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Aan: de leden van de Commissie Samenleving van de gemeente Heemstede 
 
Van: het Bestuur van MHC Alliance 
 
 

Heemstede, 11 februari 2019 
 
 
Geachte leden van de Commissie Samenleving van de gemeente Heemstede, 
 
 
betreft:  Wens voor het opzetten van een tijdelijke blaashal op de door MHC Alliance gehuurde velden 

aan de Sportparklaan te Heemstede 
 
 
Inleiding: Alliance 
MHC Alliance (“Alliance”), opgericht in 1927, is een hockeyvereniging gelegen in Heemstede met de velden op 
de Sportparklaan. De velden worden gehuurd van SportPlaza, de exclusieve beheerder van het sportpark 
namens de gemeente Heemstede. 
Alliance is een echte familievereniging. Met op dit ogenblik 1681 leden is Alliance een bruisende club met 
voldoende activiteiten voor haar leden op en rond de velden. Alliance heeft een wachtlijst waarop circa 100-120 
aspirant-leden, voornamelijk jeugd, staan. Vanwege de huidige veldcapaciteit heeft het bestuur al jaren geleden 
besloten het aantal leden in beginsel niet te willen laten groeien. 
Circa 63% van de leden van Alliance zijn woonachtig in Heemstede. Een grove benadering kan impliceren dat 
het alsdan om circa 3.500 inwoners (kinderen en ouders/verzorgers, jong senioren, senioren en onze veteranen) 
van Heemstede gaat, circa 15% van het totale inwonertal. Alliance is een van de grootste en wellicht de grootste 
vereniging van geheel Kennemerland en behoort in ieder geval bij de bij de KNHB aangesloten verenigingen 
met haar jeugdafdeling in de top 10 van Nederland. De binding met de gemeente Heemstede is dan ook groot, 
ook veel sponsoren zijn uit de gemeente afkomstig en dragen de hockeyvereniging een warm hart toe. Alliance 
heeft de ambitie om haar topteams in de hoogst haalbare regionen van de competitie te laten spelen. 
 
Hockey 
Hockey is in Nederland een snel groeiende sport. Niet alleen qua aantal beoefenaars, maar ook qua ontwikkeling 
van de sport zelf. Met twee watervelden -mede gerealiseerd dankzij een groep enthousiaste vrijwilligers binnen 
Alliance, onze sponsoren en de acties van beheerder SportPlaza alsook de gemeente- tendeert Alliance naar 
een goed evenwicht tussen de haar ter beschikking staande velden en de kwaliteit daarvan. Hoe beter de velden 
zijn waarop onze leden en de bezoekende teams kunnen trainen en spelen, hoe hoger het hockeyniveau zal 
worden en het leidt ook tot minder blessures. We trachten dan te voorkomen dat Alliance haar betere spelers 
en trainers kwijtraakt aan clubs die betere faciliteiten hebben.  
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De KNHB laat de laatste jaren ook meer en meer van zich horen en komt -soms in samenspraak met de FIH, 
de internationale hockeyfederatie- met innovatieve ideeën op het gebied van sportbeleving en het aanpassen 
van de regels om het geheel nog aantrekkelijker te maken. Het grootste gedeelte hiervan wordt inderdaad 
geïmplementeerd. 
 
Zaalhockey 
Zaalhockey is een zaalsport waarbij de competitie van circa 1 november tot medio half februari wordt  gespeeld. 
Elk team speelt tijdens één weekenddag 2 zaalwedstrijden van (doorgaans) 2 maal een helft (van ieder 20 
minuten) en dat gedurende 6 of 7 weekenden. Er wordt gespeeld tot en met het laatste weekeinde voor Kerst 
en het eerste weekeinde na de jaarwisseling is er ook al weer een competitieronde. Rondom de Kerstdagen en 
Oud&Nieuw worden er zaaltoernooien georganiseerd. Het afgelopen jaar hebben we een toernooi 
georganiseerd in de Kennemer Sporthallen. 
Zaalhockey is de laatste tijd steeds populairder aan het worden omdat de spelers door zaalhockey veel 
technische vaardigheden opdoen en het een goede invulling is van de lange winterstop (van november tot en 
met maart). De KNHB heeft aangegeven dat het zaalhockey een niet te missen aanvulling is op de algehele 
sportieve en motorieke ontwikkeling van de jeugd. Doordat het aantal zalen beperkt is, kon de afgelopen jaren 
maar een beperkt aantal teams de zaal in en speelden de andere teams een mindwintercompetie, gewoon 
veldhockey dus. Vele wedstrijden gingen echter niet door vanwege de weersomstandigheden en deze 
midwintercompetie is daarom dit seizoen afgeschaft. 
 
