
INFO ZAALHOCKEY

Seizoen 2022 – 2023



Zaalhockey

In de Cartouche Dome (en andere Domes) hebben 
spelers ten minste de volgende outfit:

Ps. Zaalschoenen mogen geen zwarte zolen hebben en een speciale zaalhandschoen moet 
gebruikt worden.

Voor keepers geldt dat hun uitrusting van plastic gespen moet zijn voorzien. Afplakken van 
metalen gespen is niet toegestaan. Zaalbandjes kunnen opgehaald worden bij de 
materiaalcommissie op maandagen tussen  20.00 – 21.00 uur. Bij vragen of problemen kan 
contact opgenomen worden met de materiaalcommissie.

OUTFIT

mailto:materiaalcommissie@hc-cartouche.nl


Zaalhockey

• Zaalhockey speel je met een keeper en vijf veldspelers
• Per wedstrijd mogen er maximaal 11 spelers (inclusief keeper) per team deelnemen aan 

de wedstrijd
• Een wedstrijd duurt 2 x 20 minuten met daartussen maximaal 5 minuten rust
• Je speelt altijd in een drie-luik tegen twee andere teams
• Het thuisspelende team speelt de eerste en laatste wedstrijd van het drieluik
• De zijlijnen worden gemarkeerd met balken welke gebruikt mogen worden in het spel
• De bal hoog spelen is niet toegestaan (behalven op het doel)
• Je mag de bal alleen pushen (slaan en flatsen is niet toegestaan)

Via deze link worden de belangrijkste verschillen tussen zaalhockey en veldhockey verder 
uitgelegd.

Zaalhockey is een snel spel en kent net even wat andere tactische spelelementen. In 
bijgaande link vindt je een aantal video’s met basis spelregels en spelmomenten van 
zaalhockey.

HET SPEL

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdoKbux6z0AhVOgf0HHU-_BVYQFnoECAUQAQ&url=https://www.knhb.nl/app/uploads/2019/11/Verschillen-spelregels-veld-en-zaalhockey-2019-2020.pdf&usg=AOvVaw3nuvvnWcijqoSV1wzipd4j
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwix-_-kyaz0AhVW8rsIHW7CA6EQtwJ6BAgFEAI&url=https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/webinar-zaalhockey&usg=AOvVaw3qRPVWZwkNUdo6bxGdBLQD


Zaalhockey

• Een wedstrijd duurt 2 x 20 minuten met daartussen maximaal 5 minuten rust
• De zijlijnen worden gemarkeerd met balken welke gebruikt mogen worden in het spel
• De bal hoog spelen is niet toegestaan (behalve op het doel)
• Je mag de bal alleen pushen (slaan en flatsen is niet toegestaan)
• “Door het blok spelen” is niet toegestaan (dit is de bal bewust hard in de stick van een 

laag verdedigende tegenstander spelen) – deze regel wordt uitgelegd via een van de 
video’s over spelregels (zie link hieronder)

Via de volgende link kan je de afspeellijst met video’s over spelregels en spelsituaties in het 
zaalhockey. 

In deze afspeellijst vind je video's waarin verschillende spelsituaties in het zaalhockey 
worden uitgelicht en waarbij bepaalde spelregels nader worden toegelicht. Of je nu net 
begonnen bent of al jarenlang ervaring hebt met het fluiten van wedstrijden, de video's zijn 
voor iedereen nuttig. En niet alleen scheidsrechters profiteren ervan. De video's zijn net zo 
nuttig voor spelers, coaches en toeschouwers.

In deze video kan je de briefing voor scheidsrechters bekijken. 

De spelregels

https://www.youtube.com/playlist?list=PLF9C3Z36XP1svOMesEpGHJvfYc5K19J0B
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNzM7qyKz0AhWQ7rsIHcVcC60QwqsBegQIChAB&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DfvYR64ORDGo&usg=AOvVaw21gFfzOcV1wofUPV-HeA3W


Zaalhockey

Om alles in goede banen te leiden op een competitiedag is er zaalwacht nodig. Het 

thuisspelende team verzorgt de zaalwacht tijdens het drie-luik. De zaalwacht heeft de 

volgende taken:

- Tijdwaarneming bij de wedstrijden (belangrijk is om op tijd te beginnen)

- Score bijhouden

- Wissel/rust

- Zorgen dat de wedstrijden binnen het aangegeven tijdvak zijn gespeeld.

