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Algemeen 
 

Zaalhockey is een erg leuk technisch spelletje, het bevat 
een hoge snelheid, waardoor goede kennis en toepassing 
van de spelregels essentieel is! 
 

 

Het bevat veel overeenkomsten met veldhockey,  
maar zaalhockey heeft ook een aantal regels op zich. 
 

 

Deze ervaring in de winter, kun je goed gebruiken 
om nog sterker op het veld te staan in de lente! 
 

 

Zaalhockey wordt in drieluiken gespeeld van 2x 20 
minuten. Alles dient op tijd te beginnen en te eindigen! 
  



De zaalcompetitie 2019 – 2020 heeft de volgende 
speelrondes: 
7 / 8 -dec-2019  04/05-jan-2020 01/02-feb-2020 
14/15-dec-2019  11/12-jan-2020  08/09-feb-2020 
      18/19-jan-2020 15/16-feb-2020 
      25/26-jan-2020 
 
 
De trainingen starten vanaf 02/12/2019 
 
De beschikbare zalen zijn in de Oosterstraat, de 
Westwijkhal, de Lijnbaanhal.



Veld 



• Zaalhockey speel je binnen in een sporthal. 
    
• Eigenlijk zijn er twee 23 meter gebieden aan 

elkaar geplakt in de zaal. 
   
• Het speelveld is aan de zijkanten afgezet met 

balken. En op de korte zijdes heb je het doel en 

de achterlijn. 
  
 
• In de sporthal staan er heel veel gekleurde lijnen 

op de grond. Voor zaalhockey let je op de zwarte 

lijnen. 



• De cirkel is de zwarte stippellijn. 
    
• Strafbalplek is het streepje tussen de 

2 cirkelranden (7 meter). 
   
• De lange corner neem je op de middenlijn, recht 

tegenover waar de bal over de achterlijn is 

gegaan. Met een lange corner, ben je verbonden 

aan de verplichte 3 meter gecontroleerd 

afleggen, voor de bal de cirkel in mag. 



Wat is anders 
 

• Het materiaal wat je gebruikt, dit is lichter  
• Je speelt in drieluiken van 2x 20 minuten  
• Er is een wedstrijdtafel  
• Het veld is kleiner dan het veld buiten  
• De teams zijn kleiner dan op het veld buiten  
• In plaats van 5 meter => 3 meter  
• Je mag alleen maar pushen  
• Hoog mag alleen op doel (anders max. 10 cm)  
• Je mag niet liggend spelen 

(alleen de keeper in de cirkel)  
• Je kunt de balken gebruiken om te kaatsen  
• Je kunt een ‘blok’ zetten 



Balken 
 

Deze kun je gebruiken om de bal door te kaatsen. 
 
 

 

De balken dien je juist weg te leggen. Breedste 
kant boven en op de zwarte zijlijnen. 

 

Als je het 1e team bent zal je vaak balken moeten 
wegleggen. En het laatste team ruimt ze op. 
 
 

Pas op deze karren met balken zijn zwaar. De balken 
moet je tillen, niet slepen. Zodat je geen 
beschadiging krijgt op de vloer. 



Teams 
 

Bij zaalhockey zijn de teams waarmee je speelt 

kleiner. 
 

• 6 spelers (incl. keeper) in het veld, max. 

12 spelers per team 
 
 

 

Dat betekent dat als je team groter is, je spelers 

moet uitroosteren. Spelers die deze wedstrijd 

niet meespelen, mogen niet op de teambank 

plaatsnemen, om verwarring te voorkomen. 



Vaak wordt er in de zaal gewerkt (mits je 

minimaal 11 spelers hebt) met 2 teams. 
 

Zodat je iedere keer een teamwissel kunt doen. 
 
 
 
 

Je kunt er ook voor kiezen om speler voor speler te 

wisselen, net als bij veldhockey. Maar dit vraagt 

meer tijd en planning. Op sommige momenten kun 

je er wel voor kiezen om naast de teamwissel een 

keer 1 speler te wisselen. 
 
