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Vooraf
Dit is het handboek Zaalhockey voor het seizoen 2021-2022. De map bevat informatie
voor coaches en zaalleiding. Het handboek op papier is bedoeld om mee te nemen naar
de wedstrijden. Het bevat de belangrijkste regels en andere informatie die je graag bij de
hand hebt op locatie.
Mochten er na of tijdens het lezen van deze handleiding vragen of opmerkingen zijn, dan
kun je natuurlijk altijd terecht bij de zaalhockeycommissie van SCHC.
Wij zijn te bereiken via zaal@schc.nl. In noodgevallen 06-83192914.
Houd ook de site van SCHC in de gaten (www.schc.nl - menu:hockey - zaalhockey).
Hier zullen wij updates en informatie over dit zaalseizoen plaatsen.
Wij wensen jullie veel plezier en een sportief en succesvol seizoen!
Hartelijke groet van de zaalhockeycommissie!
Monique Ilsink, Sandra Timmerman, Marleen Faber,
Ilse van Dijk en Mariecken Groeneveld
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Algemeen: het seizoen 2021-2022
In het seizoen 2021-2022 doen 102 SCHC-teams mee aan de zaalhockeycompetitie.
64 junioren teams, 11 senioren teams en 27 jongste jeugd teams.
Nooit eerder hebben zoveel teams meegedaan!
Vanaf maandag 29 november wordt gestart met zaaltrainingen.
Om alle jeugdteams wekelijks een training aan te bieden, bleek het noodzakelijk om extra
capaciteit te zoeken in de omgeving. Daarom vinden er dit jaar ook trainingen plaats in HF
Witte in De Bilt, Kees Boekehal in Bilthoven, Vierstee in Maartensdijk en Theresiaschool
Bilthoven.

Speeldagen
De competitie start op 5 december en is zoals altijd afgerond voor de voorjaarsvakantie.
Voor speeldatum 5 december geldt: ZAAL GAAT VOOR VELD. Dus geplande
zaalhockeywedstrijden hebben voorrang boven inhaalwedstrijden op het veld.
Speeldata:
●
●
●

5, 11/12, 18/19 december
8/9, 15/16, 21/22, 29/30 januari
5/6, 12/13, 19/20 februari

Verschillende competities
Er zijn verschillende competities die soms net anders georganiseerd zijn.
De belangrijkste verschillen lees je hieronder.

Topklasse
De eerste jeugdteams spelen meestal een Topklasse competitie. Zij spelen een halve
competitie. Per speeldag spelen ze één of twee wedstrijden van 2 x 20 min met 5 minuten
rust. Elk team levert in principe een scheidsrechter, te regelen door de
teammanager. Bij voorkeur bondsscheidsrechters of SC+. De reguliere competitie
(poulewedstrijden) eindigt op 13 en 14 januari. Daarna zijn er Districtskampioenschappen. In
de A-lijn spelen de nummers 1 tot en met 4 in de poule play-offs.
In de BCD-lijn spelen de nummers 1 en 2 van de A en B poules tegen elkaar. De winnaars
daarvan gaan door naar het Landelijk kampioenschap (LK).

