
Zaalhockeyupdate: we blijven buiten!!! 

 

Beste leden, 

Als bestuur van MHC De Dommel hebben wij na een zorgvuldige afweging besloten om al onze 
teams terug te trekken uit de zaalhockeycompetitie indien deze door de KNHB toch zou worden 
hervat, de wens om wel te starten ligt er vanuit de bond sinds vorige week. 
 
Vooruitlopend op de volgende persconferentie hebben we samen met de zaalhockeycommissie hier 

over gesproken besloten om op het veld door te gaan en het zaalhockeyseizoen niet meer op te 

starten voor de aankomende 3,5 weken. Natuurlijk vinden wij het erg jammer dat we dit besluit 

moeten nemen. Meer clubs in de regio staan voor een zelfde besluit, dan wel hebben dit besluit al 

genomen. Hierdoor zal  de invulling van de diverse competities ook niet meer in stand te houden zijn 

en dit niet ten goede zal komen van de competitieafhandeling gedurende deze 4 speelweekenden. 

Samengevat hebben we dit gedaan omdat we in onze ogen geen volwaardig zaalhockeyproduct 

kunnen aanbieden aan onze leden. 

Vandaag is er nogmaals contact geweest met de bond, ook zij bevestigen dat er meerdere clubs in 

onze directe regio een zelfde besluit hebben genomen. Graag willen we jullie als leden informeren 

over de achtergrond van dit besluit. 

 

De spoeling in Zuid-Nederland was qua teams al dunner. Net voor aanvang van het zaalseizoen 
trokken een aantal teams zich voor aanvang al terug, direct gevolg van de acute Corona situatie. Dit 
leidde tot een incomplete start van het zaalseizoen. Kijkend naar waar we nu staan kan, door de 
eerdere en huidige overheidsmaatregelen, in het meest gunstigste geval de zaalhockeycompetitie 
voor maximaal 65% gespeeld worden. Maar mogelijk is dit veel minder. Er moeten dan namelijk na 
29 januari 2022 geen wedstrijden meer uitvallen door corona of quarantaine van onze eigen teams 
en/of hun tegenstanders. Daarnaast zien we dat qua trainers en begeleiders ook veel uitval is, dus 
logistiek ook een opgave om alles rond te krijgen.  
 
Onze verwachting is dat de Omnikron variant ook de komende weken nog grote invloed zal hebben 
op de beschikbaarheid van spelers en begeleiders. Daar kunnen we helaas niet omheen. Daarnaast 
zullen sommige teams zullen dan een evenredig groot deel van de wedstrijden spelen (met name als 
zij voor de lockdown al hebben gespeeld), terwijl andere teams met een beetje pech een 
onevenredig klein deel van de wedstrijden zullen spelen. Hierop is totaal geen invloed uit te oefenen 
door de KNHB noch de clubs. Dit verschil valt echter niet uit te leggen aan leden en zeker niet als bij 

iedereen wel het volle pond aan contributie zou worden geïncasseerd.  

 

Daarnaast hebben wij als bestuur gemerkt dat het draagvlak om de zaal nog in te gaan sterk 
verschilt. Dit is niet alleen het geval vanwege het stilvallen van de competitie en de hoge 
besmettingscijfers, maar is ook het gevolg van de beslissing dat nu wel weer op het veld mag worden 
gehockeyd. Wij als club willen dit ook stimuleren en dit faciliteren. De beperkt beschikbare 
vrijwilligers die hiervoor nodig zijn, kunnen we niet inzetten voor zowel  buitenhockey als zaalhockey 
als dat toch weer zou doorgaan.  

 

 

Gezien ons besluit zal de zaalhockeycontributie niet in rekening worden gebracht aan de leden die 
zaalcompetitie (zouden) spelen. 



 
 
Tot op heden is de gemeente Sint Michielsgestel ons zeer behulpzaam geweest en hebben we alleen 
het feitelijk verbruik van de zaal hoeven te betalen. De KNHB geeft aan coulant te willen zijn met 
eventuele boetes rondom het terugtrekken van onze teams. Dit hebben ze op andere vlakken 
afgelopen 2 jaar ook gedaan. We proberen daarmee de kosten van het wel opstarten van het 
zaalhockeyseizoen te beperken. In de ALV komen we als bestuur terug op een mogelijke verrekening 
van kosten die we maken doordat we eerder het veld op zijn gegaan. We proberen de schade dus 
beperkt te houden 
 
Als bestuur hebben wij gemeend dit besluit nu te nemen en niet verder vooruit te schuiven. Het is in 
onze optiek wenselijk dat alle leden weten waar ze aan toe zijn. Via onze reguliere kanalen zal een 
update volgen hoe het hockeyprogramma er komende periode uit gaat zien. We zullen nog voor de 
carnaval ook wedstrijden gaan spelen zoals het er nu laat uitzien 2 weekenden.  
 
Tot slot onze dank gaat ook uit naar de inzet van de zaalhockeycommissie die voor het tweede jaar 
op rij een hoop werk hebben verricht zonder dat we echt hebben kunnen spelen!!! Dat is ontzettend 
jammer 
 
Dank voor jullie begrip, samen maken we er het beste van 
 
Bestuur MHC De Dommel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