 

 

Je kunt ook per linie wisselen (verdedigers / 

aanvallers) 



Wisselen 
 

• Speler eerst uit het veld > dan pas wisselspeler erin. 
  
• Per team > op een ‘dood’ spelmoment 
 

(vrije slag, uitslaan, lange corner > voor het eigen 

team) Zo snel mogelijk, zonder extra tijdrekken (vergeet 

je handsschoen en bitje niet) 
 

 

• Doelverdediger wisselen voor vliegende keep  
▫ Max. 2 x per wedstrijd 

  
• Fout wisselen = strafcorner  

▫ Te veel spelers in het veld, zodra de bal ‘in het spel is’ 
 
 

 

• Wisselen mag altijd, behalve bij een strafcorner 



Materiaal 
 

In de zaal maak je gebruik van ander materiaal. 
 

Deze spullen zijn lichter dan bij veldhockey. 
 
 
 

Uitrusting 
 

• Zaalschoenen, zaalstick, scheenbeschermers, 

bitje, volledige handschoen.  
• Keepers gebruiken vaak zachte riempjes, zonder 

gespen. Ook kunnen ze hoezen gebruiken voor 

over de legguards. 



Zaalcompetitie 
 

• De zaalcompetitie in ons district (ZH) wordt 
ingedeeld door de KNHB. De KNHB bepaalt dus 
de poule, het wedstrijdschema en in welke zaal 
wordt gespeeld. 

   
• De club schrijft de teams in en regelt het schema 

voor de zaaltrainingen en de sporthallen daarvoor. 
   
• De KNHB communiceert naar het 

wedstrijdsecretariaat, wedsec. vervolgens naar de 
coaches > coaches naar de teams. 



Wedstrijden 
 

• Zaalhockey wordt gespeeld in drieluiken. 
Wedstrijden van 2 x 20 minuten. 
Kortom op 1 dag (kan zaterdag en/of zondag zijn) 
speel je 2 wedstrijden, soms direct na elkaar, soms 
met een wedstrijd ertussen 

 
 
• De zaalhockeywedstrijden worden allen gedurende 

de gehele zaalhockeyperiode (december-eind 
februari) ingedeeld. Er zijn 9 speelweekenden en 
ieder team speelt maximaal 6 wedstrijden. Het kan 
dus zijn dat je eerste wedstrijd pas in januari is of 
je laatste al begin februari.  
 

•  Zaalwedstrijden kunnen NIET worden ingehaald!! 



 
 
• Op 1 wedstrijddag speel je op 1 locatie. Hierbij kan 

het wel zijn dat je thuis en/of uit speelt, ongeacht in 
welke plaats je speelt. Dit staat bij de wedstrijden 
aangegeven. 
 

• De wedstrijd wordt net als bij veldhockey 

gefloten door 2 scheidsrechters. Elk team 

verzorgt zelf 1 scheidsrechter.  
 
 
• Naast de scheidsrechters is er ook een 

wedstrijdtafel. De wedstrijdtafel maakt vooraf 

afspraken met de scheidsrechters, wie doet wat. 

 



De wedstrijdtafel;  
▫ houdt de stand bij. 

  
▫ houdt de tijd bij (evt. zoemer of af-fluiten) 
 

▫ zorgt dat wedstrijden op de aangegeven tijd starten 
en eindigen. 

 
▫ Is een team te laat dan zijn er minder speelminuten 

over want uitlopen op het schema is niet mogelijk. 
  

▫ Indien een speler een kaart krijgt, komt deze bij de 

wedstrijdtafel zitten. Wedstrijdtafel noteert: tijdstip 

en naam speler. 



Wedstrijdtafel/Zaalwacht 
 

• Wedstrijdtafel = neutraal net als scheids 
(Maak vooraf duidelijke afspraken)  

 
• Persoon van de wedstrijdtafel is 

minimaal 18+ 
 
 

 

• Wedstrijdtafel wordt bemenst 
door de ontvangende club/team, 
aangegeven door de KNHB  
Voor het complete drieluik! 