Alle jeugdcompetities (met uitzondering van Topklasse dus)
Alle andere jeugdteams spelen een volledige competitie. Je treft elke tegenstander dus twee
keer.
Per speeldag speel je twee wedstrijden in een drieluik. De wedstrijden duren 30 minuten, er
is geen rust en er wordt niet van kant gewisseld. De scheidsrechters wisselen na circa 15
minuten van helft op aangeven van de zaalleiding. De tijd wordt dan niet stilgezet.
Het team dat zaalleiding heeft moet voor drie wedstrijden (dus het hele blok!) twee
scheidsrechters regelen. Dit kan dus ook betekenen dat er een wedstrijd gefloten moet
worden vóór je eigen wedstrijd. Meestal speel je echter de eerste en derde wedstrijd van het
drieluik. Maar let hier goed op: zaalleiding en scheidsrechters moeten dan eerder aanwezig
zijn. In de Standenmotor staat welke vereniging zaalleiding heeft.
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Jongste Jeugd (8E en 6E): één spelbegeleider per team per wedstrijd
Ook de jongste jeugd speelt twee wedstrijden per speeldag (drieluiken) en geldt het
bovenstaande. Met één uitzondering: bij de jongste jeugd levert elk team per wedstrijd 1
scheidsrechter/ spelbegeleider. De zaalleiding geldt wél voor het gehele blok van drie
wedstrijden. Voor zestallen geldt een afwijkende speeltijd. Zij spelen per wedstrijd twee maal
12,5 minuut met 5 minuten rust. Ook hier wordt niet gewisseld van speelhelft. Bijzondere
regel voor zestallen is dat spelbegeleiders de wedstrijd kunnen stilleggen voor aanwijzingen
aan de teams. Ook coaches kunnen dan in overleg met de spelbegeleiders aanwijzingen
geven. De speeltijd van de wedstrijd loopt wel door!
Begin- en eindtijden heilig!
Belangrijk (en anders dan op het veld) is dat de begin- en eindtijden van de zaalwedstrijden
strak gehandhaafd moeten worden. Dat is de verantwoordelijkheid van de zaalleiding, die is
de baas over de tijd! Er is simpelweg geen mogelijkheid dat wedstrijden uitlopen! De
wedstrijd kan wel stilgelegd worden door de scheidsrechters (bijvoorbeeld bij een blessure),
maar de tijd loopt door. Uitzondering hierop zijn de Topklasse finalewedstrijden, maar dan
verzorgt de Hockeybond de zaalleiding. Indien een wedstrijd te laat start, omdat één van de
teams er niet is, wordt er toch op de voorgeschreven eindtijd gestopt. Zo nodig kan de
speeltijd gelijkmatig over de wedstrijden ingekort worden, dit is ter besluit aan de
zaalleiding. Discussie hierover is niet mogelijk.
Uitslag meteen invoeren via het DWF
Voor de uitslag wordt het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) gebruikt. Zaalleiding: zorg dat
de scheidsrechters de uitslag meteen na de wedstrijd invoeren, dat scheelt heel veel gedoe!
Vervanging, speelgerechtigdheid
Bij een tekort aan spelers (of keeper) kan er een vervanger meespelen. Daar is een
reglement voor dat in het kort neerkomt op: vraag geen speler die in een hoger team speelt
en ook geen jongere speler die in een hogere competitie speelt.
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Instructies voor managers/coaches
Senioren en M/JA1, M/JB1, M/JC1, M/JD1
Voordat de wedstrijden beginnen
⮚ De teams spelen in blok-wedstrijden. Bij een blok-wedstrijd worden één tot vier
wedstrijden gespeeld. In de Topklasse zijn wedstrijden 2 x 20 minuten met 5 minuten
rust. Alle anderen spelen 1 x 30 minuten zonder rust of kantenwissel.
⮚ Het actuele wedstrijdschema is te vinden op de KNHB-site onder ‘Standenmotor zaal’
⮚ Als er geen bondsscheidsrechters zijn, dan levert elk team voor alle wedstrijden die het
team speelt één scheidsrechter. Bij voorkeur CS+, maar anders dan op het veld worden
die niet door CS+ aangewezen. Dat moeten teams zelf regelen.
⮚ Zaalleiding door twee volwassen personen die ten minste een half uur voor aanvang van
de eerste wedstrijd aanwezig zijn.
⮚ NB: Het kan zijn dat je team zaalleiding heeft bij een wedstrijd waarin SCHC niet hoeft te
spelen! Het kan dus ook voorkomen dat je team al zaalleiding heeft bij een wedstrijd die
wordt gespeeld voorafgaand aan de wedstrijd van jouw team!
⮚ Zie erop toe dat beide teams de spelers die meedoen geselecteerd hebben in het DWF.
Als dat niet is gebeurd, is het niet mogelijk de standen in te voeren.
⮚ Als jouw team geen zaalleiding heeft, zorg er dan zelf voor dat je het team in het DWF
hebt aangemeld.
⮚ Het team dat zaalleiding heeft zorgt ook voor de bemensing van de bar tijdens het blok
en levert ouders om de QR code van bezoekers van de hal te scannen (indien
noodzakelijk gezien de maatregelen vanuit de overheid).

