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1 Inleiding 
De laatste jaren hebben we een gestage groei van jaarlijks ongeveer 10% van het aantal deelnemende 

teams. Afgelopen seizoen (2016–2017) speelden er ruim 19.00 teams zaalhockey. Dit seizoen zijn het er  

2100. Dit seizoen doen alle clubs, 50 in totaal, uit het district Midden Nederland mee. Daarnaast hebben we 

1 team dat uit het district Oost Nederland mee doet.  

De zaalcompetitie wordt gespeeld in 10 weekeinden van begin december tot half februari. Afgelopen 

seizoen werden in deze periode ca. 12.000 wedstrijden (excl. Play-Off) gespeeld. Dit seizoen zullen het er 

ongeveer 13.000 zijn. 

De organisatie van de zaalhockeycompetitie binnen het district is volledig in handen van vrijwilligers. Deze 

vrijwilligers, zowel binnen de Districtscommissie (DCie) als de verenigingen, wisselen regelmatig waarbij de 

overdracht van kennis en ervaring soms verloren gaat. 

Dit informatieboekje is bedoeld om alle relevante informatie vast te leggen en daarmede ook om nieuwe 

vrijwilligers en nieuwe verenigingen te informeren over de 'ins and outs' van zaalhockey binnen het District 

Midden Nederland. 

Het boekje wordt jaarlijks, voor het begin van het nieuwe seizoen, aangepast en gepubliceerd op de One-

drive. Deze is te vinden via de districtspagina Midden –Nederland van de KNHB-site. Deze informatie is per 

september 2017. Lopende het seizoen kunnen hier wijzigingen c.q. aanvulling op komen. U wordt hier zo 

snel mogelijk van op de hoogte gesteld. 

Suggesties ter verbetering kunnen worden gestuurd naar zaal.planning@knhb-midden.nl. 

  

mailto:zaal.planning@knhb-midden.nl
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2 Verwijzingen naar districtspagina 
Op de Zaalhockeypagina van het District Midden Nederland (verder genoemd als districtspagina) staan de 

actuele versies van alle relevante documenten en informatie of verwijzingen daar naar 

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/districtscompetities-midden-nederland 

3 Communicatie 

3.1 Zaalhockeycommissaris 
Elke vereniging wijst (minstens) één Zaalhockeycommissaris aan die als contactpersoon tussen de 

vereniging en het District zal optreden. Alle communicatie tussen de Districtscommissie (DCie) en een 

vereniging gaat alleen via deze functionaris. Dit moet duidelijk door de Zaalhockeycommissaris binnen de 

vereniging worden gecommuniceerd.  

Als er binnen een vereniging meerdere Zaalhockeycommissarissen zijn (bijv. voor Senioren, Junioren en/of 

jongste jeugd) dan graag alle personen bekend maken bij de DCie.  

Per Zaalhockeycommissaris dienen naam, e-mail adres(sen) en telefoonnummer(s) aan zaalhockey@knhb-

midden.nl en zaal.planning@knhb-midden.nl te worden doorgegeven. De meeste communicatie geschiedt 

per e-mail. Maar in urgente gevallen wordt er gebeld, bij voorkeur naar een 06-nummer. Graag maken wij 

gebruik van een algemeen mobiele telefoon en/of een algemeen e-mailadres, dat e-mails doorzendt naar 

uw privé e-mail adres. Wij publiceren geen privé-gegevens. Privé-gegevens worden alleen verstrekt na 

toestemming van de betrokkene. 

De lijst met Zaalhockeycommissarissen staat op de districtspagina. 

3.2 Zaalwedstrijdsecretaris 
Elke vereniging wijst (minstens) 1 zaalwedstrijdsecretaris aan.  

De zaalwedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor de controle op het Digitaal wedstrijd formulier (DWF) 

Indien de DCie na een speelweekend bemerkt dat er nog DWF’s niet zijn afgerond zal de DCie contact 

opnemen met de Zaalwedstrijdsecretaris. 

Van de Zaalwedstrijdcommissaris dienen naam, e-mail adres(sen) en telefoonnummer(s) aan 

zaalhockey@knhb-midden.nl en zaal.planning@knhb-midden.nl te worden doorgegeven. De meeste 

communicatie geschiedt per e-mail. Maar in urgente gevallen wordt er gebeld, bij voorkeur naar een 06-

nummer. Graag maken wij gebruik van een algemeen mobiele telefoon en/of een algemeen e-mailadres, 

dat e-mails doorzendt naar uw privé e-mail adres. Wij publiceren geen privé-gegevens. Privé-gegevens 

worden alleen verstrekt na toestemming van de betrokkene. 

De lijst met Zaalwedstrijdsecretarissen staat op de districtspagina. 

4 Districtscommissie Zaalhockey 2016-2017 
Competitieleider 

Planning 

Eline Hulst zaal.planning@knhb-

midden.nlmailto:zaal.planning@knhb-

midden.nl 

zaalhockey@knhb-

midden.nlmailto:zaalhockey@knhb-

midden.nl 

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/districtscompetities-midden-nederland
mailto:zaalhockey@knhb-midden.nl
mailto:zaalhockey@knhb-midden.nl
mailto:zaal.planning@knhb-midden.nl
mailto:zaalhockey@knhb-midden.nl
mailto:zaal.planning@knhb-midden.nl
mailto:zaal.planning@knhb-midden.nl%22mailto:zaal.planning@knhb-midden.n
mailto:zaal.planning@knhb-midden.nl%22mailto:zaal.planning@knhb-midden.n
mailto:zaalhockey@knhb-midden.nl%22mailto:zaalhockey@knhb-midden.n%22mailto:zaalhockey@knhb-midden.n%22mailto:zaalhockey@knhb-midden.n%22mailto:zaalhockey@knhb-midden.n
mailto:zaalhockey@knhb-midden.nl%22mailto:zaalhockey@knhb-midden.n%22mailto:zaalhockey@knhb-midden.n%22mailto:zaalhockey@knhb-midden.n%22mailto:zaalhockey@knhb-midden.n
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Commissielid Algemene 

zaken en evenementen 

Fazia Tewarie zaalhockey@knhb-

midden.nlmailto:zaalhockey@knhb-

midden.nl 

Commissielid Henk Kroos zaal.planning@knhb-midden.nl 

Coördinatie Accommodaties Robert van Lemel zaal.accommodaties@knhb-midden.nl 

 

