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+ AANPASSINGEN per 11 december 2021

WELKOM!



Inhoud 

1. Zaalhockey bij Alliance Daan Beekhuis

2. Planning & rollen Patricia den Dunnen

3. Techniek en tactiek Jarrit Hueting

4. Spelregels Maurits van der Heijden

5. Materialen Hestia de Vries

6. Vragen en afsluiting



Alliance en Zaalhockey

3

Alliance is een hockeyclub met familie waarden waar iedereen zich onderling verbonden voelt, waar 
we elkaar inspireren om jezelf te kunnen ontwikkelen en te kunnen groeien als sporter en als mens

Bij Alliance kun je het hele jaar door hockeyen: op het veld en in de zaal. De combinatie 
van veld- en zaalhockey is niet alleen heel leuk, maar ook nog eens heel goed voor de 

ontwikkeling van je technische, tactische en motorische vaardigheden. 

Door de kleine speelruimtes in de zaal en omdat je niet hoog mag spelen moet alles 
sneller. De vaardigheid om op tijd de goede positie in te nemen, de juiste techniek te 
gebruiken en de juiste keuze te maken voor een vervolgactie, is daarmee heel natuurlijk in 
de zaal aan te leren. Ook zorgt de snelheid van het spel ervoor dat spelers veel eerder 
leren wat het belang van een snelle omschakeling kan zijn om zelf tot scoren te komen 
en doelpunten van de tegenstander te voorkomen. 

Door de combinatie van veld- en zaalhockey vergroot je dus je spelinzicht en je kennis 
van spelstructuren. 



Onze eigen Alliance blaashal

• Trainen en thuiswedstrijden lekker 
in onze eigen hal i.p.v. verre zaaltjes

• Alle zaalteams kunnen nu indoor 
trainen, dus ook breedte teams

• Hal opgezet: 29 nov – 4 dec

• Nog steeds hulp gezocht voor de 
opbouw!

• Officiële opening 10 December

• Alliance Langste Wedstrijd Challenge!



Zaalhockey & Corona

• Huidige maatregelen per 13 november (geldig tot 4 dec)

• Zie Alliance Corona website pagina voor details

• Aanvullend voor zaaltrainingen geldt: (binnen)sporters vanaf 18 jaar moeten een 
coronatoegangsbewijs (CTB) kunnen tonen

• Zaalcompetitie (start 5 dec)

• Nog veel vragen: Wat gebeurt er met de sport als 2G wordt ingevoerd? Wie gaat voor de 
controle zorgen, etc.  

• De KNHB probeert hierover zo snel mogelijk meer duidelijkheid te krijgen en trekt hierin 
samen op met de andere zaalsporten

• Houd onze eigen Alliance Corona pagina en de website KNHB in de gaten!



Corona

• Vereniging die zaaldienst heeft, is verantwoordelijk voor de 
controle van het Corona Toegangsbewijs (CTB)

• Trainers/coaches, teambegeleiders, vrijwilligers, 
scheidsrechters, rij-ouders enz. hebben een ‘functie’ en hoeven
geen CTB te laten zien

• Spelers/speelsters in de A en Senioren categorieën moeten wel
gecontroleerd worden

• Op de site van de KNHB staan veelgestelde vragen en 
antwoorden:
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/coronavirus-van-invloed-op-
hockeycompetitie

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/coronavirus-van-invloed-op-hockeycompetitie
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Seizoen ‘21-’22

• Dit jaar voor het eerst in onze eigen blaashal!