Na de wedstrijd

⮚ Als je zaalleiding hebt: zie je erop toe dat de scheidsrechters de standen direct invullen in
het DWF en dat de coaches deze accepteren. Dat voorkomt veel nazorg en gedoe!
⮚ Als je geen zaalleiding hebt. Zorg er dan voor dat je eigen team de standen accepteert,
nadat de scheidsrechters die hebben ingevuld.
⮚ Indien nodig vul je het zaalschadeformulier in en laat dit – zo mogelijk - ondertekenen
door de zaalbeheerder. (zie achterin dit handboek)
⮚ Check even of iedereen in een auto mee terugrijdt. Gaat elk seizoen wel een keertje
ergens mis.
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Instructies voor managers/coaches
Alle teams (niet zijnde senioren en eerste teams)
Voor de competitie en wedstrijden
⮚ Per wedstrijddag worden twee wedstrijden gespeeld van 1x30 minuten elk. Voor zestallen
geldt
2 x 12,5 minuten met 5 minuten pauze.
⮚ Als je zaalleiding hebt, dan regel je voor alle wedstrijden van het blok twee
scheidsrechters.
Dus ook voor de wedstrijd waar geen eigen team bij betrokken is.
⮚ LET OP: Het kan zijn dat je team zaalleiding heeft bij een wedstrijd waarin SCHC niet
hoeft te spelen! Het kan dus ook voorkomen dat je team al zaalleiding heeft bij een
wedstrijd die wordt gespeeld voorafgaand aan de wedstrijd van jouw team!
⮚ Voor alle wedstrijden waarbij je zaalleiding hebt, geldt:
o Zie erop toe dat beide teams de spelers geselecteerd hebben in het DWF.
Als dat niet is gebeurd, is het niet mogelijk de standen in te voeren.
⮚ Als jouw team geen zaalleiding heeft zorg er dan voor dat je het team in het DWF hebt
aangemeld.
⮚ Het team dat zaalleiding heeft zorgt ook voor de bemensing van de bar tijdens het blok
en levert ouders om de QR code van bezoekers van de hal te scannen (indien
noodzakelijk gezien de maatregelen vanuit de overheid).

Na de wedstrijd:

⮚ Als je zaalleiding hebt. Zie er op toe dat de scheidsrechters de standen invullen in het
DWF en dat de coaches deze accepteren.
⮚ Als je geen zaalleiding hebt. Zorg er dan voor dat je eigen team de standen accepteert,
nadat de scheidsrechters die hebben ingevuld.
⮚ Indien nodig vul je het zaalschadeformulier in en laat dit – zo mogelijk - ondertekenen
door de zaalbeheerder (zie achterin dit handboek).
⮚ Zorg dat alle spelers voorzien zijn van vervoer naar huis of elders. Het komt elk seizoen
voor dat er iemand achterblijft!
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Instructies voor de zaalleiding
De zaalleiding
⮚ Past op de zaal als een goed huismeester. Veel zalen worden immers niet (voltijds)
beheerd. Let erop dat er buiten het speelveld niet geoefend wordt door wachtende teams.
Deuren, vloeren, ramen zijn snel beschadigd. Er mag niet gegeten of gerookt worden op
tribunes en in kleedkamers. Overtreders kan men de zaal uitzetten, of meespelen
ontzeggen
⮚ Zorgt dat wedstrijden op tijd beginnen en eindigen. Wedstrijden kunnen niet uitlopen,
wel te laat beginnen of stilgelegd. De zaalleiding gaat over de tijd, niet de
scheidsrechters
⮚ Bestaat uit twee personen bij voorkeur ouder dan 18 jaar (aldus het voorschrift van de
KNHB). Een ouder samen met een junior kan, maar slechts één persoon is niet voldoende.
Tijdens een wedstrijd kan het zijn dat één zaalleider andere taken moet uitvoeren
⮚ Is een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd van het blok aanwezig.
⮚ Neemt contact op met de zaalbeheerder als die er is, zodat beiden weten bij wie ze
moeten zijn in geval van moeilijkheden, informatie over bijzondere regels in de hal en
laat zich informeren over de werking van het (elektronisch) scorebord. De zaalleiding
stelt de teams op de hoogte van regels van de zaalbeheerder
⮚ Vervult geen andere functie dan zaalleiding. Zij fluiten en/of coachen dus zelf niet
⮚ Controleert bij aanvang de speelvloer en alle beschikbare kleedkamers op eventuele
reeds aanwezige schade. Bij constatering van schade dient dit onmiddellijk aan de
zaalbeheerder gemeld te worden
⮚ Is verantwoordelijk voor het in speelveld (balken, doelen, spelersbank en strafbank
(stoel) naast de tafel waaraan de zaalleiding zit. Zaalleiding hoeft uiteraard niet zelf op
en af te bouwen. Spelers zijn verplicht mee te werken (zie instructies Aanvoerders en
Jeugdbegeleiding)
⮚ Zorgt ook voor de bemensing van de bar tijdens het blok en levert ouders om de QR
code van bezoekers van de hal te scannen (indien noodzakelijk gezien de maatregelen
vanuit de overheid).

Zaalleiding betekent ook:
⮚ Kennis hebben van het bondsreglement. Een belangrijke regel is dat een team dat op het
vastgestelde aanvangstijdstip niet gereed is om de wedstrijd te beginnen (met minimaal
vier spelers) voor elke drie minuten na het aangegeven aanvangstijdstip, één
strafdoelpunt tegen krijgt. Een team dat 15 minuten na het vastgestelde aanvangstijdstip
nog niet gereed is de wedstrijd te spelen, kan als niet opgekomen worden beschouwd.
Het bondsreglement voorziet in sancties (geldboete, reglementaire uitstel).
⮚ De laatste uitgave van het bondsreglement staat op de KNHB site.
⮚ Geconstateerde onregelmatigheden moeten in het DWF worden vermeld.
Onregelmatigheden zijn o.a. niet spelen in het juiste clubtenue, te laat komen, onjuiste
uitrusting van de keeper (metalen gespen), gegeven kaarten etcetera
⮚ Jeugdteams de toegang tot de zaal weigeren als die zonder volwassen begeleiding zijn
⮚ De wedstrijdbal leveren
⮚ Teams vragen of spelerslijsten voor de wedstrijd zijn ingevuld.
⮚ Zorgen dat uitslagen in DWF komen.
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⮚ Controleert voor aanvang van iedere wedstrijd de uitrusting van spelers en keepers.
Zaalschoenen mogen geen strepen achterlaten. De keepers dienen een afwijkende kleur
shirt te dragen. In alle zalen zijn legguards met klittenband of plastic gespen verplicht.
Afplakken van ijzeren gespen is niet toegestaan! Geen zaalgespen betekent niet
speelgerechtigd. Iedere speler dient te spelen in zijn of haar clubtenue en met een
zaalhockeystick (verplicht)
⮚ Ziet erop toe dat op iedere bank maximaal 6 wisselspelers en 4 volwassen begeleiders
zitten. Spelers die niet op het wedstrijdformulier staan, mogen niet op de bank
plaatsnemen. Dit geldt ook voor kleine kinderen, mini’s van de week etcetera. Niet
toestaan, kan gevaarlijk zijn.
⮚ Houdt de straftijd bij van spelers die een kaart krijgen. De opgelegde straftijd gaat pas in
nadat de speler zich gemeld heeft. Zaalleiding geeft het teken wanneer de straftijd
verstreken is. Verwijderde spelers zitten naast de zaalleiding op een ‘strafbankje’.
⮚ Controleert regelmatig de kleedkamers op onvolkomenheden of schade. Eventuele
ontdekte schades direct melden aan de zaalbeheerder. Er moet een schadeformulier
ingevuld worden. Het schadeformulier moet ondertekend worden door de zaalbeheerder
en gestuurd naar:
KNHB Zaalhockey commissie Midden
Nederland Postbus 2654
3430 GB Nieuwegein
Het schadeformulier is te downloaden via de site van de KNHB en bijgevoegd achterin
deze handleiding.
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Checklist zaalleiding
Bij aanvang zaalleiding
Controleren van alle kleedkamers op schades en achtergelaten rommel
Speelvloer klaar maken
Sluit klok en scorebord aan en test deze
Stel standaard wedstrijdduur in op de klok. M/JA1, M/JB1 en M/JC1 en MD1 2x20
minuten en overige teams 1x30 minuten, zestallen 2x12,5 minuten
✔ Kijk of er een wedstrijdbal is die voldoet aan de normen gesteld door de KNHB
✔
✔
✔
✔