5 Jaarplanning 2017- 2018 

Periode Activiteit 
Distric
t / 
Bond 

Clubs 

31 maart Evaluatie voorgaand seizoen X X 

31 maart Publicatie speeldata komend seizoen X  

maart-14 sept Reserveren haluren komend seizoen X X 

maart-november Inhuur trainingsfaciliteiten komend seizoen  X 

juni Versturen Teamopgave- en Zaalinhuurformulieren X  

juni-september Werving en begeleiding zaalcommissieleden  X 

september Herinnering insturen formulieren X  

14 september Uiterste datum insturen Zaalinhuurformulieren  X 

21 september Uiterste datum insturen Teamopgaveformulieren  X 

28 september Versturen voorlopige poule-indeling X  

9 oktober Kick-off meeting  X X 

8 oktober Definitieve poule-indeling X  

oktober Controle vastgelegde zaaluren  X 

oktober-november Planning zaalcompetitie X  

oktober-november Voorbereiding zaalseizoen  X 

+/- 9 november Publicatie programma zaalcompetitie X  

10 november Versturen overzicht niet gebruikte uren X  

 november Teruggave niet gebruikte uren  X 

november Versturen nota’s teambijdrage X  

november-december Briefing zaalhockey voor bondsscheidsrechters X  

november-december Informatiebijeenkomsten, -overdracht  X 

november-december Aanvang zaaltrainingen  X 

1 december Spelerslijst standaardteams Hoofdklasse en district 
Topklasse 

 X 

9 december Start zaalcompetitie X X 

18 februari Einde zaalcompetitie X X 

Eind februari Uitnodiging evaluatie X  

6 maart Evaluatie afgelopen seizoen X X 

  

mailto:zaal.planning@knhb-midden.nl
mailto:zaalhockey@knhb-midden.nl%22mailto:zaalhockey@knhb-midden.n%22mailto:zaalhockey@knhb-midden.n
mailto:zaalhockey@knhb-midden.nl%22mailto:zaalhockey@knhb-midden.n%22mailto:zaalhockey@knhb-midden.n
mailto:zaal.planning@knhb-midden.nl
mailto:zaal.planning@knhb-midden.nl
mailto:zaal.planning@knhb-midden.nl
mailto:zaal.accommodaties@knhb-midden.nl
mailto:zaal.accommodaties@knhb-midden.nl
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5.2 Publicatie speeldata 
In maart publiceert het Bondsbureau de speeldagenkalender voor het komende jaar (juli t/m juni). 

Gebaseerd daarop maakt de Districtscommissie (DCie), in overleg met de commissie Veldhockey, een 

voorstel m.b.t. de zaalhockeycompetitie. Indien mogelijk wordt dit voorstel besproken tijdens de 

Evaluatievergadering van het afgelopen seizoen. Na deze vergadering liggen de speeldagen vast zodat er 

begonnen kan worden met het inhuren van zaaluren. 

5.2.1 Zaal gaat voor veld 
Het eerste weekeinde van de zaalhockeycompetitie valt (meestal) samen met inhaaldagen van de 

veldcompetitie. Daarbij geldt dat de zaalcompetitie voorrang heeft op eventuele inhaalwedstrijden 

veldhockey die door overeenkomstige teams moeten worden gespeeld (Bondsreglement, artikel 2.3.c). In 

goed overleg kunnen de competitieleiders veld en zaal in bijzondere gevallen hiervan afwijken. De 

verenigingen krijgen hiervan tijdig bericht. 

5.2.2 Verplichting tot spelen 
Een vereniging is verplicht de vastgestelde wedstrijden te spelen (Bondsreglement, artikel 5,1.e). Dit 

betekent dat opgegeven teams geacht worden op alle gepubliceerde dagen hun zaalhockeywedstrijden te 

kunnen spelen. Wijs inschrijvende teams hierop zodat zij in deze periode geen activiteiten plannen 

waardoor zij niet aan deze verplichting kunnen voldoen. In speciale gevallen kan de vereniging een met 

redenen omkleedt verzoek indienen om een team op een bepaalde dag (of dagdeel) niet in te plannen. Een 

dergelijk verzoek moet voor de Kick-off Meeting zijn ontvangen. De DCie houdt zich het recht voor een 

dergelijk verzoek niet te honoreren. 

Competitiewedstrijden van de D Jeugd zullen, i.v.m. Open Dagen van middelbare scholen, in de maanden 

januari en februari in principe op zondagen worden gepland. In uitzonderingssituaties ook op zaterdagen 

na 14.59 uur. 

5.2.3 Reserveren haluren komend seizoen 
Het inhuren van de benodigde haluren voor de zaalcompetitie is een verantwoordelijkheid van de 

vereniging tenzij anders met de DCie is afgesproken. Dit inhuren dient vroeg in het jaar te geschieden 

gezien de vele kapers op de kust en de schaarse halruimte. 

Per team is 4 uur nodig op de gepubliceerde speeldagen en binnen de uiterste begin- en eindtijden. Per dag 

(periode) moet er altijd een even aantal uren worden ingehuurd omdat er in blokken van 2 uur wordt 

gespeeld. Om het planningsproces te vereenvoudigen worden de verenigingen gevraagd 10% extra in te 

huren (dus bijv. 110 uur voor 25 teams). Uren die na publicatie van het competitieprogramma niet gebruikt 

zijn kunnen veelal terug worden gegeven. De meeste verhuurders accepteren teruggave tot een maand 

voor de speeldatum. Als verhuurders geen teruggave accepteren dan wordt de vereniging verzocht te 

overleggen met de Coördinator Accommodaties (Sporthallen) of de 10% extra inhuur moet worden 

toegepast of niet. 

Indien een vereniging meer uren dan nodig kan inhuren dan wordt men verzocht eerst te overleggen met 

de DCie (Sporthallen). Mogelijk dat deze uren gebruikt kunnen worden voor verenigingen die uren te kort 

komen. Verenigingen die uren te kort komen dienen ook contact op te nemen met de DCie om na te gaan 

waar eventueel nog ruimte is. 

Alleen uren die voor de zaalcompetitiewedstrijden gebruikt worden zullen door de DCie vergoedt worden. 

Gezien de tijd die nodig is om de balken neer te leggen is het verstandig om meer dan 2 uur per dag 

(periode) in te huren zodat een eventueel later begin van de eerste wedstrijd nog kan worden ingehaald 

door (bijvoorbeeld) de tijd tussen de wedstrijden in te korten. 
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Het is gebruikelijk dat de zaalbeheerder (minstens) 15 minuten voor de eerste wedstrijd de teams toelaat 

tot de kleedkamers. In die tijd kunnen ook de balken worden neergelegd. Het is ook gebruikelijk dat die 15 

minuten niet in rekening worden gebracht. Na de laatste wedstrijd dient de beheerder de spelers de 

gelegenheid te geven om te douchen en/of zich om te kleden. In die tijd (30 minuten) kunnen ook de 

balken worden opgeruimd. 

5.2.4 Wanneer is een hal geschikt voor zaalhockeycompetitie? 
De meeste hallen waarin ook zaalhandbal en/of -voetbal wordt gespeeld zijn ook geschikt voor zaalhockey 

omdat dezelfde belijning (vaak zwart) en doelen worden gebruikt. Let verder op de volgende zaken: 

5.2.5 Zaalhockeybalken 
Zaalhockeybalken moeten aanwezig zijn. Zware, kunststof balken hebben de voorkeur. Bijvoorbeeld aan te 

schaffen via www.veldbalken.nl.  

