD5

11.00-12.00 MD12 MD2

12.00-13.00 MC6 MC4

13.00-14.00 MD1 JD1

14.00-15.00 JD2 MC7

15.00-16.00 JB3 JB5

16.00-17.00 MA5 JA3 Balken in gymzaal 3 neerleggen

Meent 11 dec Team 1 Team 2

13.00-14.00 JC1 JC2 Balken neerleggen

14.00-15.00 MC5 MC8

15.00-16.00 MC12 MB2

16.00-17.00 MB5 MB3 Balken opruimen, 17.10u weg

de Trits 2/3 zaal 11 dec Team 1

14.00-15.00 MB1 Balken neerleggen

15.00-16.00 MB12 Balken opruimen

ATC 12 dec zaal 3

09.00-10.00 M8E1

10.00-11.00 M8E3

11.00-12.00 M8E2

12.00-13.00 J8E1

13.00-14.00 JD3

14.00-15.00 MB8

15.00-16.00 JB2

16.00-17.00 MC7 Balken opruimen op kar

Meent 12 dec Team 1 Team 2

11.00-12.00 JC3 JC4 Balken neerleggen

12.00-13.00 MC3 MB7

13.00-14.00 JA2 JA11

14.00-15.00 MC1 MC2

15.00-16.00 MB6 MB4

16.00-17.00 MA4 MA7 Balken opruimen, 17.10u weg

de Trits 12 dec Team 1 Team 2

8.30-10.00 JB1 JA1 Opruimen 9.50u

16.00-17.00 MA1 MA2 Opruimen 17.00-17.10



ATC 18 dec Zaal 2 zaal 3

09.00-10.00 MD2 MD4 Balken leggen

10.00-11.00 MD5 MC8

11.00-12.00 MD7 MC4

12.00-13.00 MC6 JB1

13.00-14.00 JC4 JB4

14.00-15.00 JB5 JB2

15.00-16.00 MB4 MB2

16.00-17.00 MB8 MB7 Balken in gymzaal 3 leggen

ATC 19 dec Zaal 3

09.00-10.00 JC3

10.00-11.00 JC1

11.00-12.00 MC5

12.00-13.00 MC7

13.00-14.00 MB1

14.00-15.00 MB3

15.00-16.00 MC12

16.00-17.00 MA4 Balken opruimen op kar

Meent 19 dec Team 1 Team 2

11.00-12.00 JD3 JD4 Balken leggen

12.00-13.00 JB3 JC2

13.00-14.00 MB6 MB5

14.00-15.00 MA1 MB12

15.00-16.00 MA5 MA7

16.00-17.00 JA1 JA11 Balken opruimen, 17.10u weg