Voor de wedstrijd
✔ Controleer of de teams zijn geselecteerd in het DWF
✔ Stel vast dat er scheidsrechters zijn. Bij de senioren en de junioren topklasse levert ieder
spelend team één scheidsrechter. Bij alle overige teams levert de vereniging die
zaalleiding heeft voor het hele blok(drie wedstrijden) 2 scheidsrechters. Bij 8-tallen en
6-tallen leveren beide verenigingen een spelbegeleider, deze hoeft geen
scheidsrechterskaart te hebben.
✔ Controleer de uitrusting van de keeper en spelers, scheidsrechters en begeleiding. Niet
goed = niet spelen.
✔ Er mogen maximaal 6 wisselspelers en 4 begeleiders op de bank zitten. Spelers welke
niet op het DWF voorkomen moeten op de tribune plaatsnemen.
✔ Minimaal moeten er 4 spelers zijn om de wedstrijd aan te vangen. Wanneer tijdens de
wedstrijd er spelers worden uitgezet mag je de wedstrijd doorspelen.

Tijdens de wedstrijd
✔ Laat de wedstrijd op tijd starten! Indien een team te laat aanwezig is vermeld dit dan in
het DWF
✔ Je houdt de stand bij! Bij de wedstrijden die 2x20 minuten duren draai je de stand om na
de rust
✔ Je fluit af aan het eind van de 1ste helft en eind van de wedstrijd. Let op: doe dit niet
tijdens een strafcorner of strafbal
✔ Je registreert alle gele en rode kaarten. Je zorgt er ook voor dat de juiste gegevens:
redenen, NAW gegevens door de scheidsrechters in het DWF worden genoteerd
✔ Komt een team niet opdagen dan vermeldt je dit op het wedstrijdformulier. Controleer
alle kleedkamers op schade en rommel en vul zonodig een schadeformulier in

Na de wedstrijd
✔ Laat de scheidsrechters het DWF invullen
✔ Neem indien van toepassing het schadeformulier mee