Lichte, houten balken zijn ongeschikt.  

De meeste verhuurders zijn bereid deze balken aan te schaffen als er afspraken voor meerdere jaren 

worden gemaakt. Het KNHB Bondsbureau heeft met www.veldbalken.nl een vaste prijs afgesproken en kan 

bemiddelen bij het collectief inkopen van balken. 

5.2.6 Netten 
Netten voor zaalvoetbal of handbal hebben mazen van 10 cm en zijn dus ongeschikt voor zaalhockey. De 

juiste netten hebben mazen van 4,5 cm. 

5.2.7 Houten vloeren 
Sommige sporthallen hebben vloeren van een (te) zachte houtsoort, waardoor deze door sticks en/of 

stuiterende ballen kunnen beschadigen. Een dergelijke hal is ongeschikt voor zaalhockey! 

5.2.8 Wanden 
Vooral nieuwe, moderne sporthallen kunnen zijn uitgevoerd met licht doorlatende wanden van kunststof of 

glas, of deuren met een groot glasoppervlak. Deze vormen een verhoogd risico voor beschadiging of breuk. 

Bescherming d.m.v. een net voor de wand of deur is vaak onvoldoende. Zo'n hal is ongeschikt voor 

zaalhockey!  

5.2.9 Aansprakelijkheid 
Voor schade aan vloeren, balken, apparaten o.i.d.: maak goede afspraken met de verhuurder over 

rapportage en vergoeding van schade en informeer naar de aanwezigheid en/of mogelijkheid van een 

schadeverzekering.  

5.2.10 Faciliteiten 
Competitiewedstrijden worden met publiek gespeeld dus dient er een tribune aanwezig te zijn. Als het 

publiek te dicht op het veld (scheidsrechter!) zit/staat dan is de zaal niet geschikt. Bereikbaarheid, 

parkeermogelijkheden en de aanwezigheid van een bar/restaurant zijn ook belangrijke aspecten. 

6 Trainingsfaciliteiten 
Het regelen dan wel inhuren van zaalruimte voor zaalhockey training is geheel de verantwoordelijkheid van 

de verenigingen. 

7 Werving en begeleiding zaalcommissieleden 
De vereniging zaalhockeycommissie is verantwoordelijk voor alle (coördinerende) activiteiten binnen de 

vereniging. Zie Bijlage 1 voor een overzicht van de (mogelijke) taken van de commissie. Dit overzicht kan 

http://www.veldbalken.nl/
http://www.veldbalken.nl/
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gebruikt worden om na te gaan of alle zaken zijn gedekt en geeft een mogelijke taakverdeling aan. Het is 

van belang dat de commissie tijdig compleet is en geïnstrueerd. 

8 Insturen Zaalinhuurformulieren 
Medio september dienen de Zaalinhuurformulieren (zie districtspagina) te worden ingestuurd. Per 

opgegeven zaalhockeyteam dienen er 4 uren + 10% extra uren over het totaal aantal uren; Zie Reserveren 

Haluren voor de overige voorwaarden. Per hal dient een werkblad te worden ingevuld en de te hanteren 

planningsvolgorde dient te worden aangegeven. Bekend moet zijn of er uren kunnen worden teruggegeven 

en wat de prijs inclusief BTW per uur is. 

De DCie controleert de formulieren op volledigheid. Zo nodig wordt er contact met de inzender 

opgenomen. Na acceptatie worden de zaaluren vastgelegd in Sportlink om gebruikt te worden tijdens het 

planningsproces. 

Links naar de online zaalinhuurformulieren zal centraal vanuit de DCie worden verzonden naar de 

zaalcommissieleden van de vereniging. 

8.1 Controle vastgelegde zaaluren 
De gegevens van de Zaalinhuurformulieren worden door de DCie handmatig in Sportlink vastgelegd. Begin 

oktober ontvangen de verenigingen een rapport (Z001C) aan de hand waarvan men kan controleren of 

deze vastlegging correct is gebeurd. 

9 Insturen Teamopgaveformulieren 
Verenigingen kunnen voor aanvang van het seizoen de teams inschrijven bij de competitieleiding.  

Velen vinden dat nogal vroeg in het seizoen ('de veldcompetitie is net begonnen!') maar gezien de lengte 

van het planningsproces en het Bondsreglement (het wedstrijdprogramma moet een maand voor de eerste 

speeldag gepubliceerd zijn) kan dit helaas niet later. 

De inschrijving dient digitaal via het eigen ledenpakket te geschieden voorafgaand aan het seizoen waarin 

de vereniging aan de zaalcompetities wil deelnemen. De inschrijving dient te geschieden uiterlijk de 3e 

dinsdag in september voorafgaand aan het seizoen waarin de vereniging aan de zaalcompetities wil.  

In verband met mogelijke veldcompetitie inhaalwedstrijden tijdens het eerste zaalweekeinde is het van 

belang dat de veld- en zaalteamnummers gelijk zijn. Ook kan er bij het bepalen van de poule indeling 

gekeken worden naar de stand in de lopende veldcompetitie. 

Bij het onvolledig of niet juist, niet of niet tijdig indienen van de opgave kan deelname aan de competitie 

cq. het recht op een plek in een bepaalde Klasse binnen de competitie vervallen.   

De verenigingen kunnen eventuele wensen ten aanzien van de competitie-indeling van de teams en het 

wedstrijdprogramma tot uiterlijk de 3e dinsdag in september voorafgaand aan het betreffende seizoen bij 

inschrijving kenbaar maken; voor zover mogelijk zal met deze wensen rekening worden gehouden.  

De DCie controleert of het aantal teams overeenkomt met het Zaalinhuurformulier en of er voldoende 

zaaluren zijn ingehuurd. Zo nodig wordt er contact met de inzender ingenomen. De Teamopgave wordt 

door de DCie gebruikt om tot de voorlopige poule-indeling te komen. 
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9.1 Teambijdrage 
De teambijdrage voor het seizoen 2017–2018 bedraagt € 270,- per team. Van de teambijdrage vergoedt de 

DCie o.a. de voor de zaalhockeycompetitie ingehuurde zaaluren. 

9.2 Inschrijving senioren 
Voor de poule-indeling van de standaard en reserve klassen senioren geldt in principe de promotie-

/degradatieregeling tot en met de 1ste klasse. De kampioenen van vorig seizoen spelen een klasse hoger 

tenzij om een lagere indeling is verzocht; de nummers laatst van vorig seizoen een klasse lager.  

Eventuele promotie naar en degradatie uit de Hoofdklasse Indoor hebben ook invloed op de samenstelling 

van de standaard Topklassen. Daarnaast geldt dat bij promotie naar de HI en geen degradatie uit de HI, zal 

de laatste uit de topklasse toch degraderen en de nr. 2 uit de 1e klasse promoveren, tenzij op verzoek van 

nr. 2. 

