
Zaalbriefing Spelregels 2017 



Verschillen zaal- en veldhockey 

Veld:       

• Slaan 

• 5 meter 

• Liggend spelen 

• Bal mag van de grond 

• Middenlijn en 23-lijn 

Zaal:       

• Pushen 

• 3 meter 

• Bal mag max 10 cm 
boven de grond 

• In het blok spelen 
mag niet 

• Alleen middenlijn 



uitgangspositie 

• 6 tegen 6 

• Team max 12 spelers 

• Handschoen met dichte vingers (linker hand) 

• Scheenbeschermers 

• Bitje 



Tijd (waarneming) 

• 1 x 30 min 

• Na 15 minuten wisselen scheidsrechters van 
kant zonder spel stil te leggen 

• Eindtijd volgens schema is leidend 

 



Bal over de grond 

• Gespeelde bal, max 10 cm van de grond alleen 
wanneer dit zonder opzet is en de 
tegenstander er geen hinder van heeft 

• ECHTER….. Als bij het stoppen de bal niet 
meer dan 30 cm opstuit, geen tegenstander in 
de buurt is die de bal kan spelen of er hinder 
van heeft, kan de scheidsrechter beslissen 
door te spelen 



Bal hoog spelen 

• Alleen in de cirkel bij een push (!) op het doel, 
mits niet gevaarlijk. 

• Hoge push op goal, bal hoog terug van keeper  
beoordelen op gevaar 

• Verdedigers mogen bal hoog stoppen en meteen 
zonder gevaar controleren op de grond, daarna 
verder spelen 

• Lage push op goal, hoog terug van keeper  
strafcorner tenzij (!) de bal zonder gevaar uit het 
veld gaat of in een compleet vrije ruimte terecht 
komt. (idem veld) 



Wat mag niet? 

• Flatsen van de bal 
• Slaan van de bal 
• Gevaarlijk spel 
• Bal met voeten / lichaam spelen 
• Duwen 
• Bal spelen met de hand die niet aan de stick zit 
• Bolle kant 
• Liggend spelen (muv keep met bal in de cirkel) 
• Speler mag niet op de hand, knie, arm steunen, 

tenzij de hand stick vast heeft 



Afstand bij spelhervatting en bij cirkel 

• 3 meter afstand regel in de zaal is zelfde als veld de 5 meter regel 
 
Aanvallende vrije slag op de aanvallende helft 
• Nemen op de plaats van de overtreding indien nabij de cirkel 
• Alle spelers op afstand, hoewel spelers in de cirkel mogen dichterbij 

blijven staan. Deze mogen de aanvaller binnen de cirkel wel 
begeleiden, maar de bal niet proberen te spelen  strafcorner 

• Voordat de bal de cirkel in mag of verdediger mag aanvallen moet: 
– Bal eerst 3m rollen 
– Bal door één van beide teams zijn aangeraakt 
Let op: balk heft deze regel niet op 



Over achterlijn 

• Gaat de bal over de achterlijn, via de aanvaller 
 Uitnemen verdedigende partij 

 

• Gaat de bal over de achterlijn via de 
verdedigende partij  lange corner vanaf de 
middenlijn 

• Opzettelijk over de achterlijn gespeeld  
strafcorner 



strafcorner 

• Omdat: 
– Verdediger maakt een overtreding in de cirkel 
– Verdediger maakt een opzettelijke overtreding buiten de cirkel op de eigen 

helft 
– Verdediger speelt de bal opzettelijk over de achterlijn 
 

• Nemen corner anders dan op het veld: 
– Alleen keeper in het doel 
– Alle verdedigers aan de andere kant van het doel, achter de middenlijn staan 

mag ook 
– Strafcorner mag hoog, mits niet gevaarlijk 
– Raakt de bal een weggegooide  
     masker/kniebeschermer in  
     de cirkel  nieuwe corner 
    buiten de cirkel  vrije slag 
 



Bijzondere spelsituatie (1) 
• Blok = stick bijna of helemaal plat op de grond vóór dat 

de bal wordt gespeeld, de bal mag er niet op gespeeld 
worden 
 
 
 
 
 

• Beoordelen op opzet en afstand 
Sprake van opzet dan naast spelstraf ook een kaart 
 

Door blok spelen is gevaarlijk!!  botbreuken!!! 



Bijzondere spelsituatie (2) 

• Dicht zetten van de balk: met de stick of 
lichaam wordt de pass of looplijn dicht gezet. 
Speler moet worden beschermd, aanvallende 
speler moet andere route kiezen.  

 



Bijzondere spelsituatie (3)  

• Opsluiten speler: speler in balbezit mag niet 
worden opgesloten in de hoek van het veld of 
de balk. Tegenstanders moeten een opening 
laten waar de bal doorheen kan worden 
gespeeld. 

 



Bijzondere spelsituatie (4) 

• Pirouette = wanneer de speler in balbezit (bijna) 
een hele draai maakt en van dichtbij richting een 
tegenstander speelt. Potentieel gevaarlijk  
affluiten 
 

• Klemmen = bal met stick tegen de balk klemmen 
waardoor deze onbespeelbaar wordt mag niet. 
Bal tussen 2 sticks geklemd waarbij spelers geen 
intentie hebben om er uit te komen  bully 

    Let op: Bully niet in cirkel en binnen 3m van de     
 cirkelrand laten nemen 



Klemmen 



Bijzondere spelsituatie (4) 

• Vliegende keep = veldspeler zonder legguards, 
helm en handschoenen in een afwijkend 
shirt/hesje. Bij nemen strafcorner en strafbal 
moet de helm op. Spelen met helm mag 
alleen op de eigen speelhelft. Vliegende keep 
mag alleen liggend speler wanneer hij en de 
bal in de cirkel zijn net als gewone keeper 



Wisselen 

• Bij de middenlijn 

• Zo veel als je wilt 

• Tijdens het wisselen per ongeluk kort een man 
te veel in het veld, extra speler speelt niet 
mee. Niets aan de hand, anders strafcorner 



Kaarten en (persoonlijke) straffen 

• Verbale vermaning 

• Groen = tijdstraf 1 minuut 

• Geel = 2 minuten voor wangedrag en technische 
overtreding / spelbederf, 5 minuten voor fysieke 
overtreding op lichaam gericht 

• Rood = hal verlaten  

• 2 x groen = geel 

• 2 x geel = rood 



Toelichting persoonlijke straffen (1) 

• Wangedrag: beledigen van de tegenstander / 
scheidsrechter. Verbaal, lichaamstaal of door 
houding 

• Overtreding: spelbederf, geen afstand nemen 
of bal wegtikken 

  



Toelichting persoonlijke straffen (2) 

• Teambegeleider: kaart indien commentaar op 
de scheidsrechter. Zelfde als veld 

– Gele kaart= 5 minuten naar de tribune en mag 
niet coachen. Doet hij dit wel  rood en zaal 
verlaten. Voor de duur van de straf moet er ook 
een speler uit. Aanvoerder geeft aan wie er uit 
moet. Deze speler mag wel mee wisselen. 