• Zaalhockey teamopgave Alliance

• alle jeugd 11-tallen (A t/m D)

• alle 8E teams 

• Dames 1 & 2 en Heren 1 & HJ1 

• senioren teams o.b.v. opgave

• Vanaf december lid van twee teams

• het eigen veldteam (bijv. MB01)

• het eigen zaalteam: ‘Zaal’ + zelfde teamnummer m.u.v. combinatieteam 1.1 of 1.2 prefix (bijv. Zaal MB01.2)

• Contributie afhankelijk van bijdrage voor KNHB en trainingsuren, vastgesteld in de ALV 30/06/21

• Indeling van teams in klassen en poules door KNHB*

* info districts en NL kampioenschappen in bijlage



Seizoen ‘21-’22 (vervolg)

• Totaal van 82 teams opgegeven

• Competitie vanaf 5 december 2021 t/m 13 februari 2022

• 05, 11/12, 18/19 december (op 05 dec tussen 0900- 1430 uur)

• 08/09, 15/16, 22/23, 29/30 januari

• 05/06, 12/13 februari

• Elk team speelt 5 of 6 keer op een zaterdag of zondag (zie ook standenmotor KNHB)

• A, B en C-jeugd zowel op zaterdag als op zondag ingepland

• D-jeugd i.v.m. open dagen middelbare zoveel mogelijk op de zondag (ochtend)

• Jongste Jeugd (8 E) zoveel mogelijk op de zaterdagochtend 

• Senioren op de zondag(middag)

• Per speeldag 2 wedstrijden van 2 x 20 minuten (5 minuten rust)



Teambegeleiding 

• Coach en/of manager (alle teams)

• Zaalscheidsrechters (Jeugd en Senioren)

• Spelbegeleiders (Jongste Jeugd)



Coach en/of manager (1)

• Minimaal 1 volwassene (> 18 jaar)

• Verantwoordelijk voor gedrag van het team

• Zorgt voor juiste spelergegevens:

• In Lisa voor gehele team (basis voor contributie)

• In DWF spelers voor wedstrijd klaar zetten (minimaal 4, maximaal 12)

• Samen met team bij eerste wedstrijd in de zaal het veld speelklaar maken

• Samen met team bij laatste wedstrijd in zaal veld opruimen (in blaashal Alliance 

blijven balken liggen!)

• Zorgt voor tijdige aanwezigheid van team (30 minuten voor aanvang wedstrijd)



Coach en/of manager (2) 

• Meldt zich bij zaalleiding voorafgaand aan wedstrijd

• Ontvangt verificatiecode voor scheidsrechter

• Vult na afloop van wedstrijd samen met scheidsrechter direct de uitslag in

• Regelt dat er bezetting is voor zaalleiding

• Indien tegenstander niet komt opdagen:

• Geen uitslag invullen

• Mail sturen naar ws-zaalhockey@mhc-alliance.nl

• Wellicht mogelijk om tijd te vullen met extra training

mailto:ws-zaalhockey@mhc-alliance.nl


Toezicht op jeugdteams

• De teambegeleider/coach is verantwoordelijk voor het gedrag van het team 
gedurende het verblijf in de sporthal en 

• … ziet erop toe dat het team zich niet alleen in de zaal maar ook op de tribunes, in 
de kantine of het sportcafé en vooral ook in de kleedkamers behoorlijk gedraagt

• Er mag niet gehockeyd worden in gangen, kleedkamers of buiten het veld

• Beleid inzake kleedkamers: na gebruik, schoon en netjes achterlaten. De 
kleedkamer wordt geïnspecteerd

• Bij schade wordt er melding gedaan aan zaalcommissaris. Deze dient de schade te 
melden via het schadeformulier

• Bij eventuele schade zal resp. club/team/ speler/ coach aansprakelijk worden 
gesteld



Zaalleiding (1) 

• Heeft elk team gedurende het seizoen 1 of 2 keer

• KNHB bepaalt welk team wanneer

• Zaalleiding is altijd voor blok van wedstrijden uit eigen poule:

• Zijn een aantal wedstrijden achter elkaar (meestal 3)

• Niet alleen bij wedstrijden van eigen team

• Wordt uitgevoerd door 2 personen van minimaal 18 jaar

• Altijd minimaal 30 minuten voor aanvang wedstrijd aanwezig

• Op Alliance site bij wedstrijdschema staat wanneer welk team zaalleiding heeft

• Coach en/of manager ontvangt mail met KNHB instructie voor zaalleiding

• Veld in orde (laten) maken (in Alliance Blaashal ligt het veld al klaar)