Vanaf de 2de klasse geld: Indien een team in de betreffende klasse minder dan 17% van het maximaal 

aantal haalbare punten heeft behaald dan wordt dit team aangemerkt als degradatiekandidaat. Indien een 

team 1 klasse lager meer dan 83% van het maximaal aantal haalbare punten heeft behaald dan wordt dit 

team aangemerkt als promotie kandidaat. Indien er in een klasse sprake is van één of meer 

degradatiekandidaten en er 1 klasse lager sprake is van één of meer promotiekandidaten dan hebben de 

promotiekandidaten, aflopend op percentage, het recht de plaats in te nemen van de 

degradatiekandidaten, oplopend op percentage;  

Als een team dit seizoen onder een andere naam speelt dan vorig seizoen (bijv. H11 was vorig seizoen H15) 

dan moet dit duidelijk bij de inschrijving worden opgegeven daar er anders geen rekening zal worden 

gehouden met de resultaten van vorig seizoen. 

Bij niet inschrijven (of later terugtrekken) van een standaard team (Heren 1, Dames 1) vervalt het recht van 

dit team om uit te komen in de vorig seizoen verworven klasse en wordt op basis van de eindstanden van 

dat seizoen de opengevallen plek door een ander team ingenomen. Dit geldt ook voor de Top en 1e Klasse 

bij de Reserve Teams. 

Bij (her)inschrijving van een team na een afwezigheid van een of meer seizoenen, komt dit team uit in de 

laagste klasse tenzij de DCie na overleg met de betrokken verenigingen anders beslist. Dit geldt ook voor 

teams die voor de eerste maal inschrijven. Incomplete poules kunnen worden aangevuld met nieuw 

opgegeven teams gebaseerd op de opgegeven voorkeur en de huidige positie in de veldcompetitie. Teams 

moeten dus worden opgegeven met dezelfde teamnamen als in de veldcompetitie. 

Als een senioren team qua samenstelling sterk afwijkt van het voorgaande seizoen is het mogelijk om de 

DCie te verzoeken om het betreffende team in een andere klasse dan in het vorige seizoen in te delen. De 

DCie zal, na overleg met de betrokken verenigingen, hierover beslissen. 

Voor de laagste Reserve Klassen geldt dat de opgegeven voorkeur in principe wordt overgenomen. Dit 

omdat in die klassen de samenstelling per jaar zeer verschillend is. Zo nodig wordt er nog gekeken naar de 

huidige positie in de veldcompetitie. Teams moeten dus worden opgegeven met dezelfde teamnamen als 

in de veldcompetitie. 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de DCie. 
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9.3 Inschrijving jeugd elftallen 
Voor de poule-indeling wordt er in principe uitgegaan van de opgave zoals door de verenigingen gedaan. 

Echter, in een Topklasse kan nooit meer dan 1 team van een vereniging worden ingedeeld. 

Indien er in een klasse minder plaatsen dan kandidaten zijn dan zal, met inachtneming van de bepalingen 

hieronder, bij de A/B/C jeugd plaatsing gebaseerd worden op de resultaten één leeftijdscategorie lager van 

de zaalcompetitie twee seizoenen geleden en op het resultaat van het afgelopen seizoen. Bij de D-jeugd 

wordt de indeling gebaseerd op de resultaten van het vorige seizoen en in dezelfde leeftijdscategorie van 

de voorcompetitie veldhockey van hetzelfde seizoen. 

Indien een team in de betreffende klasse minder dan 17% van het maximaal aantal haalbare punten heeft 

behaald dan wordt dit team aangemerkt als degradatiekandidaat. Indien een team 1 klasse lager meer dan 

83% van het maximaal aantal haalbare punten heeft behaald dan wordt dit team aangemerkt als promotie 

kandidaat. Indien er in een klasse sprake is van één of meer degradatiekandidaten en er 1 klasse lager 

sprake is van één of meer promotiekandidaten dan hebben de promotiekandidaten, aflopend op 

percentage, het recht de plaats in te nemen van de degradatiekandidaten, oplopend op percentage;  

• In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de DCie.   

Omdat de DCie zal trachten poules te creëren van een standaard grootte van 7 teams, (Topklassen A-jeugd 

1 x 8 teams, B,  C en D Jeugd, 2 x 5 teams) kan het zijn dat er wordt afgeweken van de opgave. Zulks ter 

bespreking tijdens de Kick-Off meeting. 

3.1 Jeugd combinatieteams 

Als een vereniging uit één veldteam meerdere zaalteams samenstelt of één zaalteam vormt uit meerdere 

veldteams, vermeldt dit dan duidelijk op het formulier. Twee teams uit het 1e veldteam worden 

bijvoorbeeld B1 en B11, de combinatie van het 1e en 2e team wordt B12 en de combinatie van het 2e en 3e 

team B23. 

Voor combinaties van teams uit verschillende leeftijdscategorieën is artikel 4.3.3.7  van het 

speelgerechtigdheids document. Sommige verenigingen stellen teams samen uit de 'niet geselecteerden' 

van A1 en B1. Een dergelijk team komt dan uit in de A categorie. Deze verenigingen worden verzocht deze 

teams als AB1 (o.i.d.) in te schrijven.  

Bij voldoende opgaven zal een aparte poule met dergelijke teams worden samengesteld.  

10 Dispensatiemogelijkheden voor spelers 
Volgens Bondsreglement 3.2 bestaat de mogelijkheid om aan te vragen of spelers in een lagere categorie 

mogen spelen. NB: Een verleende dispensatie voor veldhockey is (automatisch) geldig voor zaalhockey NB: 

Een verleende dispensatie voor veldhockey is (automatisch) geldig voor zaalhockey . Hetzij de dispensatie is 

afgegeven i.v.m. teamgrote. In dat geval dient de dispensatie opnieuw te worden aangevraagd. 

11 Voorlopige poule-indeling 
Op basis van de Teamopgaven wordt door de DCie een voorlopige poule-indeling opgesteld. Met 

uitzondering van de Topklassen worden de teams bij voorkeur  in poules van 7 teams ingedeeld.  

• De Topklassen D, H bestaan uit een poule van 8 teams. 

• De Topklassen D en H spelen voorafgaande aan de play-off, op een centrale locatie een halve 

competitie.  

• De Reserve Topklassen D en H spelen in poules van 7 teams.  

• De Topklasse A bestaat uit 1 poule van 8 teams 
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• De Topklasse B, C en D- jeugd bestaan uit 2 poules van 5 teams 

• De Topklassen A spelen voor afgaand aan het landskampioenschap (LK) een halve competitie waarna 

op een centrale locatie een districtskampioenschap volgt.  

• De B,C en D jeugd spelen in een bloksysteem een volledige competitie voorafgaande aan de 

districtskampioenschappen. De nummer 1 gaat naar het Nationaal Kampioenschap. 

