
Adressen & spelregels van Zaalhockey Locaties 
 
Thorbecke Scholengemeenschap  
 

 
 

Voor toegang naar de gymzalen dient de achteringang (Dokterspad) gebruikt te 

worden. De slagboom is open en u kunt hier gebruik maken van de parkeerplaatsen. 

Pas op met parkeren elders op het terrein, hier wordt u later op de avond ingesloten omdat  de 

hekken sluiten. 

 
De trainers hebben zelf een sleutel om binnen te komen. Daarna blijft de deur open.  Laat geen 

waardevolle spullen achter in de kleedkamer. 

De balken en container met materialen staan in de berging van de grote gymzaal.  Er is een 

aparte instructie hoe de zaal op te bouwen. 

 
 

Het Bewegingshuis 
 

 
 
 

De sporthal is op de tweede verdieping. De kleedkamers van zaaldeel 2 kunnen worden gebruikt.  

De containers met materiaal zijn te vinden in de berging beneden in de hal. De balken staan boven in 

de berging van zaaldeel 2. 

Tijdens de trainingen mogen er in de bergruimtes geen personen aanwezig zijn. Er mag in de berging 

niet worden gespeeld. De materialen dienen net zo teruggeplaatst te worden als op de foto‘s!  

Voor de trainers is er een aparte digitale instructie. 

 

Op zaterdag is de deur dicht. De teams moeten voor elkaar open doen. Op afspraak laat het team 

wat traint het volgende team 10 minuten voor aanvang binnen. De eerste die binnen is        moet dan de 

rest van zijn teamgenoten binnenlaten. 

 

http://sportservicezwolle.nl/verhuur-

accommodaties/bewegingshuis   

 

 

Overtoom 3, Zwolle, Stadshagen. 

 

http://heesweg.thorbecke-

zwolle.nl/contact/ 

 

Dokter van Heesweg 1, Zwolle 
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Bij een dichte deur en of vragen graag bellen met Esther Bertram (06-14619131). 

 

 

WRZV 
 

 
 

Beheerder zorgt dat de zaal open is. Er wordt in 2 zalen getraind, kijk in de app welke zaal jullie team traint.  
De balken en materiaal container staan in   de berging. 

 

 

Kulturhus de Spil 
 

 
 
Beheerder aanwezig om aan te geven waar de zaalbalken liggen. 

Er is een materiaal container van HC Zwolle aanwezig. De code hiervan wordt doorgegeven     aan de 

trainers die hier training geven. 

Wrzvhallen.nl 

 

 

Grote Voort 4, Zwolle 

 

www.despilnieuwleusen.nl 

 

Koningin Julianalaan 10 

Nieuwleusen 
 
 

 

Kar met balken  

strak tegen de muur aan !! 

 

http://www.despilnieuwleusen.nl/


 
 

De Trefkoele  

 

 
 
Trainingen 
Voor de trainingen wordt gebruik gemaakt van hal 1. Er is een materiaal container van HC Zwolle  
aanwezig. De code hiervan wordt doorgegeven  aan de trainers die hier training geven. 
 

Competitie 

Het team dat zaalleiding heeft kan zich melden bij de bar in het café. Er    is altijd een beheerder 

aanwezig, die het team op weg helpt, scorebord aansluit ed. 

 

 

On Campus 
 

 
 

 

De auto kan geparkeerd worden op P1. Langs de slagbomen teruglopen.  

De ingang tegenover de tennisvelden is de meest directe  toegang naar zaal 4/5.  

Er kan alleen met pin worden betaald.  
 
 
 

 

Bij calamiteiten, schade of vraag naar de code van de materiaalcontainers kan gebeld worden 

met Pauline van Schaick, 06-29193925 of per mail zaal@hczwolle.nl 

 

www.trefkoeleplus.nl/contact/ 

 

Ruigedoornstraat 108 
Dalfsen 
 
0529 432338 
 
 
 

http://www.on-campus.nl/contact/ 

 
Campus 2-6, Zwolle 
 
Huismeester: 06-13840806 

P1 

Ingang 
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