
Beste leden,  
 
Hierbij de teamindeling voor zaalhockey voor dit seizoen. Wat fijn dat er zoveel enthousiaste 
leden zijn die mee willen doen met de zaalhockeycompetitie. Voor sommige teams geldt dat 
er een splitsing is gemaakt in een team om ook andere leden uit teams waar de opgaves 
minder waren te laten zaalhockeyen.  
 

Let op! 
Sommige teams wilden bij elkaar blijven alleen zitten zij met 15 mensen in een team. Er 
mogen maximaal 12 speelsters mee bij elke wedstrijd. Als er dus meer speelsters in een 
team zitten dan is het de eigen keus aan het team om te regelen wie er dan bepaalde 
wedstrijden niet meespeelt.  
 
Heren 1:  
Heren 1 is een combinatie geworden van heren 1 en heren 2.  
 
Dames 1, 2 en MA1:  
Dames 1 is een mix geworden van A en invalsters bij dames 1 en de jongere meiden van 
Dames 1. Dames 2 zijn de overige meiden uit Dames 1 veld. MA1 zijn de overige meiden uit 
MA1 veld.  
 
MA2 en MA3:  
Gaan compleet (net als op het veld) de zaal in. Let goed op dat jullie maximaal 12 speelsters 
tegelijkertijd mee laten spelen tijdens de competitie. Dit betekent dat er een aantal per 
wedstrijd niet mee kunnen doen.  
 
MB1 en MB1:  
De MB1 gaat als geheel de zaal in. Van de MB2 en MB3 is een mix team gemaakt bestaande 
uit 13 meiden. Let op, ook hier geldt dat er maar 12 meiden mogen hockeyen. Elk weekend 
is er minstens 1 meisje vrij. 
 
MC1 en MC2: 
Wij hebben twee teams opgesteld waarbij wij verwachten dat iedereen goed tot zijn recht 
zal komen in de zaal. De twee meiden C-teams zullen gezamenlijk trainen.  
 
De competitie zal binnen een paar weken ook bekend worden gemaakt.  
 
Voor de leden die niet meedoen aan zaalhockey zal een rustperiode ingaan ook wel 
winterstop genoemd. Er zal niet worden getraind op het veld maar ook niet in de zaal als je 
je niet hebt opgegeven voor zaalhockey.  
 
Sportieve groet, 
De TC   
 
 
 