Bij een drieluik zorgt het thuisspelende team voor scheidsrechters. Deze scheidsrechters 

fluiten dus drie wedstrijden (ook die van de uitspelende teams). In deze video kan je de 

briefing voor scheidsrechters bekijken. En hier zijn nog een aantal bijzondere spelsituaties.

ZAALWACHT

FLUITEN

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNzM7qyKz0AhWQ7rsIHcVcC60QwqsBegQIChAB&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DfvYR64ORDGo&usg=AOvVaw21gFfzOcV1wofUPV-HeA3W
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF9C3Z36XP1svOMesEpGHJvfYc5K19J0B


Cartouche Dome

In de Cartouche Dome worden tijdens de competitieweekenden alle teams opgevangen 

door de Ontvangsttafel. Zij wijzen de teams waar ze moeten spelen en zien toe op de 

handhaving van de regels die gelden in de Cartouche Dome. 

In de Cartouche Dome zijn een aantal huisregels die voor iedereen gelden:

Eten en drinken is in principe niet toegestaan met uitzondering van water (bv uit bidons) en 

koffie/thee in afgesloten bekertjes. En natuurlijk houden we de Cartouche Dome schoon!

De Ontvangsttafel is naast handhaving van de huisregels ook verantwoordelijk voor de 

veiligheid in de Cartouche Dome. Bij calamiteiten dienen te allen tijde de aanwijzingen van 

de Ontvangsttafel op te volgen.

Huisregels



Cartouche Dome

De Cartouche Dome is een zogeheten blaashal waarbij de halhuid door overdruk omhoog 

geduwd wordt. Beschadigen van de halhuid of onnodig gebruik van de nooddeuren kunnen 

dan ook gevolgen hebben voor de veiligheid in de hal. De teambegeleiding is daarom 

verantwoordelijk voor het gedrag van hun team en worden geacht erop toe te zien dat de 

hal op een nette manier gebruikt wordt.

In de Cartouche Dome hangen camera’s. Handig om de wedstrijden in de warme omgeving 

van het clubhuis te kunnen volgen op de beeldschermen. Maar ze kunnen ook ingezet 

worden bij eventuele schade. Moedwillig beschadigen van de halhuid, zaalvloer, netten 

en/of overige schade aan de inrichting van de Cartouche Dome zal worden verhaald op de 

betrokkene of diens club.

VERANTWOORDELIJKHEID



Planning

4 december Selectie wedstrijden D t/m B (1e 12e 2e team

5 december start trainingen (Dome & extern)

10 december Start competitie (E t/m A)

24-26 december Cartouche Dome gesloten

27-29 december Glow-in-the-Dark toernooien E, D & C ??

30-31 december Events (ntb)

31 december Ruimte voor oefenwedstrijden

31 december Dome in de avond gesloten

1 januari gesloten

2-4 januari Hockeykamp

5-6 januari Hockey Clinics H1/D1

DECEMBER

JANUARI/FEBRUARI



Coaching

• Opstelling

• Tactiek BB

• Tactiek NB

• Vragen?



Opstelling

• Dobbelsteen 5

• Vooraf 2 teams maken

• 1 reserve

• Wisselen



Tactiek BB

• Bal kant spits hoog

• Hulp kant spits laag

• Verdediger uitzakken

• Middenvelder bal kant as



Tactiek NB

• Het blok

• Hoogte verschil!!!!!!!

• Verdedigers voor de man



Strafcorner

• Aanval

• Aangeven vanaf rechts

• Verdedigen 

• Keeper uitlopen

• Lijnstop

• Stick hoog



Vragen?



HÉÉL VEEL ZAALHOCKEY PLEZIER!


