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Zaalhockey 
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Zaalhockey 

Seizoen 2019/2020:

⚫26 jeugdteams + 6 senioren teams

⚫Competitie 2e jaars F (eind jan/ feb)

⚫Competitie trimmers (ma-avond)

Topics 

◦ Teams in de zaal 

◦ Veld en Balken  

◦ Zaalleiders

◦ Kleedkamers

◦ Materiaal

◦ Competitie 

◦ Info spelregels en tactiek: volgt via arbitrage
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Zaalhockey teams 

Teams in de zaal: 

Min 4 spelers ; Max 12 spelers 

6 :6 = keeper + 5
onbeperkt wisselen 
2 x wisselen naar vliegende keeper

Veldspelers vaak wisselen 
Optie bij 11 tallen:
5 veldspelers als blok/ team wisselen (10+keeper)
(7.5 min - 7.5 min- 7.5 min-7.5 min) 
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Zaalhockey wedstrijden 

6 wedstrijddagen (2 x thuis)

Per dag: 

- Wedstrijdblokken van 2 uur 

- 3 teams (1x thuis-team; 2 uit-teams)

- 3 wedstrijden a 30 min (10 min pause) 

1.Thuis tegen uit-A
2.Uit-A tegen uit-B (thuis team wacht)
3.Uit-B tegen thuis 
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Zaalhockey zaalleiding 
Zaalleiders 

- inplannen, net zoals de rij- en fruitouder 
- taken zijn eenvoudig en eisen geen hockey-ervaring ! 
- Kijk op de site ! 

• bijhouden van de score en zorgen dat de score direct door de 
begeleiders van de teams digitaal wordt verwerkt 

• centraal starten en stoppen van de tijd

De tijd wordt NOOIT stop gezet tijdens de wedstrijd!

Let op vernieling: 
Controle van kleedkamers en zaal; overdracht en opruimen afval!
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Hand-out Zaalhockey MN
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Hand-out Zaalhockey MN
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Kleedkamers

⚫Er mogen geen mannen komen in de 
kleedkamers van de meisjes/dames en 
geen vrouwen komen in de kleedkamer 
van de jongens/heren!!!
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Zaalhockey arbitrage 

Jeugd
• 3 scheidsrechter voor alle 3 wedstrijden tijdens de 2 

thuiswedstrijddagen 

Jongste Jeugd (6/8 tallen)
• Ieder team een spelbegeleider bij iedere wedstrijd 

Senioren 
• Vanaf dit seizoen idem aan de jeugd!

Coaches dringend verzoek om uw 
scheidsrechters en spelbegeleiders te 
sturen naar de speciale avond van 
de arbitrage op maandag 2/12 
over zaalspelregels!
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Veld 
Andere maten: 

veld Zaal 
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De balken zijn je 6e speler op het veld !!!

Balken neer leggen en opruimen: 
- integreren in (voor) de training  

- Kinderen en ouders betrekken 

- vloer niet beschadigen 

Betreft 2 trainingsuren in de Tol op vrijdag



Keeper

Velduitrusting Extra in de zaal
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Materiaal 

Uitrusting teams 

Zaalriempjes (vanaf D-jeugd)

Hoezen voor leguards

6 wedstrijdballen

Uitrusting training: 

Gele zaalballen; Pionnen; hesjes

- Sportdome: zak ballen, pionnen in 
de zaal 

- De Tol: een set beschikbaar via de 
trainer  



Wat is als keeper anders in de zaal 
• Balken gebruik ze trap niet naar de zijkant maar iets schuimer 

naar voren. Als je ze recht aan de achterlijn trapt heb je kans 
dat je een eigen rebound krijgt.

• Als zaalhockeykeeper ben en blijf je veel meer bij het spel 
betrokken. Een blunder of fout blijft veel minder lang hangen. 
Simpelweg omdat de volgende bal of wedstrijdsituatie meteen 
weer je volle aandacht vraagt

• De bal mag in de zaal niet hoog worden voorgegeven. Dit 
betekent dat je als keeper in een één tegen één-situatie al veel 
lager kunt zitten. 

• Strafcorner : De circkel is veel kleiner!  Maak een duidelijke 
keuze:

1. Hard rechtop (groot)uitlopen. Doen als je snel bent

2. Blijven staan je hebt een paar seconden extra om je voor te 
bereiden 

3. Uitlopen en een sliding.

Er is te weinig tijd om te twijfelen. Spreek met je uitlopers af 
wat jij gaat doen.
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Planning KNHB

⚫3 november Definitieve poule indeling

⚫22 november Publicatie 
competitieprogramma:
(JJ speelt op zaterdag; D-jeugd 
op zondag; rest kan op beide 
dagen)

⚫1 december Start competitie

⚫16 februari Einde competitie
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Zaalhockey tactiek – hoe spelen we in de zaal 

Hoe spelen we in balbezit:

