
WE GAAN DE ZAAL IN 
 

Beste HCNuth zaalhockeyspeler, 

Sinterklaas is weer in ‘t land! Tijd voor de zaalhockeyinformatie.  

Dit jaar hebben we 9 teams die in de zaal gaan spelen.  

We hebben er bewust ervoor gekozen om onze jongste jeugd niet in te schrijven voor de 

zaalcompetitie. Aan hen bieden we een passend winterprogramma. Kijk voor meer 

informatie op onze website. 

 

Lees deze nieuwsbrief goed door. Heb je vragen of suggesties dan kun je terecht bij je eigen 

coach, of bij de Technische commissie of stuur een mail naar zaalhockey@hcnuth.nl 

 

ZAALBIJDRAGE 

 

Massaal hebben jullie je aangemeld en daarmee een machtiging afgegeven voor de 

automatische inning van de zaalhockeybijdrage (€75). 

 

WEDSTRIJDSCHEMA GEPUBLICEERD 

 

De KNHB heeft het wedstrijdschema gepubliceerd, de teamindelingen bekend gemaakt dus 

we kunnen beginnen. 

Dit seizoen spelen we voor de laatste keer in wedstrijdblokken (meerluiken). Volgend 

seizoen gaan we (zoals op het veld) losse wedstrijden spelen.   

Bij alle wedstrijdblokken die in onze thuishal (sporthal A Gene Bek) gespeelt worden dient 

jouw team de wedstrijdtafel/zaalwacht te leveren voor alle wedstrijden in jullie 

wedstrijdblok, ook als Nuth zelf niet moet spelen.  

Ook levert  HC Nuth de scheidsrechters. 

 

Kijk goed op welke dagen en welke tijd je team moet spelen: dat wisselt sterk: ’s morgens/’s 

avonds/zaterdag/zondag 

mailto:zaalhockey@hcnuth.nl


WEDSTRIJDZAAL A GENE BEK 

 

We spelen dit jaar onze competitiewedstrijden weer in de  Sporthal A Gene Bek.  

 

Let op: in iedere sportzaal is de sporthalbeheerder de baas. Houd je aan de regels en 

aanwijzingen. Geen zaalschoenen aan buiten de zaal. 

 

=>  Sporthal A Gene Bek vind je naast de velden van RKSV Bekkerveld.  

=>  Adres: Tacitusstraat 130, 6417 TZ Heerlen, 045-8516530 

Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig. 

 

ZAALBALKEN A GENE BEK 

Op iedere wedstrijddag roosteren we het eerst spelende Nuth-team een half uur eerder in, 

om de balken te leggen. Het laatst spelende Nuth-team ruimt alles weer netjes op. 

 

SCHEIDSRECHTERS GEZOCHT 

Het fluiten van wedstrijden hoort net zo goed bij hockey als het spelen.  

Je kunt er zelfs een kleine vergoeding voor krijgen als je je vooraf aanmeldt als vaste scheids. 

Vaste scheidsen krijgen voor de wedstrijden die ze fluiten een vergoeding van 5 euro.  

Ook senioren zijn van harte welkom om tegen deze vergoeding meerdere 

zaalhockeywedstrijden te fluiten.  

 

Aanmelden voor Fluiten Tegen Vergoeding (5 euro/ wedstrijd) bij arbitrage@hcnuth.nl   

 

 

TRAININGSSCHEMA EN TRAININGSHAL 

 

We maken dit jaar gebruik van 2 Sporthallen om te trainen  Sporthal Treebeek en Sporthal 

Varenbeuk.  
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We starten op Dinsdag 6 December met de trainingen.  Tussen Kerst en Nieuwjaar zijn er 

geen zaaltrainingen ingepland. 

Elk team krijgt een vast trainingsmoment. We zullen deze trainingen ook in LISA  toevoegen. 

 

In onderstaande tabel vind je alvast wanneer je gaat trainen. 

Team Wanneer Waar Van Tot 

     

MO14-1 Dinsdag sporthal Treebeek 19:30 20:30 

MO14-2 Dinsdag sporthal Treebeek 19:30 20:30 

MO16-1 Dinsdag sporthal Treebeek 20:30 21:30 

MO16-2 (mix) Dinsdag sporthal Treebeek 20:30 21:30 

D1 Dinsdag sporthal Treebeek 21:30 22:30 

     

MO12-2 Donderdag sporthal Treebeek 18:00 19:00 

JO16-1 Donderdag sporthal Treebeek 19:00 20:00 

MO18-1 Donderdag sporthal Treebeek 20:00 21:00 

DO25-1 Donderdag sporthal Treebeek 21:00 22:00 

     

MO12-1 Vrijdag sporthal Varenbeuk 17:45 19:00 

 

Adres: Sporthal Varenbeuk Hei-Carisborgweg 19, 6414NL, Heerlen 

Adres: Sporthal Treebeek, Wijenweg 143, 6446AK Brunssum 

 

Hier geldt: de sportzaalbeheerder is de baas. 

1. Teams zorgen steeds zelf voor het op tijd leggen en opruimen van de balken. 

Zorgvuldig, niet schuiven! 

2.  De zaal alleen betreden mag worden met het daarvoor bestemde schoeisel 

3. Er geen etens- en drinkwaren in de kleedruimten en de zaal genuttigd mogen worden 

4. Diegene die in de zaal Treebeek trainen moeten hun zaalsticks voorzien van een 
hoes/sok om beschadigingen aan de vloer te voorkomen. 

 

 

 

 

 

 



De  deur  links is de ingang naar de Sporthal Treebeek 

 

 

Het is mogelijk dat naast deze vaste trainingsmomenten er extra trainingen ingepland 

worden. De teamleiding zal jullie informeren of en wanneer deze extra trainingen gepland 

zijn. 

 

NIEUW ALS ZAALHOCKEYER? 

Voor al je nog niet eerder in de zaal hebt gehockeyd. Dit heb je nodig: 

- net als op het veld scheenbeschermers, een bitje en een Nuth tenue 

- schone zaalschoenen 

- een zaalhockeystick (v.a. 25 euro) en  

- een zaalhockey-handschoentje is wel handig 

- keepers krijgen van Bart Bams zaalriempjes en zaalhoezen voor de legguards 

- trotse ouders, die helpen als zaalwacht, achter de wedstrijdtafel of bij balken 

leggen/opruimen 

 

WE WENSEN JULLIE EEN SPORTIEF ZAALHOCKEYSEIZOEN! 

Rob Sieben 

TC HC Nuth 

zaalhockey@hcnuth.nl 