• De overige teams worden ingedeeld in poules van 7 teams en spelen een volledige competitie in 

blokken van 3 wedstrijden in 2 uur.  

De Top, 1e en 2e klasse worden de teams op sterkte ingedeeld. In de Topklasse worden 2 gelijkwaardige 

teams gemaakt. In de 1ste en 2de klasse wordt een poule indeling gemaakt zodanig dat er poules ontstaan 

met teams van gelijke sterkte.   

In de overige klassen worden de teams naar regio ingedeeld waarbij getracht wordt te voorkomen dat 

meerdere teams van een vereniging in dezelfde poule spelen. Hierbij geldt dat de teams van één vereniging 

aflopend van links naar rechts in de poules worden ingedeeld. 

Deze voorlopige poule-indeling wordt in de week voor de kick-Off ter beoordeling verzonden aan de 

zaalhockeycommissarissen van de verenigingen met het verzoek deze te controleren. Mochten er dan 

verzoeken zijn tot aanpassing, terugtrekkingen en of extra aanmeldingen zijn, dan kunnen die tot 4 dagen 

voor de kick-Off meeting per mail aan de DCie verzonden worden . De DCie beoordeeld of er aan deze 

verzoeken gehoor kan worden gegeven. 1 dag voor aanvang van de Kick-Off meeting wordt de laatste 

versie van de voorlopige poule indeling verzonden aan de zaalcommissarissen. 

12 Kick-off meeting 
De Kick-off meeting vindt plaats op een centrale locatie in het district. Tijdens de Kick-of meeting wordt de 

informatie voor het volgende seizoen gegeven. Ook is de Kick-Off meeting het Platform om zaken die in het 

district of bij de clubs spelen te bespreken.  

Aan het einde van de Kick Off Meeting is het mogelijk om alleen de probleem gevallen in de poule indeling 

te bespreken. 

Zaken die niet tijdens de vergadering kunnen worden afgehandeld worden door de DCie na Kick Off 

Meeting uitgezocht. De resultaten daarvan worden gecommuniceerd aan de verenigingen. 

Na de Kick-Off Meeting komen nieuw opgegeven teams op een wachtlijst. Bij terugtrekkingen, na het 

vaststellen van de definitieve poule indeling, blijft de teambijdrage verschuldigd. Daarnaast hebben 

terugtrekkingen een boete tot gevolg.  

13 Definitieve poule-indeling 
De definitieve poule-indeling wordt z.s.m. na de Kick-Off meeting gepubliceerd en een bericht hiervan 

wordt aan de zaalhockeycommissarissen verzonden. 

Hoewel terugtrekkingen na de een boete tot gevolg hebben komen die (helaas) toch voor. De open 

gevallen plekken worden opgevuld door teams op de wachtlijst waarbij rekening gehouden wordt met de 

opgegeven klasse behalve bij alle Topklassen en de 1e klasse Senioren. Zie ook Insturen 

Teamopgaveformulieren. 

14 Planning zaalcompetitie 
Na het vastleggen van de definitieve poule-indelingen in Sportlink start het plannen van de zaalcompetitie. 

Dit is een arbeidsintensief proces, dat veel accuratesse en (vrije) tijd vraagt van de planners. 
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Tijdens het plannen wordt er naar gestreefd om per team in een weekeinde maar één speeldag te hebben. 

Voor de A en B jeugd teams zal dit niet altijd lukken omdat aan het einde van het planningsproces de 

mogelijkheden, i.v.m. nog beschikbare zaaluren, beperkt zijn.  

De programma's van de Topklassen worden mede bepaald door de data van de Play-Off/District 

Kampioenschappen die vooraf gaan aan de Landskampioenschappen. 

Ook zal er naar gestreefd worden om in de hallen waar geen uren kunnen worden teruggegeven alle uren 

te gebruiken. 

15 Voorbereiding zaalseizoen 
Ter voorbereiding van het zaalseizoen moeten de verenigingen zorgen voor het tijdig samenstellen van de 

opgegeven teams, voor het aanwijzen van teambegeleiders (coaches, managers), voor het plannen van de 

trainingen en voor het rekruteren van trainers scheidsrechters en zaalwachters. 

Ook zullen er instructieavonden gepland moeten worden waarin het 'laatste nieuws' wordt 

gecommuniceerd en om er voor te zorgen dat iedereen die voor het eerst met zaalhockey te maken krijgt 

over de juiste informatie beschikt. 

16 Publicatie programma zaalcompetitie 
Begin november wordt het competitieprogramma gepubliceerd. Dit gebeurt via de Standenmotor-Zaal op 

de KNHB-site en via een spreadsheet (Z006). De zaalcommissarissen krijgen hiervan bericht met het 

verzoek de competitiegegevens van de eigen vereniging te controleren en fouten door te geven aan de 

DCie. 

Tot het einde van de zaalcompetitie kunnen er door terugtrekkingen, afgelastingen of anderszins 

veranderingen in het programma plaatsvinden. Deze veranderingen worden via Sportlink in de 

Standenmotor-Zaal aangebracht en worden aan de (betrokken) verenigingen via e-mail gecommuniceerd. 

Te allen tijde geldt dat alleen de Standenmotor-Zaal het officiële programma bevat. Verenigingen dienen de 

teambegeleiders er (regelmatig) op te wijzen dat kort voor de speeldag het programma via de 

Standenmotor-Zaal op eventuele veranderingen gecontroleerd moet worden. 

17 Competitie opzet 
De Topklassen D, H, A spelen een halve competitie op 4 wedstrijddagen in een centrale hal (dus niet in een 

'thuis'hal) voorafgaande aan de PO’s/DK’s.  Elke wedstrijd duurt 2 x 20 minuten met 5 minuten pauze. Per 

wedstrijd wordt 1 uur gereserveerd. 

De Jeugd B,C en D Topklassen spelen een gehele competitie in blokken van 4 uur voorafgaande aan de 

PO’s/DK’s. Per team een blok in een thuishal. Dit betreffende team heeft dan zaaldienst. Een wedstrijd 

duurt 2 x 20 minuten met 5 minuten pauze. Per wedstrijd wordt 1 uur gereserveerd. 

De overige teams spelen in poules van 7 teams een gehele competitie in blokken van 2 uur. Drie 

wedstrijden van 30 minuten per blok. Geen pauze tijdens de wedstrijd, wel 10 minuten tussen de 

wedstrijden. De teams wisselen niet van speelhelft. De scheidsrechters wel na (ongeveer) 15 minuten. (in 

uitzondering gevallen kan het voorkomen dat in de laagste klasse de laatste 1 à 2 poules,  een poule van 4, 

5, 6 of 9 teams ontstaat. De spelen respectievelijk een dubbele, anderhalve, enkele of driekwart competitie. 