• De zaalleiding zorgt bij aanvang en aan het einde van het hockeyprogramma dat de balken resp. neergelegd én 

opgeruimd worden

• De spelers van beide teams zijn verplicht hieraan hun medewerking te verlenen



Zaalleiding (2) 

• Controleren kleedkamers (vooraf en achteraf)

• In geval van schade het schadeformulier invullen

• Kennismaken met zaalbeheerder (indien aanwezig), coaches en scheidsrechters

• Controleren uitrusting keepers (geen ijzeren zaalriempjes) en spelers

• Zorgen dat er niet buiten de balken wordt ingespeeld (ook niet op oefenveldje 

tussen de velden, in Blaashal Alliance)

• Op tijd beginnen (ook als spelers nog niet in veld staan)

• Tijdklok en scorebord bijhouden:

• Tijd staat nooit stil (ook niet bij blessures)

• Straftijd van tijdelijke verwijderde spelers bijhouden



Zaalleiding

• Twee personen (in en om zaal)

• Bewaken van de tijd

• Teams instrueren over neerleggen/opruimen balken

• Begeleiden opruimen afval

• Inspecteren kleedkamers na elke wissel

• Verantwoordelijk voor controleren van Corona 
Toegangsbewijs (CTB)



Zaalscheidsrechter 
vanaf de D-jeugd 

• Voor Jeugd en Senioren

• Minimaal 2 per team

• Beschikken over scheidsrechterskaart

• Fluiten per toerbeurt wedstrijden eigen team

• Elke wedstrijd 1 Alliance en 1 tegenstander 
scheidsrechter

• Zijn tijdens de wedstrijd goed herkenbaar (andere 
kleur dan de shirts van de spelers)

• Vullen na afloop van wedstrijd samen met coach 
direct de uitslag in

• Voor data Spelregelcafé Zaalhockey door KNHB zie 
site Alliance

• Eventueel Alliance Spelregelavond (mogelijk 
donderdag 9 dec 20.00 u., nog aan het organiseren, 
zie Alliance media)

Spelbegeleider
voor Jongste Jeugd (JJ) 8 E 

• Voor Jongste Jeugd (spelregels JJ gelijk aan Jeugd)

• Alle ouders een keer spelbegeleider

• Hoeven niet te beschikken over scheidsrechterskaart

• Begeleiden per toerbeurt wedstrijden eigen team

• Elke wedstrijd 1 Alliance en 1 tegenstander 
spelbegeleider

• Zijn tijdens de wedstrijd goed herkenbaar (andere 
kleur dan de shirts van de spelers)

• Vullen na afloop van wedstrijd samen met coach 
direct de uitslag in*

• Voor data Spelregelcafé Zaalhockey door KNHB zie 
site Alliance

• Eventueel Spelregelavond (mogelijk donderdag 9 dec 
20.00 u., nog aan het organiseren, zie Alliance 
media)

* Uitslagen van wedstrijden worden niet gepubliceerd



Zaaluitrusting  

• Zaalstick (niet nodig voor de keeper)

• Zaalschoenen (ook coach, scheidsrechter en spelbegeleider)

• Schoenen die beschadigingen of strepen op de speelvloer kunnen achterlaten zijn verboden

• Zaalhockeybal (lichter dan veldhockeybal)

• Bescherming spelers:

• Zaalhandschoen

• Bitje

• Scheenbeschermers

• Keepersuitrusting zelfde als op veld met uitzondering van:

• Speciale gespen voor klompen (geen ijzeren gespen)

• Eventueel hoezen (eigen aanschaf of leen exemplaren van de Mat Cie)



Zaalwedstrijd  

• Maximaal 12 spelers op spelerslijst in DWF

• 12 spelers PER WEDSTRIJD

• Je mag ‘verse’ spelers introduceren in de TWEEDE wedstrijd (een gelijk aantal ‘oude’ spelers 
moet dan naar de tribune!)

