
  
 

GoFit ’21 competitie en de Luzac Slotdag bij HC Zwolle 
 
Wat gaan we doen? 
Gedurende de weekenden in mei en juni gaan we een interne hockeycompetitie spelen met 
de naam GoFit ‘21. Een competitie per speellijn waar in totaal 50 elftallen variërend van Jong 
Senioren & Breedte Junioren tot aan D-elftallen aan mee gaan doen. Met een competitief 
karakter. Dus met prijzen, winnaars, sportiviteit maar zonder verliezers! 
 
De website voor de GoFit ’21 competitie is voor iedereen benaderbaar via  

https://www.tournify.nl/live/hczwolle 

 
Waarom? 
Sinds november vorig jaar hebben de teams de mogelijkheid om op eigen initiatief 
oefenpotjes te spelen. Naast de trainingen momenteel de enige manier om wat 
wedstrijdritme te houden. Zoals het er nu uitziet, is het maar zeer de vraag of er nog enige 
vorm van landelijke of regionale hockey gespeeld kan worden. Daarom hebben we als HC 
Zwolle gekozen om zelf iets te gaan organiseren. Lekker hockeyen met je eigen team en met 
een heus competitief element. En met wedstrijden die niet op initiatief van het team gekozen 
worden maar door de club. 
 
Wanneer? 
Het weekend van 8 en 9 mei, het weekend van 15 en 16 mei, het weekend van 29 en 30 mei 
en de slotdag voor de deelnemende 11-tallen op zaterdag 5 enzondag  6 juni. Op de slotdag 
speel je vervolgens tegen een tegenstander uit een andere poule en dit is direct afhankelijk 
van je eigen klassering als ook die van je tegenstander. De meeste teams zijn ingedeeld in 
een poule van 4 teams en 2 poules bestaande uit 5 teams, 8 teams uit deze 2 poules spelen 
de 4e poulewedstrijd in het laatste weekend. 
 
Wie doen er mee en hoe wordt er ingedeeld? 
1e jaars D-teams, 2e jaars D-teams gaan samen spelen met de C-lijn 1e jaars. 2e jaars C-
teams gaan samen spelen met de B-lijn en de 2e jaars A-teams gaan in een poule met o.a. 
jong Heren en Jong Dames. Daar komt het in grote lijnen op neer. Kortom, de gehele 
breedtelijn 11-tallen van de jongste jeugd. junioren en jong senioren. In totaal maar liefst 50 
teams! 
 
Spelregels en begeleiding? 
Uiteraard gelden alle reguliere spelregels ook bij deze competitie, maar we hopen op 
flexibiliteit, sportiviteit en creativiteit als het gaat om het aan elkaar uitlenen van spelers en 
keepers. Scheidsrechters moeten de teams zelf regelen alsmede een ‘corona-ouder’ voor 
toezicht. Aangezien de wedstrijden altijd doorgang moeten krijgen (anders valt het 
competitie-element weg) zullen er soms bij bepaalde teams extra spelers geleend moeten 
worden. Eerst wellicht in je eigen poule vragen en anders daarbuiten. Samen de schouders 
er onder zodat het voor iedereen leuk gaat worden. Wie thuis of uit speelt en dus wie welk 
tenue draagt, bepalen we van te voren per poule, maar neem altijd beide shirts mee naar de 
wedstrijd. 
 
 

https://www.tournify.nl/live/hczwolle


  
 
Uitslagen! 
Aan alle coaches de vraag om de resultaten van iedere wedstrijd naar waarheid te 
registreren in het speciale account hiervoor op de website. Elke coach krijgt hiervoor nog een 
unieke link per E-mail toegestuurd. Zo kunnen we de standen per poule bijhouden. In het 
reguliere hockeysysteem Lisa is dit nu niet mogelijk omdat dit alleen door de KNHB gevuld of 
gestuurd kan worden. HC Zwolle doet dit dus nu op eigen wijze in een online omgeving. 
 
Covid-19! 
Het moge duidelijk zijn dat alle dan geldende maatregelen gewoon van kracht zijn en die 
leven we als club allemaal na. Wedstrijd of niet we houden ons aan de door de club gestelde 
Corona maatregelen. 
 
Note! 
Mocht de KNHB op welk moment ook nog een eigen competitie organiseren dan gaat die te 
allen tijde voor en zal de GoFit ‘21 competitie stopgezet worden.  
 
Iedereen veel hockeyplezier en succes! 
 
Breedte & Jongste Jeugd commissie HC Zwolle 
 

 
 


