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Lekker zaalhockeyen in onze Kamponghal XXL!
We gaan dit jaar met 134 teams de zaal in! Alle Jeugdteams op één na doen
mee! 99% score en 22 seniorenteams doen weer mee. Wat een enthousiasme!
En dankzij de Kamponghal XXL trainen en spelen we lekker op ons eigen
terrein. Vertrouwd, veilig én gezellig!
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!

Agenda Zaalhockey
17 nov

Vragenuurtje
scheidsrechtercursus

21-26 nov

Opbouw
Kamponghal

30 nov

KNHB
scheidsrechter
examens

3-4 dec

KICK OFF
(programma volgt
nog)

Vanaf 5 dec

Start trainingen

10 dec

Start competitie

8 jan

D Top toernooi

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

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 21-26 nov 2022 gaan de 120 aanpakkers de Kamponghal XXL
opbouwen. In het rooster in de Zaalcorner staat wanneer jouw team dienst
heeft. Kom op tijd, we hebben alle handjes hard nodig! We zullen je middels
een SMS een herinnering sturen, zodat je het niet kan vergeten!
Ieder jaar is het een grote puzzel om alle krachten samen te brengen op het
juiste tijdstip. Daar de werkzaamheden niet op alle bouwdagen gelijk zijn en wij
toch proberen de aanpakkers van één team op dezelfde dag te laten komen is
het aantal aanpakkers per team wat variërend. Kijk dus goed in het schema op
welke opbouw en/of afbouwdag hoeveel aanpakkers je team dient te leveren.
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. We rekenen ook op jouw team!
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Energie
De huidige energieprijzen betekenen voor Kampong een enorme krater in de
begroting. Veldverlichting en verwarming vreten elektriciteit en gas. En dan
hebben we de blaashallen nog niet genoemd. Maar een winterseizoen zonder
zaalhockey in onze Kamponghal XXL kunnen we ons niet voorstellen. We
trekken dan ook alle registers open om maximaal te besparen op
energieverbruik. De verwarming gaat op standje “vorstbescherming” en kunnen
we indien nodig op afstand bedienen. Maar we investeren ook in slimme ledverlichting en onderzoeken de alternatieven voor aardgas.
Hoe dan ook, reken op een flink koudere hal dan in voorgaande jaren en kleed
je erop! Voor het ultieme wintergevoel zal Nr. 14 een Koek en Zopie kraam in
de hal neerzetten. We zoeken nog een sponsor voor extra fleece dekens op
de tribunes. Wie kan en wil ons helpen?

‘

Sponsors gezocht
Heb jij mogelijkheden voor sponsoring en wil je actief bijdragen aan een
succesvol zaalseizoen op Kampong? We bieden diverse opties om je bedrijf te
promoten in onze Kamponghal XXL. Wil je een veld sponsoren? Of zie je je
bedrijfsnaam graag terug op de plank in de goal of op een tribune? Vraag
gerust naar de mogelijkheden!
Wil je met je gezin, huis, of als team een persoonlijke bijdrage leveren? Ook
dan kan. Bijvoorbeeld door het sponsoren van 1 of meerdere fleece dekens,
droogloopmatten en/of andere items met je naam erop. De opties zijn
laagdrempelig en de bedragen alleszins redelijk.
Meer weten? Stuur een berichtje naar zaal@kamponghockey.nl.

Scoor je zaalstick en schoenen bij Intersport!
Nu je de zaal binnenkort in gaat, heb je misschien weer nieuwe spullen nodig?
Misschien is het al twee jaar geleden dat je hebt gezaalhockeyd, of misschien is
het voor jou de allereerste keer! In de zaal spelen we met een andere stick dan
op het veld (deze is wat platter) en ook draag je zaalschoenen (geen zwarte
zool) en daarbij is ook een zaalhandschoentje verplicht. Net zoals natuurlijk je
bitje en je scheenbeschermers.
Al deze spullen kan je bij Intersport Twinsport kopen in de Potterstraat, hoek
Oude Gracht!
Als Kamponglid spaar je hier voor jezelf en voor de vereniging 2,5% VIP saldo.

Kick-Off Zaal 3-4 december 2022
Op zaterdag 3 en zondag 4 december 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 (28 november-2 december) wellicht terecht. Neem hiervoor contact
op met Gaby van der Kooij: ondersteuning@kamponghockey.nl
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Scheidsrechterkaart halen
Ieder spelend lid van een vereniging moet vanaf 16 jaar zijn/haar
scheidsrechterskaart hebben gehaald. Kampong nodigt je uit om de opleiding te
doorlopen en het examen te doen. Meer informatie over deze “kaart” is te
vinden op de KNHB site
Je kan door middel van een e-learning jezelf voorbereiden op het examen
clubscheidsrechter. Kampong kan je toegang geven tot de e-learning. Met de
filmpjes van de KNHB op YouTube kun je je altijd voorbereiden op je
eerstvolgende wedstrijd.
Examen wordt afgenomen op 30 november. Het vragenuurtje is op 17
november.
Aanmelden voor de cursus kan door middel van een e-mail naar
arbitrage@kamponghockey.nl

Wanneer starten de trainingen?
De trainingen starten 'officieel' maandag 5 december 2022. Als de bouw van
de hal volgens plan verloopt, dan gaan de jongste jeugd teams (O10/O9/O8) op
woensdag middag 30 november trainen in de zaal. De andere breedte elftallen
trainen deze week nog gewoon op het veld.
Op zondag 27 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

Bouwteam zoekt uitbreiding!
Binnenkort gaat de Kamponghal XXL weer de lucht in. Dit kan alleen dankzij de
inzet van ons bouwteam!
In de week van 21 november gaan we van start met de bouw van de
Kamponghal XXL. In een paar dagen toveren we veld 4 om tot een waar
Zaalhockey Paleis. Daarom zijn we op zoek naar iemand die zich in wil zetten
voor de op- en afbouw van de Kamponghal XXL. Zowel de opbouw als de
afbouw van de blaashal is intensief werk. Gedurende deze wintermaanden zijn
er soms kleine technische klusjes te klaren.
We zijn op zoek naar iemand die handig is en van aanpakken houdt. Ben jij die
handige persoon die wij zoeken? Meld je snel bij Team Zaal

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