Ook in blokken van 3 wedstrijden in 2 uur. In een poule van 6 teams komt één blok voor van 6 wedstrijden, 

dus 4 uur). 
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18 Scheidsrechters 
Voor het leveren van scheidsrechters voor de geplande wedstrijden gelden de volgende regels: 

• Senioren 

o Topklassen standaard teams worden gefloten door Bondsscheidsrechters  

o Bij de overige wedstrijden levert elk team een scheidsrechter 

• Junioren 

o Per seizoen wordt er bepaald welke Topklasse wedstrijden door Bondsscheidsrechters worden 

gefloten. Verwacht wordt dat dit (minstens) voor de Topklassen A en B zal gelden. 

o Bij de overige Topklasse wedstrijden levert elk team een CS+-scheidsrechter. In dien een Club geen 

CS+ scheidsrechter aan zich verbonden heeft dient deze contact op te nemen met de DCie. 

o Bij de overige wedstrijden levert de vereniging met zaalleiding beide clubscheidsrechters. 

• Jongste Jeugd 

o De vereniging met zaalleiding is verantwoordelijk voor de spelbegeleiding, zij moeten er op toezien 

dat beide verenigingen 1 spelleider leveren. Een scheidsrechterskaart is niet verplicht. 

19 Versturen overzicht niet gebruikte uren 
Als het competitieprogramma bekend is, is er ook bekend welke gereserveerde zaaluren niet gebruikt zijn. 

De DCie stuurt de verenigingen een overzicht (Z003). 

19.1 Teruggave niet gebruikte uren 
De verenigingen dienen de in Z003 genoemde uren terug te geven binnen de met de verhuurder 

afgesproken termijn. Veelal is dat één maand voor de speeldatum. 

Tijdens de competitie zal het voorkomen dat er (bijvoorbeeld door afgelastingen) uren moeten worden 

ingehuurd die eerder zijn teruggegeven. De DCie zal in die gevallen contact opnemen met de betrokken 

vereniging en/of de verhuurder om na te gaan of de uren nog vrij zijn. 

19.2 Nota’s zaalbijdrage competitie 
Via een automatische incasso zal de teambijdrage voor 1 december worden geïncasseerd door de Bond. 

20 Briefing zaalhockey voor bondsscheidsrechters 
Voor het begin van de zaalhockeycompetitie organiseert de afdeling Arbitrage van het KNHB Bondsbureau 

voorlichtingsbijeenkomsten voor bondsscheidsrechters m.b.t. nieuwe zaalhockeyspelregels en/of nieuwe 

interpretaties van spelregels. De Arbitragecommissies van de verenigingen ontvangen ook een uitnodiging 

voor deze bijeenkomsten. 

De betreffende Briefings staan op de KNHB site onder Arbitrage > Spelregels en Briefingen > Briefingen. 

Het is het streven van de DCie om ook 2 clubarbitrage avonden te organiseren. Data, tijd en plaats worden 

via de KNHB-site gepubliceerd. 

Op de districtspagina staan overzichten van de verschillen tussen veld- en zaalhockey en van de gewijzigde 

en/of nieuwe spelregels. 

21 Informatiebijeenkomsten, overdracht 
Voor de start van het zaalseizoen zorgen de verenigingen dat alle betrokkenen (teambegeleiders, 

zaalleiders, clubscheidsrechters, ed.) beschikken over alle informatie die van belang is voor haar/zijn 

komende taak. Dat kan via bijeenkomsten geschieden (voordeel: vraag en antwoord) of anderszins (email, 

website). 
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Op de Districtspagina staat alle informatie die nodig is om deze informatieoverdracht voor te bereiden. De 

verenigingscommissie kan te allen tijde de DCie benaderen voor extra informatie of uitleg. 

22 Uitrusting en kleding 
• In de zaal is het dragen van schone en voor de zaal geschikte schoenen verplicht voor spelers, 

begeleiders, scheidsrechters(spelbegeleiders)en zaalwachters. Dit geld ook voor eventuele fotografen 

die toestemming hebben gekregen om rond de speelvloer foto's te maken.  Geen buitenschoenen en 

geen donkere zolen. 

• Speciale zaalhockeysticks worden aanbevolen. De sticks moeten in ieder geval schoon zijn en niet 

beschadigd. Beschadegingen intapen is niet teogestaan. 

• Zaalhandschoenen  

• De keeperuitrusting mag GEEN metalen delen bevatten. Ook niet afgeplakt. 

• De ballen moeten schoon zijn. 

• Verder dient het 'uit'-team indien nodig (ter beoordeling door de scheidsrechters/zaalleiding) voor een 

afwijkend tenue te zorgen. In ieder geval shirt en sokken 

23 Zaalleiding en wedstrijdtafel 
In het competitieprogramma staat per wedstrijd(blok) aangegeven welke vereniging zaalleiding heeft. De 

zaalleiding bestaat uit 2 zaalwachters. De zaalwacht is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken in de 

zaal. Daarnaast zijn zij ook verantwoordelijk voor de controle op het vooraf en achteraf invullen van het 

DWF, de tijdswaarneming en score, de bezetting van de wedstrijdtafel en het toezicht op de kleedruimtes. 

Ook heeft de zaalwacht de plicht om er voor te zorgen dat andere teams incl. begeleiders buiten de zaal 

wachten totdat het eindsignaal geklonken heeft. Op de districtspagina staan Instructies voor de Zaalleiding. 

Ingeval van onregelmatigheden dient de zaalleiding gebruik te maken van het DOF ( Digitaal Observatie 

Formulier). Dit is te vinden op de districtspagina MN van de KNHB. Dit is een digitaal formulier.  

23.1 Begin- en einde bloktijden 
De sporthallen zijn voor de duur van de wedstrijden gehuurd. Omdat het van belang is tijdig te eindigen zijn 

de aangegeven bloktijden bindend! De wedstrijden in de blokken moeten dus op tijd eindigen, zodat het 

volgende blok op tijd kan beginnen of de hal op tijd beschikbaar is voor de volgende sporters (huurders). 

Communiceer onderstaande punten goed naar de coaches, begeleiders, zaalwachters, scheidsrechters en 

anderen binnen de vereniging! 

• Tenzij anders is aangegeven houdt de zaalleiding de speeltijd en de stand bij.  

• Per wedstrijd is 40 minuten gereserveerd: 30 minuten voor de wedstrijd zelf en 10 minuten om te 

wisselen.  

o Voor een Topklasse wedstrijd, behalve de Reserve/veteranen Topklassen, wordt 60 minuten 

gereserveerd: 2 x 20 minuten voor de wedstrijd, 5 minuten pauze en 15 minuten wissel.  

o Voor E6 wedstrijden gels dat er 2x12,5 minuten wordt gespeeld net een rustpauze van 5 minuten 

er tussen. 

• Indien een wedstrijd in een blok later begint dan de aangegeven starttijd, dan kort de zaalleiding de 

wisseltijd en/of de wedstrijdduur van deze en de volgende wedstrijd(en) in het blok gelijkmatig in, 

zodat de eindtijd van het blok niet wordt overschreden! 

