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Programma:
• Voorbereiding

• Wat is er nieuw dit seizoen?

• Zaalhockey elementen



Voorbereiding à We mogen weer de zaal in!

Waaar vind je wat?

• Spelreglement per 1 november 2021 (zie ook de 
hockey.nl-app)

• CS en CS+ afspraken 
(KNHB.nl/Kenniscentrum/Spelregels|)

• Document verschillen veld & zaal

• Briefings filmpje + video’s op KNHB.nl



Wat is er nieuw dit seizoen:

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

https://www.youtube.com/watch?v=fvYR64ORDGo

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


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



Nieuwe spelregel:
Groene kaart voor de teambegeleider:

q 1 minuut niet coachen

q én gedurende straftijd 1 speler minder

à Uit praktisch oogpunt mag de teambegeleider alléén bij de 
groene kaart bij de bank blijven zonder te coachen!



Nieuwe interpretaties:
1. Het spelen van de bal in de lucht is niet (meer) toegestaan!

2. Wanneer een verdediger met masker op een aanvaller in 
balbezit aanvalt dan geven we een strafcorner.

Ongeacht of dit binnen of buiten de cirkel is.



Nieuw in de briefing:
Indien bij het stoppen van de bal buiten de cirkel bij een strafcorner de bal
omhoog gaat of als de bal over de stick heen rolt (bolle kant), dan fluiten
we direct voor een vrije push voor de verdediging.

àDus niet kijken/afwachten of verdediging er last van heeft, MAAR altijd direct fluiten



Keeper:

Bal laag
naar keeper

Bal laag weg
van keeper Doorspelen!

Bal laag naar
keeper

Bal hoog weg
van keeper

Geen invloed
à doorspelen, 

anders SC

Bal hoog naar
keeper

Bal hoog weg
van keeper

Geen gevaar
à doorspelen, 

anders SC



Keeper
Keeper & bal binnen
de cirkel à keeper 
mag liggend spelen

Keeper & bal buiten de 
cirkel à keeper mag 
niet liggend spelen

Keeper binnen cirkel, 
bal buiten cirkel à

keeper mag niet
liggend spelen



5 veldspelers + keeper óf 6 veldspelers
qTijd wordt NIET stilgezet bij een keeperswissel

qMaximaal 2 keepers wissels van volledig aangeklede keeper naar veldspeler
(keeper veld uit is het “telmoment”)

qHet uit het veld gaan van de keeper telt als wisselmoment

qBij een strafbal mag keeper terug gewisseld worden. Dit telt dus alleen als 
wisselmoment als de keeper na de strafbal weer het veld verlaat.

qBij strafcorner en zonder keeper (dus 6 spelers) staan alle spelers aan de 
andere kant van het goal dan waar de bal wordt aangegeven!



Alleen pushen in de zaal
– Alleen pushen is toegestaan. Slaan dus niet toegestaan. 

– Slaan is als de stickbeweging meer dan 50 cm. Vanaf de bal is.

– Met 1 hand de stick in de lucht naar de bal bewegen is ook slaan.

– Push mag alleen over de vloer, behalve in de cirkel bij schot op goal.

– Bekijk de filmpjes op de KNHB site goed!www.knhb.nl/kenniscentrum/scheidsrechters/alles-over-de-spelregels



Bal is hoog?
– Vaak bij lange pass

– Meer dan 10 cm. af fluiten

– Wil een tegenstander de bal onderscheppen: af fluiten, immers je mag 
niet in de lucht spelen, technische fout van het team dat de push gaf.



Stopfouten
– Speler staat onder druk en de bal stuitert op: 

Technische fout: vrije push tegenstander immers tegenstander kan de 
bal niet aanvallen, want bal in de lucht

– Speler staat NIET onder druk en de bal stuitert op: 

Technische fout, maar doorspelen, niemand heeft er hinder van. 



Blok
– Veel discussie over 

– Blok is een speler met de stick, voor zich geheel op de grond en beweegt 
niet toe naar de bal

– Als de bal hard ingespeeld wordt op deze liggende stick è Affluiten: is zeer 
gevaarlijk voor hand en gezicht. Fluit snel en wees streng. Waarschuwen 
en (volgende keer) kaart 



Opsluiten in de hoek
q Speler in balbezit mag niet opgesloten worden in de hoek!

q Tegenstanders moeten een opening laten, help de spelers
verbaal om opsluiting te voorkomen

q Schijnruimte (spoorboom effect) is niet toegestaan!

(heen en weer schuiven van sticks om gat steeds te dichten)

à Straf binnen de cirkel = strafcorner

à Straf buiten de cirkel = vrije push



De hoge bal
Pirouette
ØEen pirouette die goed wordt uitgevoerd is prachtig!

ØRisico ligt wel bij de speler om hem goed uit te voeren.

ØBeoordelen op gevaar / blessure risico.

ØWanneer niet hard en bewust op de voet gedraaid 
(gecontroleerde pirouette) dan gewoon shoot! 



Zaalhockey elementen

Verkeerde
wissel

• Strafcorner
• Mogelijkheid persoonlijke straf voor de 

aanvoerder

Maskers in 
het veld

• In de cirkel à spel ondervindt hinder à
strafcorner

• Doelpunt wordt voorkomen à strafbal



Zaalhockey elementen

Bescherming

• Spelers mogen spelen met handschoenen, 
kniebeschermers & toque à niet met masker!

Strafcorner

• Alleen de keeper in het doel, rest erbuiten
• Bij te vroeg uitlopen, naar hoogte kop cirkel andere helft

Balk dicht

• Duidelijk met stick en/of lichaam pass of looplijn dicht à
aanvaller moet andere route kiezen



• SC tijdens spel – Bully à Bully!

• SC einde helft – Bully à SC opnieuwZaal

• SC tijdens spel – Bully à SC opnieuw

• SC einde helft – Bully à SC opnieuwVeld



Vrije push via de balk de cirkel in?
JA dat mag, mits:’: “Voordat de bal door een aanvaller de cirkel in gespeeld mag 
worden moet deze 3m zijn verplaatst of geraakt zijn door een tegenstander. De bal 
mag via de balk de cirkel in, maar dan moet de bal eerst 3 m hebben gerold, 
voordat hij de balk raakt.” Hier staat niet bij dat dit alleen geldt voor een vrije push 
op de helft van de tegenstander, maar dat is toch wel het geval?

let op de beperking geldt niet als je speelt vanaf je eigen helft

Tekst spelreglement:



Bedankt voor het meedoen

– Kijk de filmpjes op: 

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

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

