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Introductie in zaalhockey 

• Zaalhockey ≠ indoor veldhockey 

• Aparte tak van sport 

• Wordt in NL wel door veel verenigingen 

gecombineerd met veldhockey.  

• Wordt gespeeld in sporthallen/blaashallen 



Introductie in zaalhockey 

• https://www.youtube.com/watch?v=O9_qw

XzegEo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O9_qwXzegEo
https://www.youtube.com/watch?v=O9_qwXzegEo


Introductie in zaalhockey 



Verschil tussen zaal en veld 

• In zaal is laag zitten erg belangrijk 

• Bal mag in de zaal NIET geslagen worden 

• Bal mag alleen omhoog bij push op doel 

(E8 tallen tot plankhoogte) 

– Dus bal moet verder laag blijven (max 10 cm 

hoogte).  

– Over stick liften is niet toegestaan.  

• Bal mag via balk gespeeld worden 



Verschil tussen zaal en veld 



Regels in de zaal 

• Net als op het veld mogen de volgende 

dingen niet:  

– Shoot (bal spelen met de voet/lichaam) 

– Hakken (met de stick op iemands anders stick 

slaan) 

– Duwen 

– Bal mag vanaf aanvallende helft niet ineens 

de cirkel in.  

 

 



Specifieke regels in de zaal 

• 6 tegen 6 

• 5 veldspelers en 1 (vliegende) keeper  

• Max 12 spelers op het DWF (dus max 6 

wisselspelers) 

• Max 4 begeleiders op de bank 

• Min 1 volwassen team begeleider op de 

bank bij jeugdteams 

 



Specifieke regels in de zaal 

• Zaalstick is verplicht vanaf D-jeugd 

• Alleen pushen! Max achterzwaai van 

50cm. 

– Dus geen flats of slag 

• Geen hoge ballen, mag alleen bij schot op 

doel (bij E8 tot plankhoogte) 

• Afstand bij vrije slagen is 3 meter  



Specifieke regels voor de zaal 

• Er mag niet in een blok 

gespeeld worden. Er is 

sprake van een blok indien: 

– De verdediger zijn stick (bijna) 

op de grond heeft liggen 

– Deze stick stil ligt (dus niet in 

beweging) 

– De stick de voeten afdekt.  



Specifieke regels in de zaal 

• De veldspelers mogen de bal niet liggend 

spelen.  

• Er is sprake van liggend spelen indien:  

– De speler meer dan 3 contactpunten heeft 

met de grond. 

– De stick, met daarbij een of twee handen aan 

de stick geldt als 1 contactpunt.  

• Uitzondering: (vliegende) keeper mag liggend 

spelen als hij/zij EN de bal in de cirkel is 



Specifieke regels in de zaal 

• Bij verdedigende strafcorner:  

– Alleen de keeper in het doel.  

– Spelers aan de andere kant van 

het doel. 

– Alle spelers mogen helpen 

verdedigen. Er hoeft niemand 

naar de middenlijn (mag nl wel).  

• Aanvallende strafcorner mag 

aan beide kanten genomen 

worden op 6 meter lijn 



Specifieke regels in de zaal 

• Wedstrijden worden gespeeld met 

tijdwaarneming door zaalwacht.  

• De tijd bij zaalhockey staat NOOIT stil. 

• Er moet op tijd begonnen worden en er is 

geen uitloop mogelijk.  

• Evt kan inspeeltijd ingekort worden.  



Nieuwe regels in de zaal 

• Vanaf seizoen 2016-2017: 

– Lange corner in de zaal, genomen op de 

middenlijn in lijn met waar bal over achterlijn 

ging 

– Bal mag alleen ineens via balk cirkel in 

gespeeld worden indien afstand tot balk > 3 m. 

Of via tegenstander.  



Zaalleiding 

• https://www.youtube.com/watch?v=k2c_JL

cVB18 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k2c_JLcVB18
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Voorbeeld wedstrijd  

• https://www.youtube.com/watch?v=BV7U-

XRlKf8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BV7U-XRlKf8
https://www.youtube.com/watch?v=BV7U-XRlKf8
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Rondvraag & Afsluiting  



Dank ! 


