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Lekker zaalhockeyen in onze XXL Kamponghal!
We gaan dit jaar met 152 teams de zaal in! Alle Jeugdteams op één na en 27
seniorenteams doen weer mee. Wat een enthousiasme! En dankzij de XXL
Kamponghal trainen en spelen we lekker op ons eigen terrein. Vertrouwd,
veilig én gezellig!

Agenda Zaalhockey
15-20 nov

Opbouw
Kamponghal

Het is een hele organisatie, maar met hulp van iedereen die gaat coachen,
trainen, aanpakken, fluiten, zaalwachten en aanmoedigen, maken we er weer
een topwinter van. Alvast veel zaalplezier!

27-28 nov

KICK OFF
(programma volgt
nog)

Team Zaal (Barbara, Hester, Joost, Michael, Rutger, Ronald en René)

Vanaf 29 nov

Start trainingen

5 dec

Start competitie

27-28 dec

De Ridder Kamp

29 dec

Glow in the Dark
toernooi

3-4 jan

De Ridder Kamp

7 jan

D Top toernooi

Al het zaalnieuws in de 'Zaalcorner'
In de vernieuwde Zaalcorner op de Kamponghockey website vind je het laatste
zaalnieuws. Zo vind je hier naast contactgegevens, tips & tricks maar ook
instructies voor als je bijvoorbeeld zaalwacht bent.
Klik op de knop 'Zaalcorner' op de homepage of gebruik de knop hiernaast.

Opbouw en afbouw Kamponghal XXL
In de week van 15-20 nov 2021 gaan de 120 aanpakkers de Kamponghal
opbouwen. In het rooster in de Zaalcorner staat wanneer jouw team dienst
heeft. Kom op tijd, we hebben alle handjes hard nodig!
In tegenstelling tot de inventarisatie die gedaan is, hebben we slechts één
opbouwer en één afbouwer nodig van de jeugdteams en niet twee. Onze
excuses voor het eventueel veroorzaakte ongemak.
Mag je dan de shift van 4 uur over 2 opbouwers verdelen? Liever niet. Het is
onze voorkeur om per team één opbouwer te sturen die de hele geplande shift
van 4 uur komt helpen. Reden is efficiëntie en de instructie die we dan 2x
moeten geven.
Kan je toch niet? Regel zelf een vervanger (je hebt al een 2e op/afbouwer klaar
staan). We rekenen ook op jouw team!
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GEZOCHT: beheerder
Wij zijn op zoek naar een Kamponghalbeheerder in de zaalperiode. Hou je van
zaalhockey en vind je het leuk om wat bij te verdienen? Ben je net als wij zuinig
op de Kamponghal? Kan jij op zaterdag en zondag met regelmaat de startende
teams op weg helpen en bij toerbeurt afsluiten? Ben je flexibel en help je
graag? Wil je onderdeel uitmaken van het team dat zaalhockey mogelijk maakt
voor al onze leden? Mail ons dan snel op zaal@kamponghockey.nl zodat we je
meer kunnen vertellen over de taken en de vergoeding en onze Kamponghal
XXL.

Kick-Off Zaal 27-28 november 2021
Op zaterdag 27 en zondag 28 november is de Kick-Off: Hét moment voor de
jeugd om met je team de spelregels door te nemen, de zaalspullen te checken
en een eerste oefenwedstrijdje te spelen. De coaches ontvangen binnenkort het
programma.
Voor senioren teams (zaal) is er geen Kick Off. Mochten jullie toch al wat in
willen spelen/trainen of een oefenpartijtje spelen, kunnen jullie in de week voor
de kick-off (22-26 november) wellicht terecht. Neem hiervoor contact op met
Gaby van der Kooij: ondersteuning@kamponghockey.nl

Wanneer starten de trainingen?
De trainingen starten 'officieel' maandag 29 november 2021. Als de bouw van
de hal volgens plan verloopt, dan gaan de jongste jeugd teams (F2/E6/E8) op
woensdag middag 24 november trainen in de zaal. De andere breedte elftallen
trainen deze week nog gewoon op het veld.
Op zondag 20 november maken we bekend of dit wel of niet kan.

In de Kerstvakantie zijn er GEEN trainingen m.u.v. topjeugd. Als er
breedteteams zijn die ook willen trainen in de vakantie kunnen zij contact
opnemen met Gaby van der Kooij: ondersteuning@kamponghockey.nl

Nieuw gezichten op het Wedstrijdsecretariaat
We hebben in Wouter Janssen en Jean-Paul Bolhaar goede opvolgers
gevonden voor het Zaal-Wedstrijdsecretariaat Jeugd en Senioren: Zij volgen
Margo Richter-Elerie en Jacqueline Jansen (niet op foto) op, die ons al jaren
hebben geholpen hiermee. Margo en Jacqueline hartelijk dank voor al jullie
inzet! Wouter en Jean-Paul van harte welkom!
De heren zijn bereikbaar op wedstrijdsecretariaatzaal@kamponghockey.nl

Kamponghal te huur
De Kamponghal is te huur voor wedstrijden, toernooien, clinics en kampen. De
Kamponghal heeft vier volwaardige wedstrijdvelden en tribunes.
Reserveren: ondersteuning@kamponghockey.nl
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