• Met 6 (inclusief keeper) in het veld

• Onbeperkt wisselen (behalve de keeper, aparte regels)

• Aandachtspunten bij wisselen:

• Speler eerst uit veld voordat wissel er in mag

• Geldt ook bij wisselen van alle veldspelers tegelijk

• Moment voor wisselen goed bepalen (wel/niet balbezit)



Afgelastingen 

• Bij bijzondere omstandigheden als sneeuw en ijzel:

• Centrale afgelastingen door KNHB (nooit zelf besluiten)

• Informatie via site KNHB, site Alliance en/of mail

• Bij bijzondere omstandigheden in de zaal:

• Zaalleiding beslist in overleg met zaaleigenaar

• Bij afgelasting mail sturen naar ws-zaalhockey@mhc-alliance.nl

• Bij bijzondere omstandigheden vlak voor of tijdens wedstrijd:

• Scheidsrechters overleggen met zaalleiding

• Bij afgelasting mail sturen naar ws-zaalhockey@mhc-alliance.nl

• Wedstrijden worden in beginsel niet ingehaald



Afgelastingsprocedure (1)

– Alleen de competitieleiding is bevoegd wedstrijden (centraal) af te gelasten op grond van bijzondere  
omstandigheden of slecht weer

• Afgelaste wedstrijden worden in de zaal niet ingehaald! M.u.v. de klassen die spelen om plaatsing voor 
een kampioenschap (NK/DK)

• Wedstrijdsecretaris wordt door de het eigen team ingelicht over reden van afgelasting

• De wedstrijdsecretaris van de betreffende vereniging neemt contact op met de wedstrijdsecretaris van de 
andere vereniging (late afmeldingen per telefoon!). Contact tussen twee teams is dus niet voldoende!

• Het afgelastingenbeleid komt op de KNHB-website, dus hou de KNHB-website in de gaten bij slecht weer

• Verenigingen zorgen zelf voor communicatie richting halbeheerders van de ‘eigen’ hal (zaalleiding in de 
eerste ronde)

Code Geel: Geen afgelasting door district
Verenigingen mogen lokaal afgelasten
Het rijdende team heeft doorslaggevende stem.

Code Oranje: Afgelasting door district
Geldt voor hele district. Verenigingen mogen onderling 
overeenkomen wel te spelen.



Afgelastingsprocedure (2)

• Als minimaal 2 teams willen inhalen én er 
is ruimte beschikbaar, kan dat

• Bij onvolledig gespeelde poules telt het gemiddeld
aantal wedstrijdpunten als einduitslag

• De competitieleider beslist in alle andere gevallen
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Techniek Pass aanname

• Passing:

• Push

• Direct of indirect (via balken)

• Kaats

• Two touch

• Aannemen:

• Veel sterke forehand aannames

• Alles in één beweging (dynamisch)

https://www.youtube.com/watch?v=CfUCINygZXc
https://www.youtube.com/watch?v=J-xjEwTw-Ik


Techniek Verdedigen  

• Verdedigen

• Handschoen aan de grond (laag zitten)

• Gebruik steel

• Voorvoeten

• Doe het samen!

https://www.youtube.com/watch?v=mTBHLYI88sI
https://www.youtube.com/watch?v=dqnAj_l4O8E


Basis afspraken

• Bal het werk laten doen:

• Passing game

• Verdedigers:

• Nemen alle vrije slagen over hele veld

• Zorgen voor de opbouw

• Sterke voorkeur voor pass:

• Over backhand van tegenstander

• Over linkervoet van tegenstander

https://youtu.be/eNbQn-oCT-U


Basis afspraken

• Liever via rechts aanvallen dan via links:

• Backhand van tegenstander

• Onze forehand

5 gouden tips!