Na afloop van de zaalleiding
✔ Als er na de wedstrijd niet meer gehockeyd gaat worden, ruim dan doelen en balken op
en koppel de klok af
✔ Controleer speelvloer op beschadigingen. Zijn er beschadigingen ontdekt dan
zaalbeheerder waarschuwen en een aantekening maken op het schade formulier
✔ Controleer alle kleedkamers
✔ Wordt er schade ontdekt: maak een foto, noteer de schade op het schadeformulier, zoek
contact met de zaalbeheerder, vermeld e.e.a. op het schadeformulier inclusief het team
dat het laatst gebruik heeft gemaakt van de kleedkamer
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Instructies voor de jeugdcoaches
De begeleider
⮚ Moet ouder zijn dan 18 jaar
⮚ Meldt zich minimaal 20 minuten voor het begin van de
wedstrijd bij de zaalleiding
⮚ Zorgt voor de selectie van het team in het DWF
⮚ Is verantwoordelijk voor het gedrag van het team
gedurende de gehele duur van het verblijf in de sporthal
en ziet er op toe dat het team zich altijd en overal gedraagt.
Niet alleen in de zaal maar ook op de tribunes, in de kleedkamers enz.
⮚ Ziet er op toe dat er alleen coaches/begeleiders van gelijke sexe als de jeugdspelers in
de kleedkamers aanwezig zijn
⮚ Is ervoor verantwoordelijk dat alle spelers in clubtenue spelen. Indien de twee teams in
dezelfde kleuren spelen, dient het als tweede genoemde team te spelen in een ander
shirt en/of met andere kousen. Neem voor de zekerheid altijd een wit shirt mee naar alle
wedstrijden.
De keeper moet een afwijkend kleur shirt dragen
⮚ Is dus steeds bij het team en kan niet optreden als scheidsrechter bij andere wedstrijden.
⮚ Zorgt ervoor dat het team tijdens de wachttijden niet rond of op het speelveld gaat
oefenen.
⮚ Zorgt ervoor dat het team zich strikt houdt aan de aanwijzingen van de zaalleiding en/of
zaalbeheerder.
⮚ Is op de hoogte van de volgende zaken:
o Indien het de eerste of laatste wedstrijd van de dag is, zijn beide teams verplicht de
balken en doelen te plaatsen / op te ruimen, tenzij de zaalleiding anders beslist.
o Begeleiders en/of teams die bij het in gebruik nemen van een kleedkamer opmerken dat
er voor hun komst schade, vernielingen of andere onregelmatigheden hebben
plaatsgevonden, dienen dit onmiddellijk te melden aan de zaalleiding. Dit is in hun eigen
belang, anders zal worden aangenomen dat zij daar de oorzaak van zijn en wordt de
schade op hun team verhaald.
o In alle zalen zijn zaallegguards met klittenband of plastic gespen verplicht. Afplakken van
ijzeren gespen is niet toegestaan.
o Bij ieder team mogen er maximaal 6 wisselspelers en 4 volwassen begeleiders op de
bank zitten. De zaalleiding en de scheidsrechters zien hierop toe. Spelers die niet op het
wedstrijdformulier staan, mogen niet op de bank plaatsnemen. Dit geldt ook voor kleine
kinderen en mini’s van de week.

