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Aan:
Van:
Wat:

19 oktober 2020
alle (ouders van) zaalhockey spelers
zaalhockeycommissie HC Delfshaven
geen zaalhockey in seizoen 2020-2021

ZAALHOCKEY AFGELAST
Helaas hebben we moeten besluiten om zaalhockey dit jaar niet door te
laten gaan. We zijn hierbij niet alleen, bijna 70% van alle clubs in ZuidHolland hebben zich inmiddels teruggetrokken. We hebben dit besluit niet
zomaar genomen.
Er zijn meerdere redenen om ons af te melden voor zaalhockey:
• Allereerst natuurlijk de gezondheid van onze leden. Buiten sporten blijft
de veiligere keuze boven binnen sporten. Dat de overheid op dit moment
het binnensporten met de nodige begrenzingen toestaat, betekent
natuurlijk niet dat dit de verstandigste keuze is.
• Verder is een normale start van het seizoen onwaarschijnlijk en de kans is
groot dat beperkingen langer gaan duren dan de huidige vier weken en
mogelijk verzwaard gaan worden. De directeur van het RIVM liet zich al in
dergelijke bewoordingen uit.
• Als er op enig moment weer wedstrijden worden toegelaten, denken we
dat dit allereerst de veldwedstrijden zullen zijn, zoals het inhalen van de
gemiste wedstrijden in de komende weken. Trainen in de zaal en
wedstrijden op het veld zijn geen handige combinatie.
• Er is tot slot een financieel risico voor de club en onze leden als na deze
week de bond toch de zaalcompetitie moet stilleggen: de wedstrijd en
trainingszalen zijn dan gehuurd en moeten toch betaald worden.

ALTERNATIEF
We vinden het heel jammer dat zaalhockey dit jaar door het Coronavirus
niet door kan gaan. We hopen dat iedereen gezond door deze periode
komt.
Uiteraard willen we lekker blijven hockeyen. We denken na over een
alternatief programma, waarbij er buiten gehockeyd zal worden. Hierover
zullen we later berichten, we gaan ons best doen voor een leuk en sportief
programma!
VRAGEN?
Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met de
zaalhockeycommissie:
Judith Pickard, Renate van der Hoff en Rutger Wever:
zaalhockey@hcdelfshaven.nl