 
 
• Tijd wordt nooit stil gezet!  

> Behalve bij een strafbal of ernstige blessure 
Het spel dient z.s.m. hervat te worden 
Bij blessure z.s.m. het veld verlaten of doorgaan 



Speelwijze 
 

• Alleen PUSHEN 
    
• HOOG alleen op DOEL 
 

Verdediger mag (boven schouder) schot op doel af laten 

kaatsen 
 
 

 

• Je mag NIET liggend spelen (alleen de keeper) 
  
 
• Max. 3 steunpunten 
 

Dus geen 2e hand of 
knie op de grond 



Opstelling 
 

Bij zaalhockey kun je verschillende 

opstellingen gebruiken. 
 

• Dobbelsteen  
• Huisje (deze is meer aanvallend) 



Trainingen 
 

• Een team heeft dit seizoen recht op 9 
trainingsuren. Dit uur is incl. evt. balken 
leggen en/of opruimen. 
  

• Pak een goede warming-up, met bal, stick, balk. 
Doe 1 oefening en de rest partijvorm. Leg de 
partijvorm af en toe stil om aanwijzingen te geven. 
Bevries het spel, zodat de spelers zien hoe ze zelf en 
de ander staan. Oefen goed op je strafcorners. 



Spelregels 



Fluiten: 
 

• Een groot aantal spelregels zoals ze in 

het spelregelboekje staan. 
 
• Op interpretatie en inschatting van de 

scheidsrechters.  
▫ Hoog (max. 10 cm / over de stick dus hinder)  
▫ Gevaarlijk spel en opzettelijke actie  
▫ 3 meter afstand  
▫ Voordeel 



Speelwijze 
 

• Het ‘BLOK’ 
 

 

Het is pas een blok als: 
 

1. De stick + stickhand volledig op de grond liggen. 
 

De verdediger staat achter de stick. 
 

*backhand blok bestaat niet 
 

2. De bal dient hard gespeeld te zijn.  
3. De bal dient binnen enkele meters gespeeld te zijn. 

  
 

▫ Met duidelijk opzet in een blok spelen = gevaarlijk 

In eerste instantie groen > daarna geel 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het ‘blok’ 
 

Aanvaller komt op verdediger af, speelt binnen 

speelafstand, hard in de stick van de verdediger, 

die een blok heeft weggelegd. 
 

 

Stick alleen laag, is mooi verdedigd, maar geen blok. 



Speelwijze 
 

• Opsluiten, tussen 2 sticks of de balk > mag niet  
▫ Vrije slag, indien dit door 1 partij gebeurd  
▫ Strafcorner, wanneer dit door verdediger in cirkel is  
▫ Anders een bully (altijd min. 3 meter buiten cirkel) 

   
• Pirouette > let op gevaar  

▫ Als de speler in balbezit een (bijna) hele draai maakt en 
van dichtbij richting een tegenstander speelt. 

 
Wanneer dat blind en hard gebeurt, is dat 
potentieel gevaarlijk en dus een overtreding en 
moet worden afgefloten. 

  
> Goed getimed en langs een tegenstander spelen mag 
overigens wel. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Klemmen tegen balk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opsluiten 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pirouette 
 

Snelle blinde pass, door 
snel een rondje te 
draaien. Waarbij de bal 
in je krul van je stick 
ligt. Gevaarlijk de drukte 
in spelen met spelers 
achter je. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hoog 
 

• Hoger dan 10 cm  
• Over de stick gespeeld, dus 

tegenstander wordt 

hierdoor gehinderd. 



 

Strafcorner, wanneer geef je die 
 
 
 

 

• Geef je voor een verdedigende overtreding in cirkel. 
    
• Geef je voor een opzettelijke overtreding op eigen 

helft. (Strafverzwaring) 
   
• Geef je als er een uitrustingsstuk (masker, handschoen, 

kniebeschermer) in het veld slingert en deze wordt in 

de cirkel geraakt door de bal. 
 