Hoeveel scheidsrechters ook alweer precies?
● Junioren Topklasse: elk team één scheidsrechter, tenzij er bondsscheidsrechters zijn
● Junioren overige klassen: de vereniging die zaalleiding heeft, levert twee
scheidsrechters voor het gehele blok
● Jongste Jeugd (8E en 6E): ieder team levert zelf één spelleider voor de wedstrijd
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Instructies voor aanvoerders van seniorenteams
De aanvoerder
⮚ Meldt het team minimaal 20 minuten voor het begin van de wedstrijd aan bij de
zaalleiding. Scheidsrechters: indien geen bondsarbitrage levert ieder team één
scheidsrechter.
⮚ Houdt toezicht op het naleven van het hal reglement door het team.
⮚ Zorgt ervoor dat het team ruim van tevoren omgekleed aanwezig is.
⮚ Is ervoor verantwoordelijk dat alle spelers in clubtenue spelen. Indien de twee teams in
dezelfde kleuren etc. spelen, dient het als tweede genoemde team te spelen in een
ander shirt en/of kousen.
⮚ Is verantwoordelijk voor het ordentelijke gedrag van het team in de kleedkamer. Na
afloop van een gespeelde wedstrijd dient het team zich binnen 30 minuten om te kleden
en de kleedkamer te hebben verlaten.
⮚ Wijst een van zijn medespelers aan om toezicht te houden, bij afwezigheid.
⮚ Geeft gevolg aan de instructies van zowel de zaalleiding als de zaalbeheerder. Indien het
de eerste of laatste wedstrijd van de dag is, zijn beide teams verplicht de balken en
doelen neer te leggen of op te ruimen, tenzij de zaalleiding anders beslist.
⮚ Is verantwoordelijk voor het invullen van het DWF voor zover het de gegevens betreft
van zijn team.
⮚ Is op de hoogte van de volgende zaken:
o In alle zalen zijn zaallegguards met klittenband of plastic gespen verplicht. Afplakken van
ijzeren gespen is niet toegestaan.
o Het spelen in clubtenue en met zaalhockeysticks is verplicht.
o De keeper dient een afwijkende kleur shirt te dragen.
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Instructies voor de scheidsrechter
⮚ Laat de aanvang, duur en eindtijd van de wedstrijd bepalen door de zaalleiding. Dit
geldt voor alle wedstrijden, ook bij wedstrijden met bondsscheidsrechters
⮚ Heeft een geldige scheidsrechterskaart en het spelreglement zaalhockey bij zich
⮚ Meldt zich minimaal 20 minuten voor aanvang bij de zaalleiding en geeft
daar zijn scheidsrechterskaart af
⮚ Draagt zaalschoenen met zolen die geen kleur afgeven aan de zaalvloer
⮚ Is er geen rust, dan wisselen de scheidsrechters halverwege de wedstrijd van helft,
zonder dat het spel wordt stilgelegd
⮚ Ziet erop toe dat beide teams in clubtenue spelen. Indien verwarring kan ontstaan
doordat shirts van twee teams teveel op elkaar lijken, dient het als tweede genoemde
team een afwijkend tenue aan te trekken. Constateert hij dat een of meer spelers niet in
hun clubtenue speelt, dient hij deze speler(s) uit te sluiten van het spelen van de
wedstrijd
⮚ Ziet erop toe dat de wisselspelers (max. 6) en begeleiders (max. 4) van beide teams zich
op de bank bevinden
⮚ Stuurt de uit het veld gestuurde spelers altijd naar de zaalleiding of tijdwaarnemers. Hij
geeft tevens aan voor hoeveel minuten deze speler uit het veld is gestuurd
Wanneer een teambegeleider geel of rood krijgt ziet de wedstrijdtafel er op toe dat deze
naar de tribune (geel) of de kantine (rood) gaat. In geval van groen mag de begeleider
weliswaar op de bank blijven zitten, maar hij/zij mag niet coachen.
⮚ Treedt op tegen spelers en begeleiders die zich misdragen op en rond het veld
⮚ Blijft altijd bij het veld. Ballen die over de balk gaan, worden door de spelers zelf
opgehaald
⮚ Laat altijd een strafcorner en een strafbal afmaken aan het einde van de eerste helft en
of aan het einde van de wedstrijd
⮚ Vult na afloop het DWF in en, indien van toepassing, noteert hij in het systeem welke
spelers uit het veld zijn gestuurd onder vermelding van de reden

Voor een overzicht van de belangrijkste spelregels: raadpleeg het 'SCHC spelregelboekje
zaalhockey', 5e editie d.d. november 2021.
Te vinden op de website van Stichtsche onder hockey > arbitrage.
In het nieuwe spelregelboekje zijn ook 25 instructiefilmpjes van de hockeybond
opgenomen.
Die zijn ook te vinden op de website van de KNHB via
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/scheidsrechters/alles-over-de-spelregels
Daar vind je ook het officiële 'Spelreglement Zaalhockey' en je vindt er de 'Afspraken
Bondsscheidsrechters' over o.a. interpretatie van de regels.

14

Verder over arbitrage
1.

Voor de OPLEIDINGSTEAMS:

Vanuit CS+ vindt er geen coördinatie c.q. aanwijzing plaats van scheidsrechters. Dat moeten
managers zelf regelen, net zoals voorgaande jaren. Dat heeft er mee te maken dat de 1e en
2e teams voor de zaal vaak in drie teams worden opgesplitst, bijvoorbeeld MB1, MB1/2 en MB2.
Dat zijn eenvoudigweg veel te veel teams om te kunnen bemannen. Bovendien wordt er in de
zaal steeds op andere dagen en op andere tijden gespeeld. Dat valt eenvoudigweg niet te
coördineren.
Eerste teams die niet door de bond worden gefloten (MD1, JD1, MC1, JC1 en misschien ook
MB1) moeten uit en thuis steeds een eigen scheidsrechter meenemen. Dat moet in
principe CS+ (of Bonds)scheidsrechter, maar liever geen ouder. MA1, JA1, JB1 en ik verwacht
ook MB1, worden door de Bond aangewezen en gefloten. Alle overige teams moeten zelf
scheidsrechters regelen.
2.

