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FAQ ZAALHOCKEY 
 

 

In dit document beantwoorden we de FAQ over zaalhockey voor junioren.  De 

meeste antwoorden zijn ook van toepassing op seniorenteams.  

 

Welke materialen heb je nodig voor zaalhockey? 

Zaalstick, -hockeyschoenen, -handschoen, bitje, scheenbeschermers, zaalhockeybal 

en keeper-klompen zónder metalen gespen (plastic zaalriempjes). Metalen gespen 

mogen niet afgeplakt zijn. Dit i.v.m. beschadiging van de vloeren. Een wedstrijdbal en 

een set riempjes voor de keeperklompen krijgt elk team in bruikleen van de club en 

wordt uitgereikt op de informatieavond in november. Na de laatste 

zaalhockeywedstrijd, moeten deze worden gedeponeerd in een speciale ton in het 

clubhuis. 

Bij de juniorentrainingen hebben de trainers samen één tas met zaalballen. Junioren 

nemen daarom geen eigen ballen mee naar de training en nemen er dus ook geen 

mee naar huis. Zo blijft onze tas gevuld. 

 

Hoe weet je wanneer je training hebt (alleen junioren)? 

Alle trainingen vinden plaats in 22/23 plaats in Sporthallen-Zuid. We streven ernaar om 

voor elk team een training te faciliteren in de week voorafgaand aan een 

wedstrijdweekend.  Maar gezien het beperkt aantal beschikbare uren, kunnen we dat 

niet garanderen. Er worden steeds 2 teams tegelijkertijd ingedeeld, wij proberen die 

zo gelijkwaardig mogelijk te doen. Zodra het wedstrijdschema is gepubliceerd, wordt 

het trainingsschema van de eerste week gemaild. Latere schema’s worden niet meer 

gemaild, maar gepubliceerd op de website en in de Xenios app als nieuwsbericht. 

Omdat dit schema elke week anders is, zal het niet worden ingevoerd in de team-

pagina’s in de app. Hou daarom de website of de Xenios app goed in de gaten. 

 

Wij verwachten aanwezigheid bij de training van elke speler. Wanneer bij een training 

minder dan 8 spelers aanwezig zijn, en wij daarvan niet minimaal 48 uur vooraf op de 

hoogte zijn, dan zullen de kosten van de zaalhuur aan het team in rekening worden 

gebracht en wordt er geen training meer ingeroosterd voor het betreffende team. 

 

Hoe weet je wanneer en waar je wedstrijden hebt?  

Zodra de KNHB het wedstrijdschema heeft gepubliceerd (meestal pas 2 á 3 weken 

voor start van de competitie), vind je de zaalwedstrijden in het wedstrijdprogramma 

op de Xenios-site, in je persoonlijke Xenios-app, en in Match center op KNHB.nl. Je 

kunt daarin o.a. zien welke dagen/tijden je team speelt, in welke hal dat is (incl. 

adresgegevens).  

NB; je speelt 2 wedstrijden per speeldag. 

 

Invallers nodig? 

Als je team onvoldoende spelers heeft, mag je onder bepaalde voorwaarden spelers 

uit een ander team lenen. Lees meer voor speelgerechtigheid junioren zaalhockey in 

het bondsreglement in artikel 5.3.5.1&2, 5.3.5.6 (keepers) en 5.5.1 (combiteams). Let 

op: de KNHB kan boetes uitdelen als deze voorwaarden niet worden nageleefd. 

 

https://www.knhb.nl/
https://www.xenios.nl/files/documenten/20221115_Bondsreglement2022.pdf
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Wie doet de begeleiding tijdens wedstrijden? 

Voor elk juniorenteam is een volwassen teambegeleider verplicht. 

Diegene kan dan wel tegelijkertijd een andere functie bekleden, zoals 

fluiten of zaalleiding. Die laatste 2 rollen kunnen echter niet 

gecombineerd worden. 

 

Regelt de club scheidsrechters? 

Nee, die regelt het team zelf. Je moet zelf naar elke wedstrijd één scheidsrechter met 

kaart meenemen (8E teams: spelbegeleider, kaart niet nodig). In tegenstelling tot 

eerdere seizoenen hoeven de scheidsrechters níet meer aan de zaalcommissie te 

worden door gegeven. De ouderbegeleider is verantwoordelijk dat er een 

scheidsrechter met kaart aanwezig is.  

