
 
 

 

SAMENVATTING  BEDRIJFSHOCKEY COMPETITIE AMSTERDAM 
 
 
Deelname door  : Bedrijfs- en/of bedrijfscombinatie MIXED teams. 
    (Een mixed team bestaat uit tenminste 4 vrouwelijke spelers op het veld) 
 
Locatie   : Kunstgrasvelden in het Amsterdamse Bos (Hurley, AH&BC Amsterdam, 
    Pinoké) en in Amstelveen (Myra, HIC en Amstelveen). 
 
 
Seizoensduur  : september t/m november (1e periode); december t/m februari (alleen  

eventuele inhaalwedstrijden); maart t/m juni competitie (2e periode). 
 
 
Speelavonden  : Maandagavond  (heel soms dinsdag- en woensdagavond).  

Optioneel: de mogelijkheid voor teams om zelf wekelijks (als er geen 
wedstrijden voor het team gepland staan)  te trainen met je team.  
De kosten van deze optie zijn € 50 per team per seizoen. 

 
Aanvangstijden  : 19.00 en 20.30 uur. 
 
Arbitrage  : Ieder team is verplicht een eigen arbiter/ scheids mee te nemen bij de eigen  

wedstrijden. Deze behoeft niet persé een scheidsrechterskaart te hebben, 
maar dient wel redelijk/ behoorlijk te kunnen fluiten! 

 
Aantal te spelen 
wedstrijden  : Afhankelijk van poulegrootte; ca.12 wedstrijden per seizoen en eindtoernooi 
 
Teamomvang  : Er wordt gespeeld volgens de spelregels van de KNHB. 11 spelers  

(incl.keeper) in het veld. De ervaring leert dat een teamcaptain zou moeten 
kunnen beschikken over 18-20 spelers (om afzeggingen van spelers een 
beetje te kunnen opvangen). Een mixed team bestaat uit minimaal 4 
vrouwelijke- en maximaal 6 mannelijke spelers naast keeper. 
Daarnaast is/ zijn er ook (een) poule(s) voor teams met 8 spelers (incl. 
keeper) waarbij het team minimaal 3 vrouwelijke- en maximaal 5 mannelijke 
spelers heeft naast keeper.   

 
Verzekering  : Collectieve, aanvullende, sportongevallenverzekering voor ieder team, 
    inclusief invallers en scheidsrechters, zit inbegrepen in de contributie. 
 
Totale kosten  : Circa EUR 1.550,- (inclusief BTW) per seizoen. Zie ook  

‘Tarievencalculator’op deze site. 
 
Uitslagen, standen en 
competitieschema : Altijd actueel via www.bcahockey.nl en www.knhb.nl 
 
 
Inschrijving   : Uiterlijk 18 augustus 2021, 18.00 uur  via www.bcahockey.nl . 
   
Contactgegevens : Marianne Wiegman 
    info@bcahockey.nl 
    06 27621448 
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