Vanaf 30 november vind je nog veel meer over opbouw, verdedigen en nog veel 
meer op:

Alliance Hockey Academy

https://www.youtube.com/watch?v=_2DhghhgIiY
https://www.youtube.com/watch?v=CXPqGfGpI_s
http://www.mhc-alliance.nl/aha






https://www.youtube.com/watch?v=VwYG0FqW1BU
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Spelregels (1)  

• Bal alleen pushen (slaan en flatsen niet toegestaan)

• Bal mag maximaal 10 centimeter opspringen (uitzondering push op doel)

• Bij spelhervatting tegenstanders altijd op 3 meter

• Bij bal over balk volgt inpush op maximaal 1 meter van de balk

• Lange corner nemen op de middellijn

• Geen 4 kwarten in zaal (2 keer 20 minuten)

• Vliegende keep niet meer toegestaan:

• Of 5 veldspelers en 1 keeper in het veld

• Of 6 veldspelers in het veld en niemand rechten van keeper

• Bal nooit in de lucht spelen. Een bal verdedigen in de lucht bij push op goal mag wel

• Groene kaart team begeleider = 1 min. niet coachen én 1 speler 1 minuut minder in het veld



Spelregels (2)  

• Strafcorner ten einde als bal meer dan 3 meter buiten cirkel is

• Verdedigers die niet meedoen met strafcorner staan op kop-cirkel 
tegenpartij

• Geen shake-hands i.v.m. Corona



Spelregels (3)  

Spelveranderingen

Alles over zaalhockeyregels

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

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


Regelwijzigingen zaal seizoen 21-22 

• Dit seizoen: geen regelwijzigingen

• Maar even herhalen vanuit seizoen 2019-2020:
• Geen vliegende keeper

• Uitspeelcorner is pas ten einde als de bal 3 meter buiten de cirkel geweest is

• Spelers van het verdedigende team bij een strafcorner die niet achter de achterlijn staan: vanaf 
nu achter kop cirkel aan de andere zijde van het veld opstellen (dus niet meer achter de 
middellijn)

• Als een aanvaller bij een strafcorner te vroeg de cirkel betreedt, wordt de aangever bestraft 

• Bij een aanvallende vrije push binnen 3 meter van de cirkel: verdedigers die in de cirkel staan 
en binnen 3 meter, mogen meebewegen, mits de vrije push direct genomen wordt. Maar 
mogen pas een poging doen om de bal te spelen als die 3 meter verplaatst is. Als de push niet
meteen genomen wordt, moeten alle spelers 3 meter afstand nemen.



Arbitrage

• Aanwijzing (bonds)arbitrage

• Districtscommissie Bondsarbitrage wijst bondsscheidsrechters aan voor de 
volgende categorieën:

• Dames en Heren Standaard: Top en Subtopklasse
• Junioren JA, JB en MA, MB: Topklasse
• Uitzondering: dubbelweekend 19 december geen bondsarbitrage JB en MB!

• De overige teams nemen zelf een bevoegde clubscheidsrechter mee die de 
wedstrijd van het eigen team fluit samen met een collega van de 
tegenstander. 

• Jongste jeugd teams nemen een spelbegeleider mee die de wedstrijd van het 
eigen team begeleidt samen met een collega van de tegenstander.



Regels omtrent invallen

• Algemeen: invallen om een team te versterken is onwenselijk en wordt 
aangemerkt en behandeld als ‘onsportief gedrag’. 

• Belangrijk: Stuur de speelgerechtigdheidsregels en de Tabel Klassengrenzen 
naar alle coaches en managers!

• Hanteer deze regels strikt. Voorkom frustratie, verdriet en het mislopen van 
een kampioenschap. 

• Consequenties bij het niet naleven van de speelgerechtigdheidsregels:
3 wedstrijdpunten in mindering en een boete.
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Belangrijkste punten
over keepersmaterialen in de zaal

• Alléén riempjes met plastic gesp

• Altijd reserve riempje in het zijvak

• Hoezen om legguards NIET verplicht

• Groepeer weekkeepers naar grootte

• Houd keeperstas zo leeg mogelijk

• NOOIT op tas zitten (verleiding is groot)

• Stickertje op strafcorner maskers 

• Deodorant ☺

• Uitrusting drogen, na afloop

• Uitrusting regelmatig wassen*

• Extra zweetbandjes voor helm

• Breng Hesje of 2e shirt in andere kleur

• Meld mankementen tijdig aan Mat Cie

• Borstel zand van klompen en legguards

* Wasinstructies: vóórweken in Biotex.  Goed uitspoelen met hand-douche, of in kussensloop in wasmachine.



