
Bijeenkomst Zaalhockey 2021-2022

Welkom



Wedstrijden dit jaar op 2 locaties:

• De Schop in Asten

• Suytkade in Helmond



De Schop Asten

• Schermen goed neerzetten voor deuren en tribune.

• Zaalwacht: tafel zaalwacht wordt klaargezet. Er is een doosje 
aanwezig met ballen en een info-map in de kast in 
ruimte Scheidsrechter 2

• Er liggen nieuwe vloeren in de kleedkamers, svp netjes mee 
omgaan!

• EHBO: kist aanwezig + cold pack. In principe via de beheerder 
anders zelf pakken! 



De Schop Asten

• Beginnen met pijl
• Begin linksvoor bij 

beheerderskantoor
• 2e rechtsachter bij 

rechter materialen 
opslag

• Rekstokken rondom 
goals afschermen met 
beschermplaaten (6)

• Beschermzeilen voor 
nooddeuren (2)



Suytkade Helmond
• Parkeren in garage, ingang via Fletcher Hotel
• Toegangspas ophalen bij receptie Fletcher Hotel
• Ingang hal bij scheidsrechterskamers
• Rechterkant bij ingang in stalen kast liggen wegstrijdballen
• Code van het hangslot is 707
• Fluitjes graag zelf meenemen!
• Goals en balken zijn aanwezig in de hal, staan onder bordes
• Geen scorebord aanwezig!
• Alleen met sportschoenen de hal betreden (niet met 

straatschoenen) Geldt ook voor ouders die meehelpen met 
opbouwen.

• Alles opruimen (rommel spelers) en alles terugzetten 
(banken etc.)



Zaalwacht
• Zaalwachten worden ingedeeld door de coaches/managers -> altijd twee zaalwachten tegelijk

• Behartigen belangen HCAS in de zaal

• Toezien op behoorlijk verloop gang van zaken

• Houdt het huishoudelijk reglement van de sportaccommodatie aan

• Zorgen dat balken voor aanvang van eerste wedstrijd gelegd worden (door eerste team dat speelt)

• Zorgen dat balken na einde laatste wedstrijd worden opgeruimd (door laatste team dat speelt)! Ook bij 
tussentijdse huurder.

• Eerste aanspreekpunt voor coaches en scheidsrechters

• Letten op gepaste materialen: schoon indoorschoeisel, zaalhockeysticks, keepermaterialen voorzien 
van hoezen en plastic gespen (geen metalen delen!)

• Zorgen dat wedstrijden tijdig beginnen en eindigen – hou je strak aan begin-, pauze-en eindtijden!!!

• Bedienen scorebord: tijdwaarneming en score bijhouden

• Zorgen dat coaches/aanvoerders het Digitale Wedstrijd Formulier (DWF) invullen

• Scheidsrechters zijn ingedeeld.
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Z a a l h a n d s c h o e n e n Z a a l s t i c k L e g g u a rd h o e ze n

Z a a l b a l Za a l s c h o e n e n
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2x 20 min

Middel l i jn      

3meter

Max 6  Spelers

Min 4 Spelers

4x 17,5  min

23 meterl i jn

5 meter

Max 11 spelers

Min 8 spelers
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Niet slaan, flats,….(50 cm)
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10 cm

Alleen schot op doel….
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Nieuwe interpretatie 2021

De Bal  mag niet  
in  de  lucht  worden 
gespeeld,  dus ook 
niet  de bal  in  de 
lucht  naar 
beneden duwen. 
Wel stoppen.  
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De bal  wordt van nabi j  hard in  het  
blok  gespeeld en moet a ls  gevaarl i jk  
worden gestraft  (meteen vanaf  de 
eerste keer) .     
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De “pirouette” welke lijdt tot gevaarlijk spel 
dient ook te worden bestraft  (1ste  keer 
waarschuwen).    
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Sliding tackles waarbij een tegenstander 
wordt gevloerd en waarbij het gevaar op 
blessures bestaat dienen met de juiste 
spelstraf en persoonlijke straf te 
worden bestraft. (meteen). 
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Het klemmen van de bal tegen de balk 
alsmede de stick van de tegenstander moet 
als zodanig worden bestraft. 



Zaalhockey spelregelbriefing 2021-2022

Speler  een 
duidel i jke 
opening geven 
waar de bal  
doorheen 
gespeeld kan 
worden.

N i e t  g o e d ,  
s p e l e r  D  
d i e n t  r u i m t e  
t e  l a t e n .  !
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• De bal moet stil 
liggen.

• Tegenstander op 
3 mtr afstand.