Buiten de cirkel (in het veld) is dit een vrije slag. 



Strafcorner uitvoering 
 
 

 

• De verdedigers staan naast het doel 
 
• Eigen keuze verdeling verdedigers 

(middenlijn/achterlijn). 
 

 

• Aanvallers beslissen (snel) kant van aangeven 
 
• Te vroeg uitlopen = achter de middenlijn. 

Heb je daar al 1 verdediger staan, op eigen keuze, mag deze 
niet terug! 

 

• Teruggekaatste hoge bal van de verdediging/keeper 
 

▫ Uit laten stuiteren  
▫ Gecontroleerd naar de grond brengen  
▫ Gevaarlijk = opnieuw strafcorner 





Strafbal wanneer geef je die 
 

• Een overtreding van een verdediger in de cirkel, 
waardoor een doelpunt voorkomen wordt. 
(shoot voor doellijn, met stick over stick schietkans blokkeren, 
liggend spelen) 

 

• En een opzettelijke overtreding in de cirkel 
tegen een aanvaller in balbezit, ongeacht of deze 
in scoringspositie is of niet. 

 
 
 

Note: 
 

Indien een speler voor de doellijn gaat staan, is 
dit op eigen risico! 
 

Als de speler op het lichaam geraakt wordt en 
hierbij een doelpunt voorkomt, is dit gewoon een 
strafbal. Ongeacht hoe pijnlijk dit eruit ziet! 



Strafbal, uitvoering 
 

• Scheidsrechter 1 (van de cirkel) staat schuin 

achter de aanvaller.  
• Scheidsrechter 2, staat links van het doel, 

paar meter van het doel af. 
   
• De keeper staat OP de doellijn.  
• Aanvaller staat binnen speelafstand van de bal.  
• Overige spelers staan achter de middenlijn. 
 
 
 
 

• Let op, aangezien het een strafbal is, mag elke speler, ook 

van de bank, de strafbal nemen. Ook mag de keeper 

gewisseld worden voor het verdedigen van de strafbal. 





• Kaarten spelers: 
 

▫ Groen  = 1 minuut 
 

▫  Geel     = 2 minuten (verbaal) 5 minuten (fysiek)  

▫  Rood   = permanente verwijdering, uit de zaal 
 

• Kaarten teambegeleiders: 
 

▫ Groen   = Officiële waarschuwing 
 

▫  Geel = 5 minuten, naar de tribune 
 

+ mag NIET coachen  
+ 1 speler eraf 

 

▫ Rood = permanente verwijdering, uit de zaal 
 

+ 1 speler eraf 
 

Let op jeugdteams zijn verplicht een 

volwassen coach te hebben. 





Coach / Teambegeleider(s) 
 

• Alle jeugdteams hebben ALTIJD een teambegeleider. 
 
 
• Teambegeleiders:  

▫ Coach  
▫ Manager   
▫ Trainer 

 
 
• Tijdens de wedstrijd mag er indien nodig 1 het veld 

in, ALLEEN met TOESTEMMING van 
scheidsrechter! Alleen voor de blessure, niet om het 
team te coachen of te klagen naar de scheidsrechter. 



Naast de eerder genoemde spelregels / spelsituaties 

heb je natuurlijk ook de andere spelregels. 
 

 

• Shoot  
• Hakken  
• Duwen  
• Bolle kant  
• Afhouden (met lichaam, stick, indirect) 
 
 

 

Spelsituaties: 
 

• Beginslag  
• Uitslaan / Lange corner / Vrije slag  
• Doelpunt 



Tot slot 
 
 
 
 
 

 

Hopelijk is jullie kennis hiermee wat aangevuld, 

waardoor iedereen nog meer plezier kan beleven 

aan de zaalcompetitie. 

 

Heel veel informatie en ook alle spelregels zijn 

te vinden op de site van de KNHB 
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/scheidsrechters/alles-

over-de-spelregels  
 
 

 

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

