
 

 

Beste spelers van de E8-tallen, Junioren en Senioren, 

Via je coach heb je misschien al enige informatie ontvangen over het zaalhockeyseizoen ‘22-‘23 en het 

aanmelden/afmelden hiervoor. Ten opzichte van voorgaande jaren hebben wij i.o.m. het bestuur hierop een 

belangrijke aanpassing gedaan.                                                                                                                               

Bijna iedereen doet mee aan het zaalhockeyseizoen en iedereen apart laten aanmelden brengt een hoop werk met 

zich mee. Daarom hebben we besloten dat degene die niet mee wil doen aan het zaalhockeyseizoen zich uit moet 

schrijven!  

Vanaf vandaag 17-09-2022 kun je jezelf via de Dommelsite uitschrijven. De methode is hetzelfde als voorgaande 

jaren wat betreft het inschrijven, dus via het ‘evenement’. Hieronder volgt een korte uitleg hoe dit te doen;                 

Ga naar www.mhcdedommel.nl. 

- Log in met je lidnummer en persoonlijke wachtwoord via de ‘’inloggen’’ button aan de rechter bovenzijde op 

de homepage (als je je wachtwoord niet meer weet, volg dan de link onder het                                             

Dommellogo (https://is.gd/o5MsTB) of scan deze QR-code;                                                       

 
- Na het inloggen kom je in je eigen overzicht. 

- Rechts onderaan staat ‘’Evenementen’’ en daaronder het evenement ‘’Zaalhockey ...’’. Daar moet je 

vervolgens op klikken. 

- Er verschijnt vervolgens een nieuwe pagina (met eventueel diverse zaalhockeyteams/-groepen). Onderaan 

naast het groene shirt staat ‘’aangemeld”. Daar klik je één keer op en het shirt wordt rood. Je bent nu 

afgemeld. Indien wenselijk kun je dit corrigeren door er 2x op te klikken waardoor je weer bent aangemeld.  

- Het kan zijn dat het een dag duurt voordat de uitschrijving zichtbaar is in de app.  

- Iedere inschrijving/aanmelding wordt automatisch gekoppeld aan de administratie t.b.v. het innen van de 

contributie. Voor meer informatie over de contributie kun je terecht op (https://is.gd/nJ3hnT) of scan de 

volgende QR-code;                                                                 

 

De deadline voor het uitschrijven is maandag 26 september 2022!  

 

Afhankelijk van het aantal afmeldingen per team wordt er bekeken hoe de teams definitief worden samengesteld. Het 

is dus mogelijk dat de zaalhockeyteams afwijken van de veldhockeyteams! De definitieve indeling zal door de TC 

worden bepaald. 

Voorlopige info seizoen 2022-2023                  

De eerste 3-luik wedstrijden zijn op zondag 4 december* en het laatste speelweekend is 11/12 februari. Op 24*, 25 en 

31 december 2022 en op 01 januari 2023 worden er géén wedstrijden gespeeld.                                                              

De wedstrijden evenals trainingen vinden wederom grotendeels plaats in De Theereheide en gedeeltelijk plaats in De 

Misse (Den Dungen). 

 

Jongste Jeugd                                                                                                                                                             

Ook dit seizoen gaan de E 8-tallen weer ‘gewoon’ competitie spelen. Ze spelen in blokken van 150minuten.             

Wat betreft de details voor de andere jongste jeugd (E-F) komen we in een later stadium op terug. Zij zullen op 

eenzelfde manier aan het zaalhockey deelnemen zoals voorheen, dus op de zaterdagochtenden. 

http://www.mhcdedommel.nl/
https://is.gd/o5MsTB
https://is.gd/nJ3hnT


 

 

 

Scheidsrechters, Zaalwachten en Zaalcoördinatoren 

Een zeer belangrijk onderdeel van het zaalhockey zijn de spelers en de ouders. Zonder de inzet van deze personen is 

deze competitie onmogelijk, daarom zal er wederom een beroep worden gedaan op: de senioren, oudere jeugd en 

evt. ouders om te fluiten en ouders van spelende jeugd, junioren en eventueel senioren om zaalcoördinator(18+) en/of 

zaalwacht te zijn. 

Als er vragen en/of opmerkingen zijn over het komende zaalhockeyseizoen, schroom dan niet om telefonisch dan wel 

via WhatsApp of email contact met ons op te nemen (zaalhockey@mhcdedommel.nl). 

 

 

Sportieve groet, zaalhockey-cie MHC De Dommel, 

 

Gilian Donders (06-50614817)  

Mayke van der Bent – Huijgens 

 

             

 

*Deze datum is nog onder voorbehoud. Mocht deze datum komen te vervallen dan laten wij dat z.s.m. weten! 
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