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Zet zaalhockey en zaalvoetbal niet buitenspel 
 

Scheidsrechterlijke dwaling 
Een besluit over de ontwikkeling van een nieuwe MultiFunctionele Accommodatie wordt maar eens in 
een halve eeuw genomen. Zo’n besluit bepaalt voor generaties de aard en omvang van 
maatschappelijke, culturele en sportieve faciliteiten in de dorpskernen Maarn/Maarsbergen. Dat vraagt 
om het best mogelijke besluit. Het voorliggende besluit is niet het beste besluit dat u kunt nemen. 
Zaalhockey en zaalvoetbal zijn buitenspel gezet in de uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling 
van het plan MFA. Je zou kunnen zeggen: een scheidsrechterlijke dwaling. 
 
Belang zaalhockey en een volwaardige sporthal 
Zaalhockey is tegenwoordig een integraal onderdeel van de ontwikkeling van hockeyvaardigheden en 
betreft ongeveer een derde van onze trainings- en wedstrijdactiviteiten van de jeugd. Zonder een 
volwaardige sporthal in het dorp vervalt dat. Het is de vraag of we dat als hockeyclub kunnen 
overleven. Uitwijken naar andere hallen is geen optie, omdat daar geen overcapaciteit is. Clubs van 
elders en de KNHB maken juist gebruik van De Twee Marken en zouden dat het liefst ook op zondag 
doen. Ook zaalvoetbal en ander gebruik van een grote sporthal krijgt in het Raadsvoorstel geen kans 
meer. 
 
Videoscheidsrechter 
Wij begrijpen niet waarom in dit stadium van planvorming een van de huidige functies van de Twee 
Marken buitenspel is gezet. We vragen om een herbeoordeling door de videoscheidsrechter. Dat bent 
u als raad op 13 juni. We geven u daarbij de volgende argumenten: 
• Het voorstel onderbouwt niet waarom de grote zaalsporten en andere gebruikers buitenspel 

worden gezet; er zijn niet of nauwelijks inhoudelijke argumenten aangevoerd.  
• Ook is er geen inzage gegeven in de financiële achtergrond van deze keuze: om welk 

investeringsbedrag en welk exploitatiebedrag gaat het?  
• Uit de ervaring van De Binder weten we dat exploitatie met een grote sporthal goed mogelijk is en 

zelfs niet gemist kan worden: zonder grote sporthal geen sluitende exploitatie.  
• Het voorliggende voorstel is niet in lijn met het Nationaal Sportakkoord. 
 
Een eerlijke kans in een nieuw proces 
Wij vragen u om in uw besluit een volwaardige sporthal niet op voorhand uit te sluiten maar een 
eerlijke en gelijkwaardige kans te geven in de verdere ontwikkeling van een MFA. Het voorbeeld van 
De Binder is voor ons een wenkend perspectief waar we veel van kunnen leren. Niet alleen voor de 
sport maar voor alle functies. Wij zouden graag zien dat bij de verdere uitwerking meer ruimte 
gegeven wordt om ook andere vormen van gebruik dan het huidige op te nemen. Dat vraagt om 
vertegenwoordiging, inbreng en betrokkenheid van alle partijen in een open en creatief proces: 
iedereen in de basisopstelling. Zoals dat de basis is geweest voor het succes van De Binder. Met zo’n 
nieuwe aanpak ontstaan extra kansen voor een volwaardig MFA met een gezonde exploitatie. 
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