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Beste Leon, 

Als bestuur van HC Oranje-Rood zijn wij voornemens om al onze teams (exclusief H1 en D1) terug te 
trekken uit de zaalhockeycompetitie indien deze door de KNHB zou worden hervat. Wij hebben dit 
voornemen omdat we in onze ogen geen volwaardig zaalhockeyproduct kunnen aanbieden aan onze 
leden. 

In uw schrijven van 18 januari jl. geeft u zelf al aan dat in het meest gunstigste geval de 
zaalhockeycompetitie maximaal voor 65% gespeeld kan worden, maar mogelijk is dit veel minder. Dit 
percentage zal immers alleen worden behaald indien de seinen vanuit de overheid op groen staan 
m.b.t het mogen spelen van de competitie. Daarnaast moeten er dan natuurlijk geen wedstrijden 
uitvallen door Corona-isolatie/quarantaine van onze teams en/of hun tegenstanders. Gezien de 
Omikron-cijfers lijkt dat met name wensdenken.  

Daarnaast moet worden vastgesteld dat voornoemd percentage een gemiddelde is. Sommige teams 
zullen een evenredig groot deel van de wedstrijden spelen (met name als zij voor de lockdown al 
hebben gespeeld), terwijl andere teams met een beetje pech een onevenredig klein deel van de 
wedstrijden zullen spelen. Hierop is totaal geen invloed uit te oefenen door de KNHB noch de clubs. 
Dit verschil valt echter niet uit te leggen aan leden en zeker niet als bij iedereen wel het volle pond aan 
contributie zou worden geïncasseerd, waarover hierna meer. 
 
Het is mij bekend dat ook andere clubs in Eindhoven en omstreken graag zien dat de KNHB de 
zaalcompetitie staakt. Deze brief sturen wij dan ook namens in ieder geval HC Weert, HC Geldrop, 
HC Eindhoven, MHC Best en VMHC Geel-Zwart. Als grootste club in de regio hebben wij hier het 
voortouw genomen. 

Het enthousiasme voor zaalhockey is ook sterk afgenomen de laatste periode. Dit is niet alleen het 
geval vanwege het stilvallen van de competitie en de hoge besmettingscijfers, maar is dat met name 
ook omdat er nu al op het veld kan worden gehockeyd. De verschillende teams richten zich inmiddels 
ook weer op het voorjaar en spelen alweer actief buiten. Wij als club willen dit ook stimuleren en dit 
faciliteren. Hiervoor zijn de beperkt beschikbare vrijwilligers nodig, deze kunnen we niet inzetten voor 
buitenhockey en zaalhockey als dat onverwacht toch zou doorgaan. Wij als Oranje-Rood willen 
daarover ook helder kunnen gaan communiceren naar onze leden. Het is niet goed om de beslissing 
steeds maar vooruit te schuiven.  



 

 

 
 

 

 

 

Daarnaast biedt het beëindigen van de competitie voor Oranje-Rood, maar ook voor de andere clubs, 
de mogelijkheid om in overleg te treden over het verminderen of volledig kwijtschelden van de 
zaalhuur. Dit is een zeer welkome besparing in deze financieel lastige tijden, waarin al maandenlang 
niets wordt verdiend in ons clubhuis. Oranje-Rood is die gesprekken daarom ook al gestart met de 
gemeente Eindhoven. 

Gezien de onvolwaardigheid van de aangeboden competitie vinden wij het niet gepast om bij onze 
leden zaalhockeycontributie in rekening te brengen. Evenmin vinden wij het gepast dat de KNHB bij 
de clubs daarvoor kosten in rekening brengt, althans niet bereid is om hierover nadere afspraken te 
maken. Bijvoorbeeld om deze kosten te verminderen en/of om dit volgend jaar te compenseren. Wij 
vertrouwen zodoende op de nodige coulance van de KNHB en wij voeren daarover graag constructief 
overleg met de KNHB.  
 
Daarnaast vragen wij de KNHB om geen boetes en degradatiesancties op te leggen aan de teams 
van Oranje-Rood zou het voorgenomen besluit over terugtrekking inderdaad worden genomen. Hier is 
zeer duidelijk sprake van een overmacht situatie, die niet voor rekening van de clubs, teams en 
spelers dient te komen. Mocht de KNHB toch besluiten tot het opleggen van sancties, dan zal Oranje-
Rood zich genoodzaakt zien om hierover een principiële tuchtzaak aan te spannen. Het opleggen van 
de sanctie van degradatie lijkt sowieso niet passend aangezien de bond al heeft besloten dat geen 
promotie of degradatie zal plaatsvinden. 
 
Wij vernemen graag vóór a.s. zaterdag de schriftelijke reactie van de bond op het vorenstaande, zodat 
deze reactie kan worden betrokken bij het voorgenomen bestuursbesluit. Uiteraard zijn wij 
beschikbaar voor overleg. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Pieter Janssen 
Voorzitter HC Oranje-Rood 

 