Zaalhoezen: voor o.a. block slidings 



Clubhuis is beperkter open, 
haal de keeperstas dus tijdig op.

Clubhuis is tijdens zaalcompetitie in elk geval open tijdens …

• BUITEN trainingen (kijk in de Alliance app) 

• Spring Huiswerk aanwezigheid:    Maandag t/m donderdag:   van 14:00 – 18:00

Bel commissie vrijwilligers 
alléén IN NOODGEVALLEN:

Hestia:  06-50867040

E-mail adres op 
het label is correct. 

Telefoon nummer is 
NIET correct !



Deze klompen hebben géén nieuwe zaalriempjes 
nodig, ze mogen (mits schoon) de zaal in.



Deze soort klompen hebben WEL aparte zaalriempjes nodig, 
want metalen gespen zijn in de zaal verboden.

ROBO



alléén tijdens overlapping veld/zaal :

Tijdrovende klus

Snelle wissel

Robo LEEN klompen
met zaalriempjes

in locker 

41
Robo model:



Nieuwe riempjes nodig?  Vraag het de 
materialen cie, of pak ze uit de 
Transportlocker.

Versleten riempjes inleveren.

Ook keepers’ gevonden voorwerpen 
liggen in deze Transportlocker nr. 75 

Transport locker 75 heeft een cijferslot met code 0-0-0



WAAROM TAS NIET OVER-BELASTEN ?

• Overvolle tassen gaan uitdijen en 
slijten op de hoeken

• De uitschuifstang breekt af

• GEEN BALLEN !  Zware tas belast 
wieltjes te veel en tas schuurt kapot, 
over straat

• In overvolle tas kan uitrusting niet 
ventileren

te vol



WEL DOEN:   Gebruik een teamkrat of coachtas   ☺

Inhoud, bijvoorbeeld: 

• Circa 8 oefenballen 
• SC maskers (met ID)
• 5 hesjes 
• ijspak of tube ice-gel 
• rolletje sport-tape
• (natte) handdoek tegen 

stoffig doel gebied



Keepen is leuker... als de uitrusting schoon is 

Badstof bandje bij voorhoofd: regelmatig wassen

Kinkuip-zweetbandje: regelmatig wassen

Laat helm na wedstrijd volledig drogen

80 minuten zweten in de helm !



Vragen  



BEDANKT VOOR JULLIE AANDACHT!

Check onze Zaalhockey 
website om alle info na te 
lezen en deel de info 
binnen je teams!



Data evenementen (1)

Senioren:

▪ 22 januari 2022 – laatste competitieronde Hoofdklasse Zaal

▪ 23 januari 2022 – NK - halve finales Hoofdklasse Zaal én play-offs tussen beide 
nrs 2 degradatiepoules Hoofdklasse Zaal

▪ 23 januari 2022 – districtskampioenschappen senioren standaard

▪ 29 januari 2022 – NK - finales Hoofdklasse Zaal

▪ 30 januari 2022 – nacompetitie Hoofdklasse Zaal met 5 kampioenen 
districtskampioenschappen senioren

▪ 30 januari 2022 – districtskampioenschappen senioren reserve 

▪ 6 februari 2022 – NK - Jong Senioren en Reserveteams



Data evenementen (2)

Jeugd:

▪ Geen DK 's jeugd meer. Per categorie plaatsen 16 teams zich voor het NK:

- A en B jeugd: 3 teams 

- C jeugd: 3 teams

▪ 22 januari 2022: NK – C-jeugd - poulefase met 16 teams (4 poules van 4)

▪ 22 en 23 januari 2022: NK – AB jeugd – achtste en kwartfinales (teams spelen op 
1 van beide dagen 2 wedstrijden)

▪ 29 januari 2022: NK – ABC jeugd – halve finales

▪ 30 januari 2022: NK – ABC jeugd - finales