• Eigenspelers op 
andere helft ook
op 3 mtr afstand. 
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verdediging

Buiten de cirkel
maximaal 9,10mtr.
In de cirkel mag
de bal op iedere
plaats worden
genomen. De bal
stil liggen. 
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aanvallend
• Bal mag cirkel in indien minimaal 3 mtr is verplaatst. 
• Via de balk, mits 3 meter heeft gerold
• Bij een vrije push van de aanvallende partij op 

minder dan 3 meter hoeven de verdediger die 
binnen de cirkel staan niet op 3 meter te staan. Zij 
mogen echter niet actief deelnemen. 

• Bij onvoldoende afstand verdediger, 
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• NOOIT vrije push 
in de cirkel.

• Op maximaal 1 m.  
van de balk.

• Minimaal 1 mtr. 
van de cirkel. 

• Regels vrije push 
van toepassing.
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• Een bully wordt genomen om het spel te 
hervatten wanneer de wedstrijd is 
onderbroken waarbij geen straf is.

• Een bully niet binnen 9 meter van de 
achterlijnen, niet binnen 1 meter van de balk 
en niet binnen 3 meter van de cirkelrand. 

• Alle spelers op 3 meter afstand. 



Zaalhockey spelregelbriefing 2021-2022

vanaf middell ijn
Als een verdediger de bal onopzettelijk heeft 
gespeeld of de bal is afgekaatst van de 
doelverdediger, wordt het spel hervat met een 
lange corner, genomen op de middenlijn recht 
tegenover het punt waar de bal over de 
achterlijn is gegaan.
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vanaf middell ijn
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Een strafcorner wordt gegeven bij:
• Een opzettelijke overtreding op eigen helft, maar buiten de 

cirkel.
• Onopzettelijke overtreding in de cirkel maar niet voorkomende 

een doelpunt. 
• Opzettelijk over de eigen achterlijn spelen.
• Bal vast in kleding keeper.
• Opzettelijke overtreding van een verdediger tegen een speler 

die niet in balbezit is noch de mogelijkheid heeft de bal te 
spelen.  

• Foutieve wissel (hierbij ook een kaart voor de aanvoerder). 
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1 Doelverdediger
5 Veldspelers
Achter de
achterlijn aan de 
andere kant als 
de aangever.

Verdedigend
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• Aangever 1 voet buiten het veld.
• Alleen de aangever mag zich in de cirkel 

begeven.
• Aangever 1x raken.  
• Bal moet buiten de cirkel zijn geweest.  

Bepalingen
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• Gevaarlijk spel boven de knie
• Nieuwe corner onder de knie. 
• Gevaarlijk uitlopen verdediger bestraffen 

met nieuwe corner. 
• Te vroeg uitlopen, speler achter 

middellijn.

Bepalingen
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Nieuwe interpretatie 2021- 2022

Indien een verdediger met masker op na de 
spelhervatting een verdedigende actie maakt 
naar een aanvaller wordt een 
strafcorner gegeven ongeachte 
bal binnen of buiten de cirkel is. 
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• Indien na een strafcorner de bal weggegooide 
uitrustingsstukken raakt wordt een vrije push 
gegeven indien dit buiten de cirkel gebeurt.

• Indien dit gebeurt in de  cirkel volgt een 
strafcorner. 

• Mogen niet in doel liggen. 

Maskers, handschoenen etc….
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Een strafbal wordt toegekend: 
• Voor een overtreding van een verdediger in zijn 

cirkel, waardoor het waarschijnlijk scoren van een 
doelpunt wordt voorkomen. 

• Voor een opzettelijke overtreding van een 
verdediger in zijn cirkel tegen een tegenstander 
die in balbezit is of een mogelijkheid heeft om de 
bal te spelen. 
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• Beste zicht hebt 
op de situatie

• Op je collega. 
• Laat hierbij het 

spel op je af 
komen. 

• Ga dus snel naar 
de achterlijn.  

scheidsrechter
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Spelers

• Groene kaart: minimaal 1 minuut.
• Gele kaart: minimaal 2 minuten.
• Rode kaart: definitieve verwijdering. 

(speler moet het speelveld en de directe 
omgeving daarvan direct verlaten). 

• Aandachtspunten: Tijd stil zetten
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teambegeleider
• Groene kaart: minimaal 1 minuut.

• 1 minuut niet coachen. 
• Blijft op de bank
• Speler eruit. 

• Gele kaart: minimaal 2 minuten.
• Minimaal 2 min op de tribune
• Speler eruit

• Rode kaart: definitieve verwijdering
• Verwijdering uit de zaal. 
• Speler eruit voor resterende tijd. 
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Belangrijkste verschillen veld- en zaalhockey 
 

Dit is een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen veld- en zaalhockey. In de tekst wordt over 

het algemeen uitgegaan van de regels zoals ze letterlijk in het spelreglement staan. In de praktijk 

worden ze soms echter iets anders toegepast. De instructies daartoe staan in de afspraken (briefings) 

die worden geschreven door de Commissie Spelregels en worden gepubliceerd door de KNHB. Om de 

regels goed te kunnen toepassen is het van belang dat je naast het regelboekje en onderstaande lijst ook 

de afspraken kent. Voorafgaand aan iedere seizoenshelft worden deze bonds- en 

clubscheidsrechterafspraken gepubliceerd op https://www.knhb.nl/kenniscentrum/competities/alles-

over-de-spelregels.  

