
Evaluatie zaalhockeyseizoen 2019-2020 
 
Stand van zaken 
Dit jaar waren er 33 teams van MHCBE en 12 teams van MHC Udenhout. De trainingen 
werden gehouden in De Roomley, ’t Ruiven en De Blaak.  
 
Ieder team kreeg 3 trainingen vanuit de club. In Udenhout werden 5 trainingen aangeboden 
per team.  
 
Dit jaar liep de planning bij de KNHB niet vlekkeloos waardoor pas op 6 december 2019 de 
definitieve planning klaar was. Op 1 december startte de competitie dus dat was lastig. Met 
éen team hebben we het probleem gehad dat de wedstrijd werd gespeeld in ’t Ruiven in 
plaats van in De Roomley. Dat is met de gemeente achteraf goed geregeld. 
 
De E-learning training voor scheidsrechters werd niet goed geregeld vanuit de KNHB. 
Hierdoor konden veel scheidsrechters niet meer hun certificaat halen. Bij het inplannen van 
de scheidsrechters kwamen we in de problemen dat er te weinig scheidsrechters per team 
beschikbaar waren.  
 
De thuiswedstrijden werden gehouden op 4 locaties: De Roomley, ’t Ruiven, De Blaak en 
Dongewijk. Het is jammer dat de blaashal niet is doorgegaan. Het is nog steeds niet duidelijk 
of de hal er uiteindelijk gaat komen. De gemeente doet daar geen uitspraken over.   
 
Helaas werden de wedstrijden van 9 februari 2020 afgelast door de KNHB. Er is één 
wedstrijd ingehaald omdat hier het kampioenschap vanaf hing.  
 
Tot slot: de zaalcommissie wordt uitgebreid met Paul Bertens. Paul zal meehelpen met het 
inplannen van de trainingen. Dat is elk jaar weer veel werk.  
 
Positieve punten 

• Afstemming met de gemeente liep goed.  
• Afstemming met TC liep goed waardoor alle teams in de juiste klasse waren 

geplaatst.  
• In overleg met het bestuur hebben we drie groepsapps aangemaakt met de coaches. 

Hierin werd relevante informatie gedeeld. 
• Afstemming met materiaalcie over de ballen liep goed. 
• Dit jaar zijn er keepersriempjes besteld voor in de zaal. Tip voor volgend jaar is om de 

riempjes en de ballen gelijktijdig uit te reiken. Was dit jaar niet mogelijk omdat de 
riempjes later werden geleverd.  

• We zijn ruim binnen budget gebleven.  
• Goedkeuren wedstrijden verliep prima.  

 
Aandachtspunten 

• We gaan volgend jaar de trainingen in Lisa zetten.  
• Er moet een draaiboek komen in geval van een calamiteit. 
• Takenpakket maken binnen de zaalcommissie: wie doet wat binnen het team.  
• Onderzoeken of het mogelijk om twee teams tegelijkertijd te laten trainen met zelfde 

niveau. Selectieteams krijgen wel een hele zaal. Afstemmen met het bestuur. Verder 



bestaat dan de mogelijkheid omdat er meer trainingen gegeven kunnen worden 
vanuit de club voor zelfde geld.  

• Niveau scheidsrechters is niet goed. Is ook regelmatig op het wedstrijdformulier 
neergezet. Wordt besproken met KNHB en daarna met bestuur.  

 


