
Zaalhockey Informatie 2020-2021 
COVID-19 aanpassingen in zaaltrainingen seizoen 2020-2021 
• Kom niet te lang van te voren, ben je toch iets vroeger zorg dan dat je 1,5 meter afstand kunt houden, 

blijf niet in de smalle gangen hangen. 

• In het trainingsschema is aangegeven welke in-/ en uitgang naar de zaal je moet gebruiken. Zo 

voorkomen we kruisend verkeer bij het wisselmoment. 

• Doe thuis je hockeykleding aan, zorg ervoor dat je in de sporthal alleen buitenkleding uit hoeft te doen 

en zaalschoenen aan. Neem alles in een tas mee naar de hal. 

• Kleedkamers zijn gesloten, douchen is dus ook niet mogelijk. 

• Toeschouwers zijn helaas niet welkom. (De ouders die de zaal op- of af moeten bouwen natuurlijk wel)  

• Verlaat de zaal op het afgesproken tijdstip, ga niet pas opruimen als het volgende team de zaal wil 

betreden. 

• De ballen alleen aanraken met de stick, de ballen hoeven alleen bij sluiten van de zaal in de ballentas 

gedaan te worden. 

• Trainingsmateriaal zelf meenemen, er zijn geen hoedjes of hesjes voor algemeen gebruik aanwezig. 

Voor hesjes geldt sowieso alleen een persoonlijk hesje of wassen na iedere training. 

COVID-19 aanpassingen in opzet zaalcompetities seizoen 2020-2021 
Op basis van de input die de KNHB heeft opgehaald bij diverse verenigingen en andere stakeholders is 

besloten dat zaalhockey mogelijk is mits een aantal aanpassingen ten opzichte van de reguliere en 

algemeen bekende zaalhockeycompetitie-opzet worden gedaan:  

• Vanzelfsprekend gelden allereerst alle eventuele maatregelen en richtlijnen van de overheid. De KNHB 

volgt sinds het begin van de coronacrisis de overheid en zal dit blijven doen, ook als deze impact 

hebben op het doorgaan van de competities. 

• Er zijn dit gehele zaalseizoen geen toeschouwers welkom bij zaalhockeywedstrijden. Alleen spelers, hun 

begeleiding, rijouders van jeugdteams (Rijouders die toegang hebben zijn de ouders van kinderen die 

niet in de (blaas)hal van de eigen vereniging spelen. De KNHB vraagt alle verenigingen met klem - net 

zoals dat gedurende de huidige situatie in het veldhockey geldt - niet meer rijouders per team mee te 

nemen dan noodzakelijk) en benodigde vrijwilligers zoals scheidsrechters en zaalleiding kunnen in de 

zalen aanwezig zijn. Met deze maatregel wil de KNHB de druk op de vele vrijwilligers van de 

verenigingen verminderen en drukte in de zalen voorkomen.  

• Teams spelen of op dezelfde dag twee keer achter elkaar op dezelfde locatie tegen dezelfde 

tegenstander of spelen 1 (langere) wedstrijd per speeldag. Normaal gesproken worden alle competities 

in meerluiken gespeeld (meerdere wedstrijden op één dag). Door deze aanpassing wordt het aantal 

wisselmomenten, het aantal reisbewegingen en het aantal personen op één locatie sterk 

teruggebracht. Het aanpassen van het format kan wel betekenen dat het aantal speelminuten iets 

afneemt. De KNHB probeert dit waar kan te beperken met inachtneming van voldoende wisseltijd 

tussen teams. 

• De poules worden door de KNHB zoveel mogelijk regionaal/ lokaal ingedeeld ook al worden hierdoor de 

verschillen binnen de poules iets groter. Hiermee beperkt de KNHB het reizen tussen regio’s. 

• De poule-indeling van de competities voor junioren en jongste jeugd wordt, evenals andere seizoenen, 

gebaseerd op de tussenstanden van de lopende veldhockeycompetities en/ of indelingsopgave van de 

verenigingen. 
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Trainings- en speeldata 
• Alle trainingen vinden plaats in sporthal Hofland van 1 november tot en met 29 november. 

• Het trainingsschema is half oktober beschikbaar in Lisa. Trainingstijd wisselt per week. Teams 

moeten zelf trainers regelen.  

• De competitie start op 6 december en eindigt op 14 februari.  

• De kosten bedragen per lid plm. € 40,- (afhankelijk van het aantal deelnemers). Half februari zal dit 

bedrag via automatische incasso worden afgeschreven. 

Afhalen materialen 

• Vrijdag 16 oktober kunnen de zaalmaterialen afgehaald worden, te weten: 

• Zaalballen 

• Hoezen voor legguards (voor vaste keepers) 

• Gespjes voor  klompen (verplicht!) 

• We vragen € 25,- borg voor deze materialen.  

• De ballen, gespjes en hoezen (waarde € 130,-) moeten na de competitie weer te worden 
ingeleverd, inleverdatum wordt op een later moment gecommuniceerd. 