De KNHB heeft benadrukt dat de wedstrijden niet mogen worden gefloten door een 

teamlid (óók niet door een veld-teamlid). Dit om vermeende partijdigheid te 

voorkomen. 

 

De ouderbegeleider kan in het DWF van de wedstrijd een scheidsrechter code vinden 

(bij het icoontje van een fluitje) en doorgeven. De scheidsrechter krijgt geen eigen e-

mail meer. 

 

Circa 2 weken voor start van de competitie maakt de KNHB bekend welke poules 

bondsarbitrage krijgen (meestal enkele 1e lijn teams). 

 

Waar vind je informatie over de spelregels? 

Zie de Xenios website: hockey > arbitrage.  

  

Hoe weet je of je zaalleiding hebt? 

Dat staat in je Xenios-app. In de app ga je naar jouw team. Op de tab ‘schema’ staat 

bij je eigen wedstrijden vermeld of je zaalleiding hebt, en in dat geval is het raadzaam 

om álle wedstrijden van die dag open te klikken. Zo weet je zeker voor welke 

wedstrijden je zaalleiding hebt. Meestal is dat voor 3 wedstrijden, maar heel soms voor 

meer. 

 

Wat zijn de taken bij zaalleiding? 

In de NH factsheet zaalleiding staat een opsomming. Neem deze geprint of als bijlage 

op je telefoon mee. Zie ook deze filmpjes: de speellocatie en wedstrijdverloop. 

 

Schade in een zaal waar je zaalleiding voor hebt? 

Meldt dat dan met het schadeformulier zaalhockey. Neem deze geprint mee. 

 

Heb je zaalleiding? Neem dan een fluitje mee! Waarom? 

Sommige hallen hebben geen scorebord met zoemer (of helemaal geen scorebord). 

De zaalleiding is echter verantwoordelijk voor het tijdschema, niet de scheidsrechters. 

De klok moet starten precies op de tijd die in het wedstrijdschema staat. Zeg dat van 

tevoren aan de scheidsrechters en de teams.  

En dus ook: niet de scheidsrechter fluit de wedstrijd af, maar de wedstrijd is afgelopen 

als de zoemer van het scorebord klinkt óf als de zaalleiding affluit. 

 

 

  

https://www.xenios.nl/site/default.asp?option=2502&stcname=hockey_arbitrage&menu=3
https://www.xenios.nl/files/documenten/2019129_NH-Factsheet-zaalleiding%202019%202020.pdf
https://youtu.be/OqgzHDF2Xmo
https://youtu.be/yCP4g14N-zE
https://www.xenios.nl/files/documenten/2021117_SchadeformulierzaalhockeyNH.pdf
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Wat moet de zaalleiding doen als je niet op tijd kunt starten? 

Soms kan het voorkomen dat 's morgens de zaal nog op slot is, of je 

kunt de balken niet vinden of er te zijn te weinig mensen 

(ouders/junioren) die de balken op tijd kunnen neerleggen. In dat geval 

kan de zaalleiding de speelduur en evt. de rust iets inkorten; je kan i.p.v. 2 x 

20 minuten bijv. 2 x 15 min. spelen (niet minder). Zo nodig een of meerdere wedstrijden 

daarna ook inkorten. 

 

Wat als 1 van de teams er (nog) niet is? 

Als 1 team niet komt opdagen, kun de zaalleiding na een kwartier de klok stilzetten en 

is de wedstrijd niet gespeeld. De coach / ouderbegeleider moet dit ook zo aangeven 

op het DWF, de KNHB handelt dat verder af. 

Als de tegenstander binnen 15 minuten arriveert en met minimaal 4 spelers start, wordt 

de wedstrijd afgespeeld tot de geplande eindtijd. Zie er op toe dat de 

scheidsrechters in het DWF het volgende aangeven: welk team & hoeveel minuten te 

laat. 

 

Tot slot voor coaches / ouderbegeleiders: vul vóór de wedstrijd de spelerslijst in het 

DWF in, en zorg dat dit op de speeldag wordt afgerond door je scheidsrechter en 

door jouzelf. 

 

Heb je toch nog een andere vraag? Mail dan naar zaalhockey.junioren@xenios.nl of 

zaalhockey.senioren@xenios.nl. 

 

We wensen jullie veel zaalhockey plezier! 

 

Zaalcommissie Xenios 

mailto:zaalhockey.junioren@xenios.nl
mailto:zaalhockey.senioren@xenios.nl

