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Zaalhockey  
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Zaalhockey  
 

Seizoen 2016/2017: 

 17 jeugdteams  + 4 senioren teams  
4x E8 tal  
13 x 11 –tal 
 

Topics  

◦ Teams in de zaal  

◦ Veld en Balken  

◦ Materiaal  

◦ Zaalleiders 

◦ Kleedkamers 

◦ Competitie  

◦ Info spelregels en taktiek: 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  
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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! 

op tijd beginnen !  
op tijd stoppen !  
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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!!! 

 



8 

Zaalhockey arbitrage  

Jeugd 
• 3 scheidsrechter voor alle 3 wedstrijden tijdens de 2 

thuiswedstrijddagen  

 Jonge Jeugd 
• Ieder team een spelbegeleider bij iedere wedstrijd  

Senioren  
• Ieder team een scheidsrechter bij iedere wedstrijd  
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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 betrekken  

- ouders betrekken 

- vloer niet beschadigen  
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Materiaal  
Uitrusting spelers:  

Zaalschoenen verplicht  

Zaalstick verplicht (11 tal)    

Handschoen aan te raden  

Uitrusting keeper:  

Zaalriempjes  

Hoezen voor leguards  



12 

Materiaal  

Uitrusting teams  

Zaalriempjes (alleen plastic) 

Hoezen voor leguards 

6 wedstrijdballen 

Uitrusting training:  

Gele zaalballen; Pionnen 

- De Tol: een set in materiaalkamer   

- De LH: 4 set verdeeld over de LH 
trainers  
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Planning KNHB 
7 oktober    Definitieve poule indeling 

9   (15) november  Voorlopig wedstrijdprogramma 

12 (20) november   Publicatie competitieprogramma 

9 december    Start competitie 

18 februari    Einde competitie 
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Zaalhockey  
 