• De zaalleiding eindigt officieel met het bereiken van de aangegeven eindtijd van het blok. Als er na dit 

blok geen zaalhockey activiteiten meer in de hal zijn, is de zaalleiding verantwoordelijk voor het 

opruimen van de balken en doelen. Overleg met de halbeheerder hoe men dit wil hebben. 
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• LET OP: Anders dan bij de veldwedstrijden wordt tijdens de zaalwedstrijden de tijd niet stil gezet. 

(communiceer dit naar uw C-scheidsrechters) 

 

23.2 Wedstrijdformulieren 
Er wordt gebruikgemaakt van een Digitaal wedstrijdformulier 

De vereniging met zaalleiding ziet erop toe dat: 

• Voor aanvang van de wedstrijd het DWF door de clubs is ingevuld.  

• Na beëindiging van de wedstrijd de scheidsrechters de resultaten van die wedstrijd in het DWF 

registreren. 

• Als laatste dienen de coaches het formulier te bekrachtigen. 

Uiterlijk de maandag na het spelen van de wedstrijd moet het DWF zijn ingevuld door alle partijen. Op 

maandagavond 23:59 uur sluit het DWF. 

23.3 Spelerslijst standaardteams Hoofdklasse en district Topklasse 
Voor standaard teams (dames en heren) die uitkomen in de landelijke hoofdklasse (HI) of de district 

Topklasse moet de spelerslijst via de digitale omgeving (beschikbaar gesteld door de KNHB) uiterlijk op 1 

december op het bondsbureau zijn ontvangen  (Bondsreglement, art. 4.5). 

Op de lijst  staan tenminste 6 en ten hoogste 18 spelers vermeld. De lijst dient conform het 

Bondsreglement, art. 4.5. te zijn ingevult. 

23.4 Teambepaling Senioren en junioren teams 
 

Tijdens de eerste 5 wedstrijdrondes van hets eizoen wordt bepaald in welk team een speler zit. Dit is het team 

waarvoor de speler speelgerechtigd is in het vervolg van de competitie. Als een speler tijdens de eerste 5 

wedstrijdrondes drie keer voor één hetzelfde team is uitgekomen, dan is dat per direct zijn/haar team. Het team 

waarvoor een speler het meest is uitgekomen, geldt als zijn/haar team.   

Het team waar voor een speller het meest is uitgekomen,geldt als zijn/haar team.   

Wanneer een speller even veel uitkomt voor verschillende teams, dan geldt het hoogste team als zijn/haar team. 

Het bepaalde in het eerste deel van lid c. is niet van toepassing op een speler met jeugdleeftijd die zowel in een 

jeugd- als een seniorenteam speelt (dus dubbel speelt). Deze jeugdspeler mag voor beide teams blijven uitkomen. 

  

Wanneer een speller in hetzelfde seizoen meer uit komt voor een hoger team dan zijn/haar eigen team dan wordt 

het hogere team zijn/haar team.   

Een speller met jeugdleeftijd die niet op des pelerslijst Hoofd-/ Districtstopklasse vermeld staat én waarvan de 

teambepaling is vastgesteld op heren 1/dames 1, is voor het vervolg van de competitie alleen nog speelgerechtigd 

voor heren 1/dames 1, heren 2/dames 2 en jongens A1/meisjes A1. f. Bij de competitieleiding kan dispensatie 

worden gevraagd voor de bepaling van zijn/haar team.  

 

24 Sppelgerechtigdheid en Invalregeling  
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Op de KNHB-site staan de regels betreffende de speelgerechtigdheid en de invalregeling voor de zaal. Via 

onderstaande link zijn deze regels na te lezen. 

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/speelgerechtigdheid-zaalhockey 

Indien er toch gegronde redenen zijn om en speler van een hoger niveau of meer te lenen lager te laten 

meespelen, dan dient er dispensatie te worden aangevraagd bij de DCie. 

25 Start zaalcompetitie 
De speeldagen van de zaalcompetitie zijn tijdens de Evaluatievergadering van het afgelopen seizoen 

vastgesteld. Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• In het eerste weekeinde van de kerstvakantie wordt er (uitgezonderd de kerstdagen) alleen op de 

zaterdag gespeeld. Uitgezonderd de Topklassen Senioren. 

• In het laatste weekeinde van de kerstvakantie wordt er in beginsel door de Junioren alleen op zondag 

gespeeld. Indien er ruimte gebrek is kan er worden besloten op de zaterdag te spelen. 

• De Jongste Jeugd wedstrijden worden in principe op zaterdag gespeeld maar wedstrijden op zondag 

zijn ook mogelijk.  Er wordt een volledige competitie gespeeld. Beide punten zijn afhankelijk van de 

ingehuurde uren. Mocht het niet mogelijk zijn om een hele competitie te spelen dan beginnen de 

wedstrijden vanaf het 2de weekend van januari. 

• De Topklassen Play Off wedstrijden worden in het weekeinde voor de betreffende LK's gepland. 

• De competitie eindigt voor de Voorjaarsvakantie. 

26 Facturering competitie uren  
Verenigingen die uren hebben ingehuurd voor competitiewedstrijden moeten hiervoor een aparte 

huurovereenkomst aanvragen bij de zaalaccommodatie en deze sturen aan factureren@knhb.nl. De 

specificatie van de uren en het gehanteerde tarief dient gericht te zijn aan KNHB Midden Nederland, en 

voorzien zijn van een originele factuur van de verhuurder. De factuur dient voorzien te zijn van de 

specificaties: locatie, dagen, uren en tarief.  

De factuur moet overeenkomen met de oorspronkelijk ingehuurde uren minus de teruggegeven uren. Na 

akkoord van de DCie maakt het Bondsbureau het bedrag over naar de verhuurder. 

27 Afgelaste, niet gespeelde wedstrijden 
De zaalcompetitie kent geen inhaaldagen. Afgelaste, niet gespeelde wedstrijden worden in principe niet 

ingehaald. Met uitzondering van Topklasse wedstrijden. Incidenteel kunnen niet gespeelde wedstrijden 

opnieuw worden gepland. Dit gebeurt altijd in overleg met de betrokken teams en gebeurd alleen indien 

het niet spelen niet te wijten was aan een van de teams. Als dat wel het geval is dan wordt het 

Bondsreglement toegepast wat betekent dat de wedstrijd een uitslag krijgt. 

28 Eindstand bij ongelijk aantal gespeelde wedstrijden 
Door afgelaste, niet gespeelde wedstrijden, bijvoorbeeld wegens weersomstandigheden, kan het zijn dat 

aan het einde van de zaalcompetitie teams in een poule een ongelijk aantal wedstrijden hebben gespeeld. 

De eindstand in die poule wordt dan bepaald door per team het aantal wedstrijdpunten, het aantal 

gewonnen wedstrijden, enz. te delen door het aantal gespeelde wedstrijden. Het team met het hoogste 

percentage is kampioen. 

