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1. Inleiding 

Dit document is bedoeld om het jeugdbeleid van HV Myra beter uit te kunnen leggen aan Myra leden 

en ouders van Myra leden.  Het document is onderdeel van een serie nog te verschijnen 

beleidsdocumenten die bedoeld zijn een samenhangend overzicht te geven op de jeugdafdeling van 

Myra en toe te lichten welke keuzes die daarin zijn gemaakt. 

2. Beleid Zaalhockey algemeen 

Het uitgangspunt voor het Myra-jeugdbeleid met betrekking tot zaalhockey is de opvatting dat 

zaalhockey de technische en tactische ontwikkeling van jeugdhockeyspelers op het veld waardevol 

kan ondersteunen. Zaalhockey biedt de spelers in jeugdteams van Myra veel spelplezier en biedt hen 

een sportief en serieus alternatief tijdens de winterstop. Zaalhockey wordt gezien als een onderdeel 

van het Myra-jeugdopleidingsplan.  

Niet alle Myra teams kunnen meedoen aan de zaaltrainingen en competitie. De beperkingen zitten in 

de zaalcapaciteit in regio (zowel voor wedstrijden als trainingen) en het aantal trainers dat de teams 

ook in de zaal goed kan begeleiden.  Omdat Myra de laatste jaren met de 1e en 2e jeugd teams steeds 

heeft meegedaan aan de zaalcompetitie begint het aantal trainers met goede de kennis en ervaring 

bij het zaalhockey te groeien.  

De jonge spelers zijn bij hun technische ontwikkeling het meest gebaat bij zaalhockey. Om deze 

reden worden in het seizoen 2014-2015 naast de 1e en 2e teams ook alle D-teams aangemeld voor de 

zaalhockeycompetitie. Zaalhockey wordt gezien als een verplicht onderdeel van het 

opleidingsprogramma . Myra gaat er dus van uit dat iedereen meedoet tenzij er zwaarwegende 

redenen zijn (bv geloofsovertuiging) om niet mee te doen. 

De zaalhockeycompetitie wordt gespeeld in teams van 6 tegen 6 (senioren is 5 tegen 5), en in poules 

van maximaal 7 teams. Dat betekent maximaal 6 competitieweekeinden.  

3. Samenstelling zaalteams  

Vanwege bovengenoemde beperkingen  in zaal en trainers worden nu complete veldteams 

ingeschreven voor de zaalhockeycompetitie. Dit betekent in de praktijk dat er met een 

roulatiesysteem moet worden gewerkt waarin veel wordt gewisseld. Er mogen ook maar 12 spelers 

op het wedstrijdformulier worden ingevuld en dat betekent dat er per weekend 2 of 3 spelers niet 

kunnen meespelen. Myra vindt het belangrijk dat er een eerlijk wisselbeleid wordt gehanteerd. 

Iedereen heeft evenveel recht om als speler even vaak mee te gaan met het team. 
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De verwachting is dat nu de groei van trainers met zaalachtergrond blijft doorgaan en de 

zaalcapaciteit in de regio toeneemt, Myra te zijner tijd ook met kleinere selectieteams aan de 

zaalcompetitie gaat meedoen. Hierdoor zal het sportieve nivo toenemen, maar ook de kosten. 

4. Scheidsrechters, coaches en zaaldiensten 

 

Teams zullen zelf zorg moeten dragen voor scheidsrechters. Deze worden in de zaal niet door Myra 

ingepland. Voor de start van de competitie wordt er door de zaalhockey commissie elk jaar een 

informatie bijeenkomst georganiseerd met daarin uitleg over de verschillen in regels tussen het veld 

en de zaal, uitgifte van materiaal en de bedoeling van de zaaldiensten. In principe is de 

veldtrainer/coach ook de trainer/coach in de zaal. Dit wordt aan het begin van het jaar contractueel 

vastgelegd en besproken met de trainers.  

 

5. Zaalcompetitie 

De poule-indeling van de zaalcompetitie is gebaseerd op de resultaten van het team in de 

voorcompetitie. Doordat de grootte van de poules op het veld en in de zaal verschillen, kunnen de 

niveaus niet altijd met elkaar worden vergeleken.  

De zaalcommissaris zal er zoveel mogelijk op toe zien dat de teams op niveau worden ingedeeld en 

indien wenselijk proberen op de zogenaamde Perzische Markt, georganiseerd door de KNHB, van 

poule te wisselen. Dit gebeurt alleen als daartoe via de mail zaalhockey@hvmyra.nl een aanvraag is 

gedaan. 

6. Zaaltrainingen  

Het streven is voldoende zaalcapaciteit in te kopen om alle zaalteams trainingen te bieden. Deze 

trainingen vinden plaats in Sportcentrum VU, locatie Uilenstede. Het streven is om alle teams 

ongeveer vier trainingsuren te geven. De trainingen vinden idealiter zoveel mogelijk plaats in het 

begin van de competitie en in de weekenden dat er geen wedstrijd op het programma staat. De 

zaalcapaciteit in Amsterdam en omgeving is echter helaas niet zo ruim dat altijd aan deze wensen 

kan worden voldaan. 

7. Zaalhockeycontributie 

Zaalhockey is leuk en erg leerzaam, maar helaas ook kostbaar. Omdat de club extra kosten moet 

maken voor de zaalhuur en inschrijving van de zaalteams in de competitie is het nodig extra 

contributie per lid te innen voor zaalhockey. Voor het seizoen 2014-2015 is het bedrag van de eigen 

bijdrage per lid vastgesteld op € 40,-. Dit bedrag wordt aan het begin van de zaalcompetitie door de 

penningmeester geïnd.  
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