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WELKOM
• Algemeen

• Zaalhockey kenmerken, Uitrusting, Het veld, Zaalhockey 
principes, Spelregels (specifiek zaalhockey)

• Het spel
• Wedstrijden, spelen van de bal, vrije slag & uitslaan, 

spelsysteem, posities, verdedigen, balken, strafcorner

• DWF (digitaal wedstrijd formulier)
• Zaaldienst
• Wedstrijdschema & trainingen
• Tips
• Handige links
• Tot slot



ZAALHOCKEY KENMERKEN
• Technisch

• Kleine ruimtes, Snel handelen, Verdedigen 
(forehand / backhand laag)

• Tactisch

• Wisselen speelstijl, afspraken maken

• Fysiek

• Laag zitten, voetenwerk, korte sprintjes

• Mentaal

• Concentratie, fouten worden sneller 
afgestraft, veel schakelmomenten



UITRUSTING
• Zaalhockeystick

• Bitje

• Scheenbeschermers

• Zaalsportschoenen 
(geen zwarte zolen)

• Handschoen (met vingers!)



HET VELD

VELD ZAAL

Formaat Veld ±91 x 55 meter Veld max. 44 x 22 
meter. Zijbalken

Cirkel Cirkel straat 14,63 
meter Straal cirkel 9 meter



ZAALHOCKEY PRINCIPES
• Iedereen verdedigt, iedereen valt aan!

• Keeper actief in de cirkel

• Verdedigers nemen alle vrije slagen over het hele veld en 
zorgen voor de opbouw.

• Laat de bal het werk doen! Lange harde passes naar 
voren hebben de voorkeur boven het brengen of met korte 
passes opbrengen van de bal.

• Pass over de backhand kant/linkervoet van de 
tegenstander. Aanval over rechts heeft dus de voorkeur.

• Is het team gewend aan het spel? experimenteer dan met 
het draaien van de driehoek voorin (maakt verdedigers 
onzeker)



SPELREGELS
Specifiek zaalhockey regels die niet mogen:
● Liggend spelen (max 3 contactpunten)

○ Niet liggend spelen en niet op hand, knie of arm steunen, buiten de 
hand(en) die de stick vasthoudt/vasthouden

● Klemmen tegen de balk
○ Je mag de bal niet tegen de balk klemmen met je stick. 

● Door het blok spelen
○ Aanvaller mag niet tegen de stick van een verdediger aanspelen als 

deze een blok positie aanneemt (De bal wordt zeer hard gespeeld,
ontvangende stick ligt klaar en laat geen (pass)ruimte, stick beweegt 
dus niet naar de bal toe, bal wordt van nabij gespeeld (enkele meters))

● Geen maskers in de cirkel laten liggen
○ Ondervind het spel hier hinder van dan mag er een strafcorner gegeven 

worden. Of een strafbal als het masker een doelpunt voorkomen heeft.
● Insluiten



STRAFFEN
VELD ZAAL

Straffen Groen 2 minuten
Geel 5 of 10 minuten

Groen 1 minuut
Geel 2 of 5 minuten

Straf Coach
10 minuten achter 

hek. Team 10 minuten 
met 1 speler minder.

5 minuten op tribune. 
Team 5 minuten met 1 

speler minder.



DRIE STEUNPUNTEN

http://www.youtube.com/watch?v=WNHozNxhpZ0


DOOR HET BLOK SPELEN

http://www.youtube.com/watch?v=noNOYt5j5Z8


INSLUITEN
Sluit een aanvallende speler nooit 
in met 3 spelers (vrije bal).

Er moet altijd een opening zijn voor 
de aanvallende speler. 

Insluiten heeft geen zin als de 
tegenpartij tussen de 
verdedigende speler en zijn/haar 
goal staat.



WEDSTRIJDEN

VELD ZAAL
Spelers 11 veld + 5 bank 6 veld + 6 bank

Bewegingsvrijheid 
doelverdediger eigen 23 meter-lijn Eigen helft

Duur wedstrijd 4 x 17,5 minuut 2 x 20 minuten

Wisselen

< 3m van de 
middellijn. Eerst 

eruit dan erin 
(strafcorner)

• Meer dan 12 spelers in het team? Advies is om 2 teams van 
5 te maken + 1 keeper (dus 11 spelers gaan mee het veld 
in). De overige spelers rouleren op de tribune volgens een 
wisselschema (geef ze een opdracht mee - tips en tops voor 
na de wedstrijd).



SPELEN VAN DE BAL
VELD ZAAL

Bal spelen Slag, push, scoop, 
schuifslag en flats.

Alleen pushen over de grond. 
Inzetbeweging max 50 cm

Bal hoog Bal mag hoog 
gespeeld worden

Bal moet langs de grond 
verplaatst, behalve bij push 
op doel. Bij stoppen mag de 
bal opspringen, en een pass 
mag tot 10 cm van de grond, 
zolang dit tegenspelers niet 

hindert.



VRIJE SLAG & UITSLAAN
VELD ZAAL

Afstand bij uitnemen bal 5 meter 3 meter (medespelers op 
aanvalshelft ook)

Bal spelen van buiten de 
cirkel in de cirkel 5 meter verplaatsen 3 meter verplaatsen Kan 

ook via balk.

Bal over zijlijn of balk Uitnemen op de lijn
In Pushen op max 1 

meter loodrecht uit de 
balk. 

