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Basis verschillen tussen veld- en zaalhockey 
 Veld Zaal 
Speelveld 91 x 55m 36-44 x 18-22m  

23m gebied Middellijn = 23m lijn (alle opzettelijke fouten = sc)  
Zijlijnen Balken (10x10 cm afgeschuind) 

 
Loop niet op de balk en zorg voor een veilig looppad naast 
de balk, zonder tassen, wedstrijdtafels of inspelende 
hockeyers. 

Scheidsrechters 2 scheidsrechters van de thuisclub 1 scheidsrechter van elke club 

Tijdsduur 4x 17.5 min, tijd door scheidsrechter 2x 20 min, tijd door tijdwaarnemers 

Aanvang Zodra de spelers klaar zijn Op het vastgestelde tijdstip 

Gedoe Tijd staat stil Tijd loopt door 

Aantal spelers Max. 16 spelers (11 veld, minimaal 8) Max. 12 spelers (6 in de zaal, minimaal met 4 beginnen) 

Rust 2/5 min 5 min 

Afstand 5m spelen 3m spelen, voordat op doel geschoten mag worden  
Slaan en pushen Alleen pushen 

 
FLUITEN : 

 Grote schuifbeweging (meer dan 50 cm) 

 Zwaaibeweging naar de bal  
Via de grond en hoog Niet hoog, tenzij op doel 

 
FLUITEN: 

 Pass hoger dan 10 cm of over stick 

 Opstuitende stop hoger dan 30 cm 

 Spelen van bal die niet op de vloer is 
 

Kleding Veldstick Zaalstick  en zaalhandschoen 

Strafcorner opstelling Keeper + 4 Keeper + 5 (naast het doel)  

Tijdstraffen bij kaart Groen 2 min, Geel 5 of 10 min 
Rood > kantine 

Groen 1 min, Geel 2 of 5 min  
Rood > uit zaal, ook niet tribune 

 

Roekeloos en/of opzettelijk gevaarlijk spelen? 
Altijd direct (hard) fluiten, waarschuwen en bij herhaling van dezelfde of andere speler groen en vervolgens gele kaart 
Ook als de verdediger wegspringt of zijn stick optilt. 
1] ‘in het blok spelen’ 
Spelen naar een verdediger spelen die zijn stick horizontaal (plat) op de grond heeft op het moment van spelen en 
hierbij achter de stick zit. 
2] ‘uit de turn spelen’ 
De aanvaller maakt een 360꙳ draai waarbij hij/zij deze bal ‘blind’ speelt. 

Liggend spelen 
1] Spelers 
Liggend spelen is in de zaal niet toegestaan. Onder liggend spelen wordt verstaan meer dan 2 contactpunten op grond. 
Speler mag dus ook niet met een knie op de grond de bal aannemen. Dit is een opzettelijke overtreding. 
2] Keepers 
Uitzondering is de keeper, deze mag wel liggend spelen wanneer hij (geheel) en de bal in de cirkel zijn. 
Let daarnaast op dat de keeper altijd een helm op heeft en niet over de middenlijn gaat. 
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Klemmen en Insluiten 
 Verdedigers moeten een duidelijke (!) opening laten waar de bal doorheen kan worden gespeeld, bij het insluiten 

met meerdere sticks. 
Als ze dat niet doen krijgen ze een vrije push tegen, als het in de cirkel gebeurt dus een strafcorner. 

 De bal doelbewust tegen de balk klemmen is een opzettelijke overtreding. Op de eigen helft dus een strafcorner. 
 

Verkeerde wissel 
1] Tijdens het spel 
Als er gewisseld wordt waarbij de gewisselde speler(s) het veld nog niet het veld hebben verlaten tijdens het spel 
spreken we van een verkeerde wissel. Een verkeerde wissel wordt bestraft met een strafcorner en bij herhaling en spel-
beïnvloeding met een kaart voor de aanvoerder. 
Let op: Tussen het moment van fluiten en het nemen van de bal wordt er niet gespeeld, dus geen verkeerde wissel 
2] Bij een strafcorner die nog niet is genomen  
Reageer bij een strafcorner die nog niet genomen is en waarbij gewisseld wordt onmiddellijk met het 
terugdraaien van de wissel en een vermaning. Er volgt geen spelstraf! 
3] Tijdens een lopende strafcorner 
Tijdens een lopende strafcorner beoordeel je de invloed van de wissel. 

A) Beperkte mate: spel gaat door. 
B) Voldoende/grote mate: nieuwe sc* (+ aanvoerderskaart). 

OF: wissel door de nemende partij: sc andere kant (+ aanvoerderskaart) 
 

De stippellijn is de cirkel 
Spreek met je collega af bij twijfel, dan fluiten jullie in 

ieder geval hetzelfde. 

 

 

 

 

 

 

Tips:  
 Controleer de netten, handbalnetten zijn niet geschikt want daar gaat de bal doorheen. 

 De tijd (straffen en stilzetten bij strafbal) wordt door de tijdwaarnemers gedaan, communiceer duidelijk en helder. 

 Maak vooraf afspraken met collega over de aanpak wedstrijd, ondersteuning (wie, wat, waar, wanneer, hoe) en 

veldverdeling. Laat het geen wedstrijd met je collega worden! 

Download: Spelreglement Zaalhockey vanaf 1 november 2022 

Filmpje: Zaalbriefing vanaf seizoen 2021-2022 van bondsscheidsrechter Alwiene Sterk 

Filmpjes: Zaalhockey spelregels KNHB 

https://www.knhb.nl/app/uploads/2022/11/Spelreglement-Zaalhockey-vanaf-1-november-2022-1.pdf
https://www.knhb.nl/nieuws/afspraken-bonds-en-clubscheidsrechters-zaalhockey-2021-2022
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF9C3Z36XP1svOMesEpGHJvfYc5K19J0B