⚫ Tot de D-jeugd wordt in principe de formatie 2:1:2 gehanteerd –
dobbelsteen

⚫ Vanaf de D-jeugd wordt bij ervaring ook de formatie 2:2:1 
gehanteerd – huis

⚫ Vanaf de D-jeugd wordt bij veel ervaring de formatie 
3:1:1(dynamisch vanuit 2:2:1) ook gespeeld – 3-mans
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Zaalhockey tactiek – balbezit K:2:1:2

⚫ Tot de D-jeugd wordt de formatie K-2:1:2 gespeeld

⚫ De balken kunnen zo goed worden gebruikt

⚫ Makkelijke omschakeling ook in niet balbezit

⚫ Deze formatie is gelijk aan de formatie op het veld bij de 
6-tallen
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Zaalhockey tactiek – balbezit K:2:1:2 – coach-

tips

⚫ Laat de spelers 2 wedstrijden in dezelfde linie spelen, 
voorkeur voor onderverdeling voor of achter.

⚫ Zorg dat je rechts-voor en links-voor ver naar voren(diep) 
beginnen.

⚫ De rechts en links achter kunnen naar elkaar spelen, op de 
balk en soms zelfs naar de midden-midden.

⚫ Gebruik de balk goed.

⚫ Vrije slagen worden genomen door de achterhoede spelers.

⚫ De self-pass mag ook in de zaal, soms is deze nodig als 
iedereen gedekt staat.

⚫ In de zaal krijgt de keeper vaak meer te doen als op het 
veld, zorg dat je de keeper positief aanmoedigt het spel te 
blijven volgen en mee te bewegen met de bal.



19

Zaalhockey tactiek – balbezit K:2:2:1

⚫ Bij sommige 8-tallen kan de formatie K-2:2:1 gespeeld 
worden

⚫ Wanneer; als de spelers de technieken van het zaalhockey 
goed beheersen, dan kunnen tactisch weer stappen worden 
gemaakt.

⚫ Zo speel je tussen de zones van de tegenstander

⚫ Meer afspeelmogelijkheden en moeilijker

⚫ voor tegenstander te verdedigen

⚫ Doel: goed voor de keuze van

⚫ de spelers/oplossend vermogen
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Zaalhockey tactiek – balbezit K:2:2:1- opties in 

opbouw



21

Zaalhockey tactiek – balbezit K:2:2:1 – coach-

tips

⚫ Laat de spelers 2 wedstrijden in dezelfde linie spelen, 
voorkeur voor onderverdeling voor, midden of achter.

⚫ Zorg dat je rechts-midden van de balk af speelt en zich in 
de zone probeert aan te bieden.

⚫ Zorg dat je links-midden aan de balk staat en zich daar 
aanbiedt.

⚫ De rechts en links achter kunnen naar elkaar spelen, op de 
balk en soms zelfs naar de spits.

⚫ Vrije slagen worden genomen door de achterhoede spelers.

⚫ De self-pass mag ook in de zaal, soms is deze nodig als 
iedereen gedekt staat.

⚫ In de zaal krijgt de keeper vaak meer te doen als op het 
veld, zorg dat je de keeper positief aanmoedigt het spel te 
blijven volgen en mee te bewegen met de bal.
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Zaalhockey tactiek – hoe spelen we in de zaal 

Hoe spelen we in niet-balbezit:

⚫ Tot de D-jeugd wordt in principe mandekking gespeeld

⚫ Vanaf de D-jeugd wordt bij ervaring ook zone-dekking 
gespeeld.



23

Zaalhockey tactiek – Strafcorners

⚫ Zorg dat je goede afspraken maakt, dit voor de 
veiligheid van de spelers.
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Zaalhockey tactiek – Strafcorners aanvallend

⚫ De corner vanaf de “andere” kant nemen, wordt het 
veel makkelijker om te scoren.

⚫ Zorg dat je op kopcirkel, positie 1,2 en 3 bezet hebt.
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Zaalhockey tactiek – Strafcorners

⚫De bal naar positie 1, rechtstreeks, terug 
op de aangever of de afschuif.
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Zaalhockey tactiek – Strafcorners

⚫ De bal naar positie 3
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Zaalhockey tactiek – Strafcorners

⚫ De bal naar positie 2
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Zaalhockey tactiek – Strafcorners verdedigend

⚫ Je gaat altijd uit van de 4 belangrijkste posities die bezet 
moeten zijn bij het verdedigen van de strafcorner waarbij 
de bal naar verschillende posities gaat.
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Zaalhockey tactiek – Strafcorners

⚫ Als de bal aan de “goede” kant wordt 
aangegeven komen we met 4 posities, 
zonder dat de keeper uitloopt zo uit.
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Zaalhockey tactiek – Strafcorners

⚫ Als de bal aan de “goede” kant wordt 
aangegeven komen we met 4 posities, 
als de keeper uitloopt zo uit.
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Zaalhockey tactiek – Strafcorners

⚫ Als de bal aan de “andere” kant wordt 
aangegeven komen we met 4 posities, 
zonder dat de keeper uitloopt zo uit.
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Zaalhockey tactiek – Strafcorners

⚫ Als de bal aan de “andere” kant wordt 
aangegeven komen we met 4 posities, 
als de keeper uitloopt zo uit.