29 Evaluatie afgelopen seizoen 
Het zaalhockeyseizoen eindigt met een vergadering waarin het afgelopen seizoen wordt geëvalueerd en 

ook de speeldata voor het komende seizoen worden vastgelegd. 

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/speelgerechtigdheid-zaalhockey
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30 Zaalhockey door 8 en 6tallen 
Hieronder staan de voornaamste aspecten van zaalhockey door 8 en 6-tallen en de afwijkingen van de 

normale zaalhockeyspelregels. 

30.1 Wedstrijdduur 
Er wordt gespeeld in blokken van 3 wedstrijden in 2 uur.  

Voor 8-tallen geldt een wedstrijd duurt 30 minuten. Geen pauze tijdens de wedstrijd en geen wisseling van 

speelhelft. De twee spelbegeleiders wisselen wel van speelhelft na (ongeveer) 15 minuten. De tijd wordt 

nooit stil gezet. Tussen twee wedstrijden zit 10 minuten.  

Voor 6-tallen geldt een wedstrijdduur van 2 x 12,5 miinuten met 5 minuten rust tussen de 2 speel helften. 

Er vindt geen wisseling van speelhelft plaats. De twee spelbegeleiders wisselen wel van speelhelft na de 

rust. De tijd wordt nooit stil gezet. Tussen twee wedstrijden zit 10 minuten.  

Het is de spelbegeleiders gerechtigd om het spel stil te leggen. Hierbij loopt de speeltijd door. De 

spelbegeleiders, als ook de coaches ( hetzij op aangeven van de spelbegeleiders) kunnen dan aanwijzingen 

geven. 

30.2 Speelveld 
Als speelveld geldt de standaard belijning op de sporthalvloer, dus inclusief de cirkel. 

30.3 Teams 
Een team bestaat uit ten hoogste twaalf spelers. Per team mogen nooit meer dan zes spelers tegelijk op het 

speelveld zijn waarbij het verplicht is een keeper aan te wijzen. Elk team dient vergezeld te worden door 

een teambegeleider, van 18 jaar of ouder, welke gedurende het verblijf van het team in de accommodatie 

de verantwoordelijkheid draagt voor het gedrag van de spelers. 

30.4 Poule Indeling 
De poule indeling zal worden gemaakt in overleg met de Commissie Jongste Jeugd met als doel teams van 

ongeveer gelijke sterkte in een poule te plaatsen. Indien mogelijk wordt er op regio ingedeeld. 

30.5 Uitrusting en kleding 
De doelverdediger is verplicht te spelen met legguards (beenbeschermers), klompen en een helm. 

LET OP: de keepers uitrusting mag in GEEN geval voorzien zijn van metalen gespen. Ook niet afgeplakt 

30.6 Wedstrijdleiding 
Beide teams zijn verplicht een spelleider te leveren. 

Voor het leiden van wedstrijden is een scheidsrechters kaart niet verplicht. Hockeyervaring strekt uiteraard 

tot aanbeveling. 

De spelleiders leiden het spel in de geest van het hockey voor de jongste jeugd zoals dat ook voor de 

veldcompetitie geldt.  

30.7 Spelregels 
De volgende regels zijn van toepassing: 

• Er wordt gebruik gemaakt van de cirkel. 

• De bal mag alleen worden gepusht langs de grond, dus een schuifslag mag (ook) niet. 

• Als de bal, bijvoorbeeld bij het stoppen, iets omhoog komt (stuit) is dat geen overtreding, mits de bal 

niet hoger komt dan balhoogte. De bal over de stick van de tegenstander spelen mag niet. 



Informatie Zaalhockey Midden Nederland 20172018 

19 
 

• Op het doel mag de bal omhoog, alleen tot 'plankhoogte (= 46 cm)' (ook als er geen plank is). De 

meeste doelpalen zijn beschilderd met rode en witte blokken. Een blok is 20 cm hoog. Dus 

'plankhoogte' is 2 blokken en een beetje. 

• Er is een geldig doelpunt gemaakt als de bal binnen de cirkel door een aanvaller met de stick (niet bol 

natuurlijk) is aangeraakt. 

• Binnen de cirkel mag de keeper de bal met de voeten en met de hand spelen. 

• Wisselen mag, ter hoogte van de middenlijn, op elk gewenst moment behalve bij strafcorners. Keepers 

wisselen voor een vliegende keep mag maximaal 2 keer. 

• Verder gelden de normale zaalhockeyregels "shoot" en "afhouden" . 

• Gevaarlijk spel dient direct te worden afgefloten. 

• Ook in de zaal bestaat vanaf 2016-2017 een lange corner. Hiervoor dient de bal vanaf de middenlijn te 

worden genomen tegenover de plaats waar de bal over de achterlijn is gegaan.  

• Liggend spelen mag niet, behalve door de keeper in de cirkel. 

• Raakt de bal over de balk dan moet er een in-push worden genomen. Dit vindt plaats binnen 1m van de 

balk plaats. 

Strafcorner en strafbal bij de E8 

• Speelt een verdediger van zijn eigen speelhelft de bal met opzet over zijn achterlijn dan wordt een 

strafcorner gegeven. 

• Bij een strafcorner stellen de spelers van het aanvallende team zich op buiten de cirkel. De verdedigers 

staan met voeten en sticks achter de achterlijn. De keeper in het doel, de andere verdedigers aan de 

andere kant van het doel dan waar de strafcorner wordt aangegeven. Een verdediger mag ook achter 

de middenlijn gaan staan. De bal moet eerst buiten de cirkel worden gespeeld, voordat van binnen de 

cirkel een doelpunt kan worden gemaakt. 

• Indien een verdediger een opzettelijke overtreding maakt in de cirkel (niet het spelen over de 

achterlijn) dan volgt er een strafbal. Deze wordt genomen op het 7 mtr van het doel middels een push. 

De keeper mag op de doellijn plaats nemen. 

Strafcorner en strafbal bij de E6 

• De E6 kant geen strafcorner of strafbal. Indien er een overtreding gemaakt wordt door een verdediger 

dan vorlgt een vrije slag buiten de cirkel op 3 mtr afstand van de cirkelrand. De bal mag niet direct de 

cirkel ingespeeld worden maar moet eerst 3 mtr hebben afgelegd of gespeeld zijn door een mede 

speler. Alle spelers dienen op 3 mtr van de bal plaats te nemen. Het spelen tegen de blak heft de regel 

niet op.   

 

31 Wedstrijdformulier 
Er wordt gebruik gemaakt van het digitale wedstrijdformulier. Deze dient zowel door de spelleiders als de 

coaches van beide teams te worden afgerond. Aanbevolen wordt dit direct na afloop van de wedstrijd te 

doen.  



Informatie Zaalhockey Midden Nederland 20172018 

20 
 

32 Bijlage 1: Taken vereniging zaalhockeycommissie 

 