 

VELDHOCKEY ZAALHOCKEY 

[1]  Spelen van de bal  

Slag, push, scoop, schuifslag en flats. 

 

Alleen pushen over de grond is toegestaan: 

duwbeweging met stick (inzet beweging op minder 

dan 50 cm van de bal). De scoop is alleen bij het 

nemen van een strafbal toegestaan. Slag, schuifslag 

en flats zijn niet toegestaan in de zaal.  

 

Bal mag met een push altijd actief omhoog 

gespeeld worden (m.u.v. nemen strafcorner).  

 

Bal moet langs de grond verplaatst worden, 

behalve bij een push op doel. Bij stoppen mag de 

bal opspringen, en een pass mag tot 10 cm van 

de grond, zolang dit tegenspelers niet hindert. Bij 

een bal in de lucht mag een stoppoging gedaan 

worden met een zo stil mogelijke stick. Men 

mag de bal niet spelen in de lucht. 

 
 

[2]  Speelveld en doelen   

 

Oppervlak veld = 91 x 55 meter 

Speelveld opgedeeld in 4 kwarten: 2 delen  

23-metergebied en 2 delen middenveld  

Afmetingen doel = 0,46 x 3,66 x 2,14 meter 

Zijlijnen  

Teambanken (dug-outs) 

Hoekvlaggen  

 

 

Oppervlak veld (min.) = 36 x 18 meter 

Oppervlak veld (max.) = 44 x 22 meter  

Speelveld opgedeeld in 2 helften  

Afmetingen doel = 3 x 2 meter 

Zijbalken (10 x 10 cm; afgeschuind richting veld)  

Teambanken, strafbank, wedstrijdtafel  

Geen hoekvlaggen  

 

 

Straal cirkel = 14,63 meter 

Strafbalstip op 6,40 meter 

Strafcornerstrepen op 10 meter van doelpalen 

 

 

Straal cirkel = 9 meter 

Strafbalstip/-streep op 7 meter 

Strafcornerstrepen op 6 meter van doelpalen 

 

  

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/competities/alles-over-de-spelregels
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/competities/alles-over-de-spelregels


 

 

[3]  Teams en wissels   

11 veld + 5 bank (min. 8 bij aanvang wedstrijd) 6 veld + 6 bank (min. 4 bij aanvang wedstrijd) 

 

Foutieve wissel: er wordt een persoonlijke straf 

aan de aanvoerder gegeven. 

 

 

Foutieve wissel: strafcorner; er kan tevens een 

persoonlijke straf aan de aanvoerder gegeven 

worden. 

 

 

Doelverdedigers mogen onbeperkt gewisseld 

worden 

 

 

Maximaal 2x een speler voor een volledig 

aangeklede doelverdediger wisselen. Wisselen 

tussen aangeklede doelverdediger mag onbeperkt.  

 

[4]  Bijhouden wedstrijdtijd, straftijd en scoreverloop 

Arbitrage Zaalwacht/wedstrijdtafel; anders de arbitrage  

 

Terugkeer na kaart: scheidsrechter geeft teken 

aan speler/team.  

 

 

Terugkeer na kaart: zaalwacht/wedstrijdtafel geeft 

teken aan speler. 

 

[5]  Spelhervattingen (vrije bal, inbal, lange corner, bully) 

Tegenstanders altijd op 5 meter; medespelers in 

aanvallend 23 meter-gebied ook, tenzij de vrije 

slag direct wordt genomen. 

 

Tegenstanders altijd op 3 meter; medespelers op 

aanvalshelft ook, tenzij de vrije push direct wordt 

genomen. 

 

In aanvallend 23 meter-gebied mag de bal de 

cirkel in: 

- worden gespeeld nadat de bal minimaal 5 

meter is verplaatst (selfpass); 

- als de bal minimaal 5 meter heeft gerold, 

voordat deze via een medespeler de cirkel 

in gaat; 

- als de bal is geraakt door de verdediging. 

 

Op de aanvallende helft mag de bal de cirkel in: 

- worden gespeeld nadat de bal minimaal 3 meter 
is verplaatst (selfpass); 

- als de bal minimaal 3 meter heeft gerold, 
voordat deze rechtstreeks via de balk of een 
medespeler de cirkel in gaat; 

- als de bal geraakt is door de verdediging. 