Te weinig zalen in de omtrek van Heemstede 
Dit seizoen hebben bij Alliance 73 teams gezaalhockeyd. 35 Teams daarvan hadden geen training. Om 
zaalhockey voor alle leden van Alliance (in principe zijn dat alle jeugdleden van 6 tot 18 jaar, zo’n 100 teams) 
mogelijk te maken, hebben we behoefte aan extra zaalruimte, zowel voor de wedstrijden als voor de trainingen. 
In de wijde omtrek is geen zaalruimte te vinden, want:  
 Zaalexploitanten geven de voorkeur aan sporten die volledige seizoenen draaien zoals handbal, 

zaalvoetbal, basketbal, badminton, korfbal en dergelijke waardoor hockeyclubs lastiger zaaluren kunnen 
reserveren; 

 In de gemeente Heemstede is slechts 1 zaal beschikbaar: Nieuw Groenendaal, waarin ook veel andere 
activiteiten plaatsvinden. Twee seizoenen geleden konden wij daar nog (een schamele) 10 uur training 
per week boeken, dit seizoen was dat slechts 5 (….) uur per week. Voor een club met (dit seizoen) 73 
zaalteams is dat veel te weinig; 

 De gemeente Haarlem geeft sinds 2018 de verenigingen in haar eigen gemeente voorrang bij het 
toekennen van zaalruimte. 

 
Vanwege deze situatie moesten de afgelopen jaren ouders van de kinderen die wel zaalhockeytraining kregen, 
in de spits naar Spaarndam of Limmen rijden om hun kinderen te halen en brengen; een zeer onwelkome (en 
niet duurzame) situatie, waarbij fietsen niet tot de mogelijkheden behoort. 
 
Gedurende de laatste seizoenen hebben veel zaalteams van Alliance geen training gekregen. Dat is opgelost 
door middel van loting en dit seizoen hebben alleen de selectieteams training gekregen.  
 
Alliance heeft de mogelijkheden om buiten de gemeente zalen te huren nauwkeurig onderzocht. Er zijn 
gewoonweg geen alternatieven voorhanden in de nabije regio. Er is geen zaal beschikbaar. Niet in Hoofddorp, 
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niet in Vijfhuizen, niet bij scholen, niet bij andere verenigingen etcetera. Geen opslagruimte die aangepast kon 
worden, geen oude bedrijfshal, geen bollenschuur.  
 
De oplossing: een blaashal 
Omdat zaalhockey een groeiende sport is (in Duitsland, Oostenrijk en Polen is zaalhockey bijna populairder dan 
veldhockey met heel veel supporters), is ook het fenomeen blaashal in opkomst. Een blaashal is een tijdelijke 
hal die van eind oktober, begin november tot en met februari op een veld opgezet wordt en de rest van het jaar 
opgeslagen wordt. Het afgelopen seizoen zijn er al meer dan 22 geplaatst in Nederland plus een handvol 
permanente hallen. Sinds september 2017 onderzoekt een klein groepje vrijwilligers van Alliance de 
mogelijkheden van een eigen blaashal.  
Waarom is zo’n hal nodig? 
A. Alliance wil al haar 1200 jeugdleden laten zaalhockeyen tijdens de wintermaanden en hen laten leren van 

de snelheid en de techniek van het zaalhockey; 
B. Het spelen van zaalhockey is noodzakelijk om bij te blijven vanwege de technische (en ook tactische) 

vaardigheden die de spelers opdoen;  
C. Alliance verwacht dat de zaalhockey behoefte onder haar teams zal groeien naar 100 teams voor het 

aankomende zaalhockeyseizoen, 2019-2020; 
D. Alliance wil dat er minder auto gereden gaat worden: 90% van alle zaalhockeyers die trainen worden nu 

met de auto gehaald en gebracht vanwege de (vaak ondoenlijke) afstanden. 
 