Lange corner 23 meter-lijn Middenlijn

Bully
Nooit binnen 15 meter 
achterlijn en binnen 5 

meter cirkel

Nooit binnen 3 meter 
cirkelrand



SPELSYSTEEM
Dobbelsteen 5



SPELSYSTEEM
Bekijk ook dit filmpje tav Dobbelsteen 5:

https://app.hockeyfood.nl/Episodes/Details/240?source=%2FSe
ries%2FIndex%2F15

https://app.hockeyfood.nl/Episodes/Details/240?source=%2FSeries%2FIndex%2F15
https://app.hockeyfood.nl/Episodes/Details/240?source=%2FSeries%2FIndex%2F15


SPELSYSTEEM
Het Huis

Alternatief bij sterkere tegenstanders.

https://app.hockeyfood.nl/Episodes/D
etails/245?source=%2FSeries%2FInd
ex%2F15

https://app.hockeyfood.nl/Episodes/Details/245?source=%2FSeries%2FIndex%2F15
https://app.hockeyfood.nl/Episodes/Details/245?source=%2FSeries%2FIndex%2F15
https://app.hockeyfood.nl/Episodes/Details/245?source=%2FSeries%2FIndex%2F15


POSITIES
Rol van de spelers:

• Keeper: Dynamischer dan in veld, helpen bij opbouw, uitlopen 
strafcorner, Laag houden bij uitschoppen bal

• LA & RA: Zorgen voor de opbouw, belangrijk dat ze een harde 
en zuivere pass spelen, LA zal daarbij potentieel de meeste 
aanvallen moeten verdedigen (aanval over rechts)

• MM: Actieve positie, aanspeel- en verdeelpunt, mee 
verdedigen (diagonale ballen)

• RV: Bij opbouw over rechts de LV van voorzetten voorzien, 
danwel van kopcirkel of indraaiend van de achterlijn

• LV: Makkelijkste positie om doelpunten te maken, actief in het 
veld om verdedigers mee te trekken, alert zijn



VERDEDIGEN
Centrum dichtzetten en 
aanvallende spelers 
afschermen.

Vorm een ‘kom’ om vrije slag. 
Let op de diagonale lijnen.



BALKEN
Gebruik de balken om te passen. 
Ook bij vrije slagen.



STRAFCORNER

VELD ZAAL

Strafcorner
Opzettelijke 

overtreding binnen 23 
meter

Opzettelijke 
overtreding helft

Einde strafcorner 5 meter buiten cirkel 3 meter buiten cirkel

• Maximaal 5 spelers achter 
de doellijn/achterlijn

• Te vroeg uitlopen? Achter 
de middellijn.



STRAFCORNER

http://www.youtube.com/watch?v=O9_qwXzegEo&t=522


DWF
Na de wedstrijden dienen direct de scores ingevoerd te worden 
in het DWF. Praktische instructie volgt via de Zaal commissie.



Als je een thuiswedstrijd hebt, wordt er het een en ander van je 
verwacht. Zie de Praktische instructie van de Zaal commissie.

ZAALDIENST



WEDSTRIJDSCHEMA & 
TRAININGEN

• De zaaltrainingen starten in week 48 

• Laatste zaaltrainingen zijn in week 6

• Rond 19 november wordt het wedstrijdschema en 
trainingsschema bekend gemaakt.

• Belangrijk: Is jullie training de eerste of laatste? Ouders 
moeten helpen bij het neerleggen of opruimen van de 
balken!



TIPS
• Zalen zijn gehorig. Vraag publiek dat meekomt zich niet met 

posities etc. te bemoeien. Het is voor een coach al lastig 
genoeg de spelers te bereiken.

• Wissel om de 5 minuten. Zaalhockey is intensief. Dit geeft de 
coach ook de mogelijkheid om tactische zaken te bespreken.



HANDIGE LINKS
Verschillen veld en zaal
https://www.knhb.nl/app/uploads/2019/11/Verschill
en-spelregels-veld-en-zaalhockey-2019-2020.pdf

Volledige spelregels
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/scheidsrec
hters/alles-over-de-spelregels#spelreglement-za
alhockey

KNHB Youtube Zaal

https://www.youtube.com/channel/UC_BWXefIn
kTSYFdsTYySQCg/search?query=zaal

Hockeyfood (Lisa login -> scroll naar zaal)

https://team.lisa-is.nl/appcustompages/hockeyf
ood/login.aspx?fedcode=MK12LJ1#

https://www.knhb.nl/app/uploads/2019/11/Verschillen-spelregels-veld-en-zaalhockey-2019-2020.pdf
https://www.knhb.nl/app/uploads/2019/11/Verschillen-spelregels-veld-en-zaalhockey-2019-2020.pdf
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/scheidsrechters/alles-over-de-spelregels#spelreglement-zaalhockey
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/scheidsrechters/alles-over-de-spelregels#spelreglement-zaalhockey
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/scheidsrechters/alles-over-de-spelregels#spelreglement-zaalhockey
https://www.youtube.com/channel/UC_BWXefInkTSYFdsTYySQCg/search?query=zaal
https://www.youtube.com/channel/UC_BWXefInkTSYFdsTYySQCg/search?query=zaal
https://team.lisa-is.nl/appcustompages/hockeyfood/login.aspx?fedcode=MK12LJ1#
https://team.lisa-is.nl/appcustompages/hockeyfood/login.aspx?fedcode=MK12LJ1#


TOT SLOT
• Houd het simpel!

• Gebruik de balken

• Blijf bewegen

• Laag zitten en een ‘blok’ maken

• Samen verdedigen en aanvallen



COMMUNICATIE
• Zaalcommissie stuurt deze week een mail aan 

contactpersonen met alle praktische informatie

• Contactpersonen krijgen volgende week een agenda 
uitnodiging voor de thuiswedstrijd

• Instructies, wedstrijdschema met alle DWF codes ed 
worden in de afspraak geplaatst zodat je alles altijd online bij 
de hand hebt.

Voor vragen, mail naar zaal@zwolle.nl



BEDANKT EN VEEL PLEZIER 
IN DE ZAAL!