 

Bal over de zijlijn: inslaan 

 

Bal over de balk: inpush op max. 1 meter loodrecht 

uit de balk. Inpush verdedigend mag buiten de cirkel 

genomen worden (gelijk aan een uitpush).  

 

Lange corner nemen op 23 meter-lijn Lange corner nemen op middenlijn 

 

Bully: nooit binnen 15 meter van de achterlijn en 

altijd op 5 meter van de cirkelrand.  

 

Bully: nooit binnen 3 meter van de cirkelrand.  

  



 

 

[6]  Strafcorner 

 

Bij ingrijpende, opzettelijke overtredingen van 

spelers in hun 23 meter-gebied.  

 

Bij ingrijpende, opzettelijke overtredingen van 

spelers op hun eigen helft. 

 

Max. 5 spelers achter de doel- en achterlijn; 

andere verdedigers achter de middenlijn. 

 

 

Verdedigers achter de achterlijn, aan de niet-

aangeefzijde en/of ter hoogte van de kop van de 

cirkel op de andere speelhelft. Doelverdediger moet 

achter de doellijn. Verdedigers mogen niet achter 

de doellijn staan.  

 

Strafcorner eindigt (o.a.) wanneer de bal 5 

meter of méér buiten de cirkel komt. 

Strafcorner eindigt (o.a.) wanneer de bal 3 meter of 

méér buiten de cirkel komt. 

[7]  Persoonlijke straffen 

 
Tijdelijke verwijdering speler:  

 Groen = 2 minuten  
 Geel = 5 of 10 minuten (10 min. bij speler 

neer); overtreder op teambank (dug-out). 

 

 
Tijdelijke verwijdering speler:  

 Groen = 1 minuut  
 Geel = 2 of 5 minuten (5 min. bij speler neer); 

overtreder naar strafbank (bij wedstrijdtafel).  

 

 
Tijdelijke verwijdering coach/teambegeleider: 

 Groen = 2 minuten achter het hek. Team 
speelt 2 minuten met 1 speler minder, speler 
neemt plaats op de teambank (dug-out). 

 Geel = 10 minuten achter het hek. Team 
speelt 10 minuten met 1 speler minder, speler 
neemt plaats op teambank (dug-out). 

 

 
Tijdelijke verwijdering coach/teambegeleider: 
 Groen = 1 minuut op de bank & niet coachen. 
Team speelt 1 minuut met 1 speler minder, speler 
neemt ook plaats op de teambank (dug-out). 

 Geel = 5 minuten op de tribune. Team speelt 5 

minuten met 1 speler minder, speler neemt plaats 
op teambank (dug-out). 
 

 
Iedere definitief verwijderde persoon moet naar 
het clubhuis. 

 

Iedere definitief verwijderde persoon moet de zaal 
verlaten (naar de kantine).  

 
Scheidsrechter signaleert terugkeer na straftijd.  

 

Terugkeer na straftijd: zaalwacht/wedstrijdtafel 
geeft speler/teambegeleider een teken.  

[8]  Doelverdediger (bewegingsvrijheid)  

 
Eigen 23-metergebied 

 
Eigen helft 

[9]  Duur van de wedstrijd 

4 x 17,5 minuut  

 
2 x 20 minuten (Afwijkingen binnen het bepaalde in 
het SR en BR toegestaan). Zie de afspraken 
(briefing) voor specifieke speeltijden per district. 

 

Rust: 5 minuten (of duur van sproeiprogramma) Rust: maximaal 5 minuten 

  



 

 

 

 

 

 

 

SPECIFIEK ZAALHOCKEY: DIT MAG NIET!  

Liggend spelen 

 
Spelers mogen niet liggend spelen en niet op hand, knie of arm steunen, buiten de hand(en) die de 
stick vasthoudt/vasthouden. De keeper mag het wel: echter uitsluitend in eigen cirkel, wanneer hij zich 

geheel binnen de cirkel bevindt en ook de bal erbinnen is.  

 

Klemmen tegen de balk 

 
Je mag de bal niet tegen de balk klemmen met je stick en daarmee onbespeelbaar maken. 
 

Pirouette / ‘door het blok spelen’ 

 
De bal bewust hard in de stick van een laag verdedigende tegenstander spelen mag niet, zeker niet 
wanneer diens lichaam achter de stick zit (dit heet “door het blok spelen”), noch wanneer dit uit een 

blinde draai (pirouette) gebeurt.  

 

Maskers 

 

Je mag geen maskers of andere dingen in de cirkel laten liggen. Doe je dit wel en het spel ondervindt 
hier hinder van, dan krijg je een strafcorner tegen. Voorkomt dit een doelpunt, dan krijg je een strafbal 
tegen. 

 