De blaashal 
Alliance heeft maanden van onderzoek, bezoeken aan diverse locaties en leveranciers en adviezen van 
specialisten achter zich. Samenvattend komt een blaashal op basis van de wensen en eisen van Alliance op het 
volgende neer: 
1. De blaashal wordt op een van de velden van Alliance geplaatst. De KNHB immers stelt als voorwaarde 

aan een blaashal dat in de directe nabijheid restauratieve voorzieningen en kleedkamers aanwezig zijn; 
2. Een blaashal is multifunctioneel: in de ochtenduren kan de hal benut worden door scholen, verenigingen, 

sportende ouderen, mindervaliden etcetera. Doordeweeks wenst Alliance de middagen en avonden 
exclusief te benutten voor haar leden. In de weekenden wordt de hal door de exploitant verhuurd aan de 
KNHB in verband met het afdraaien van het competitieprogramma. 

3. De tijdelijke hal kan via een kruimelprocedure geplaatst worden op een van de velden van Alliance, bij 
voorkeur op veld 3. 

4. Een blaashal is geen energievreter, de gemiddelde temperatuur in tijdelijke hallen bedraagt maximaal 
12oC als sporttemperatuur en dus zijn energiekosten beperkt. En in tegenstelling tot hetgeen nu het geval 
is bij de lampen in de diverse lichtmasten op de velden, kunnen in de hal wel vanaf het begin af aan wel 
LED-armaturen worden toegepast die extreem energiezuinig zijn. 

5. Doordat het aantal uren dat buiten getraind zal gaan worden in de bewuste periode drastisch af zal nemen 
en door het wegvallen van de midwintercompetitie, zal de behoefte aan “uren maken in de zaal” alleen 
nog maar toenemen. Voor volgend seizoen is het aantal trainingsuren uren berekend op circa 2400 per 
seizoen, zijnde 48 uur per week. Dat houdt in dat een blaashal gewenst is die voorziet in de maximale 
capaciteit: 4 zaalhockeyvelden. Een speelveld bij zaalhockey is niet groot, deze bedraagt (minimaal) 20 
bij 40 meter. 

6. Op basis van de thans tot onze beschikking staande gegevens bedragen de kosten voor een 4-
veldsblaashal van tijdelijke aard eenmalig maximaal EUR 600.000.  
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7. De technische levensduur van een dergelijke hal ligt momenteel op in ieder geval 15 jaar, terwijl een 
aantal fabrikanten al aangeeft dat deze kan worden opgerekt naar 20 jaar. In het slechtste geval worden 
de (aanschaf)kosten dus afgeschreven over 15 jaar. 

8. De hal wordt eigendom van de gemeente en haar beheerder SportPlaza zal namens de gemeente de hal 
exploiteren, i.e. de huur innen bij (onder andere) Alliance. Tussen de exploitant en Alliance zal een 
huurovereenkomst opgesteld worden.  

9. In samenwerking met SportPlaza en de gemeente kan in relatief korte periode een exploitatiemodel 
uitgewerkt worden, de kennis daarvoor is al ruim voorhanden. 

 
Snelheid van handelen 
Als aangegeven, beschikt Alliance over veel kennis van de techniek, de exploitatie en van de kosten van 
blaashallen en heeft die de afgelopen jaren ook gedeeld met de beheerder van het sportpark en de gemeente. 
Sinds Alliance eind 2017 haar eerste ideeën over de “eigen” blaashal heeft toegelicht bij de gemeente zijn er 14 
maanden voorbij. Wij willen de gemeente dan ook verzoeken om haast te maken met de besluitvorming zodat 
wij volgend seizoen onze leden in de zaal kunnen laten trainen. Daarvoor is het nodig om rond mei-juni de 
blaashal te bestellen zodat deze eind oktober geplaatst kan worden. 
 
Als laatste hebben wij het idee dat het zonde is om geld vrij te maken voor het opstellen van een Plan van 
Aanpak. We hebben die kennis al in huis en werken graag mee aan een sluitende opmaak ten aanzien van de 
blaashal en al hetgeen daarbij komt kijken.  
 
Dank u allen voor uw aandacht en interesse. 
 
Met sportieve groet, 
 
namens MHC Alliance,  
het Bestuur MHC 
H. Kleuver    voorzitter 
mevrouw P. Bije   secretaris 
G.J. de Rooij   penningmeester 
J. Hellemans   Top hockey 
mevrouw M. Odink-Schouten Breedte hockey 
 