Uitrusting en kleding 
• Het is niet toegestaan om buitenschoenen c.q. schoenen met donkere zolen in de zaal te dragen. 

• Een zaalhockeystick en een handschoen zijn verplicht: met 5 dichte vingers, geen veldhandschoen. 

• De keepersuitrusting mag geen metalen delen bevatten. Ook niet afgeplakt.  

• De zaalballen moeten schoon zijn. 

• Het ‘uit'-team dient indien nodig voor een afwijkend tenue te zorgen. In ieder geval shirt en sokken. 

• Het dragen van hoezen om de legguards is niet verplicht maar wel aan te raden als een keeper 

gewend is te duiken. De vloer is stroef. 

Openen en sluiten sporthal op trainings- en speeldagen 
• Openen: het team dat als eerste traint of speelt bouwt op: balken, wisselbanken en wedstrijdtafel 

klaarzetten, doelen naar beneden draaien. Plan hier evt ouders voor in, veel kinderen komen 

zelfstandig naar de sporthal, voor een trainer alleen is dit nogal tijdrovend. 

• Sluiten: het team dat als laatste speelt ruimt alles op, ook afval! Plan hier evt ouders voor in. 

Let op: sleep niet met de balken, dit beschadigt de vloer.  

Bij openen en sluiten van de zaal is iemand van de club aanwezig en beschikbaar voor vragen. 

Vrijwilligers voor zaalleiding 
Bij iedere wedstrijd zijn twee ouders van het thuisspelende team zaalleiding. De managers van de teams 

zorgen ervoor dat twee ouders die taak op zich nemen. De zaalleiding neemt plaats aan de wedstrijdtafel, 

in de zaal (geen buitenschoenen dus). 

Taken van de zaalleiding zijn: 
Toezicht houden op de kleedruimtes, zorgen dat afval is opgeruimd na ieder blok. Geen flesjes, 

voedselresten, papiertjes laten liggen in zaal of kleedkamer svp 

Zorgen dat de wedstrijd precies op tijd begint en eindigt. LET OP: Anders dan bij de veldwedstrijden wordt 

tijdens de zaalwedstrijden de tijd nooit stil gezet.  
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De planning is strak, zodat we binnen de beschikbare tijd alle teams kunnen laten spelen. Wedstrijden 

moeten dus op tijd beginnen en eindigen. Als een wedstrijd om wat voor reden dan ook tóch te laat begint,  

dan kort de zaalleiding de wedstrijdduur in, zodat de eindtijd niet wordt overschreden!   

• Tijd bijhouden: Halverwege de wedstrijd geef je aan de scheidsrechters aan dat ze van helft moeten 

wisselen. Alleen de scheidsrechter wisselen van helft, de teams niet.  

• Score bijhouden en noteren. Als er gescoord wordt, geef je dit aan op het elektronisch scorebord. 

Je zorgt ervoor dat scheidsrechters en coaches het DWF invullen na afloop van een wedstrijd. 

Gedragsregels kleedruimtes  
Er zijn geen ouders of coaches in de kleedruimte aanwezig. Teambespreking vindt plaats in de zaal.  

Wedstrijdformulieren 
Na het spelen van de wedstrijd moet het DWF ingevuld worden door alle partijen.  

Verplichting tot spelen 
Een vereniging is verplicht de vastgestelde wedstrijden te spelen. Opgegeven teams worden geacht op alle 

gepubliceerde dagen hun zaalhockeywedstrijden te spelen. Gaat een wedstrijd toch niet door: er wordt niet 

ingehaald. 

Speelgerechtigdheid en Invalregeling  
Op de KNHB-site staan de regels voor speelgerechtigdheid en de invalregeling voor de zaal: 

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/speelgerechtigdheid-zaalhockey Indien er toch gegronde 

redenen zijn om en speler van een hoger niveau lager te laten meespelen, dan dient er dispensatie te 

worden aangevraagd bij de KNHB door de wedstrijdcommissaris zaal. 

  

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/speelgerechtigdheid-zaalhockey
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Spelregels 
De volgende regels zijn van toepassing: 

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

speelveld zijn (inclusief keeper) waarbij het verplicht is een keeper aan te wijzen 

Alle teams spelen 6 tegen 6,  

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, omhoog komt is dat geen overtreding, mits er niemand in de buurt 

is en de bal niet in de lucht gespeeld wordt. De bal over de stick van de tegenstander spelen mag niet. 

Op het doel mag de bal omhoog. 

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 moment behalve bij strafcorners.  

De normale hockeyregels "shoot" en "afhouden" gelden ook in de zaal. 

Gevaarlijk spel wordt  direct afgefloten. 

Bij een lange corner wordt de bal vanaf de middenlijn genomen tegenover de plaats waar de bal over de 

achterlijn is gegaan.  

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

strafcorner gegeven. 

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. 

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. 

 