Voor alle overige teams geldt dat ze ZELF SCHEIDSRECHTERS MOETEN REGELEN en

een beroep zullen moeten doen op de ouders. Want volgens mij worden er ook vanuit de club
geen scheidsrechters aangewezen. Ouders die niet kunnen of niet willen fluiten, kunnen een
beroep doen op andere ouders, op broertjes en zusjes van spelers of op jeugdspelers die hun
fluitbeurt willen overnemen tegen betaling.
In het geval jeugdspelers fluiten is het BELANGRIJK JE TE REALISEREN dat van deze generatie
jeugdspelers al bijna twee jaar niet meer heeft gezaalhockeyd. Dat betekent dat ze ook wat
betreft fluiten in de zaal veel minder ervaring hebben.
ALS JE ALS OUDER JE FLUITBEURT ‘AFKOOPT’ is dat tot daar aan toe, maar laten we er als
coaches, managers én ouders a.j.b. gezamenlijk op toezien dat we ons met respect gedragen
richting scheidsrechters. Buiten op het veld is het soms al heel triest om te zien wat voor hoon
sommige (jeugd)scheidsrechters over zich heen krijgen. Wat mij betreft spreken we ouders die
dat straks ook in de zaal doen er niet alleen op aan, maar nodigen we ze ook direct uit om de
fluit de volgende keer zelf ter hand te nemen.
BELANGRIJK! Ouders en jeugdspelers die komende maanden bereid zijn om te fluiten in de
zaal, willen wij vanuit de Arbitrage Commissie op alle mogelijke manieren daarbij helpen. Niet
alleen met bijgevoegd spelregelboekje, maar door ook een paar WORKSHOPS ‘FLUITEN IN
DE ZAAL’ te verzorgen. Houd daarvoor je mail, de SCHC-website en de hockey-app komende
weken goed in de gaten.
AAN ALLE MANAGERS VAN DE TEAMS daarbij de oproep om straks zoveel mogelijk ouders op
deze workshops te attenderen en ze te mobiliseren. En geef daarbij aan dat ze de
spelregels wellicht zelf kunnen leren, maar dat wat je tijdens deze workshops leert gaat over
het goed leiden dan een wedstrijd. In de zaal wel te verstaan, en dat is echt heel anders dan
op het veld.
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Trainingen in de zaal
Zorg ervoor dat je als je zaalruimte hebt, deze altijd gebruikt. Ongebruikt betekent ook
onbeheerd. Als er iets gebeurt, ben je als team aansprakelijk voor de schade.
Bovendien: zaalruimte is zeer schaars en niets is zo ergerlijk als er niet optimaal gebruik
gemaakt wordt. Als een training een keer slecht uitkomt, meldt dat aan zaal@schc.nl
(een mail is voldoende) zodat een ander team hiervan gebruik kan maken.

Verbandtrommel en ijs meenemen verstandig
Het is mogelijk dat in de zaal waar wordt gespeeld of getraind verbandtrommels en ijs
aanwezig zijn. Toch wordt elk team geadviseerd om zelf zorg te dragen voor een
verbandtrommel en ijs! Dit, om onaangename verrassingen te voorkomen met soms
schadelijke gevolgen vandien.

Neem zelf trainingsmateriaal mee

Aan het begin van het seizoen wordt er materiaal ter beschikking gesteld, maar die
hebben de neiging te verdwijnen. De materialen kunnen soms onbereikbaar achter slot
en grendel staan en soms is het uit voorzorg door een team (per ongeluk) meegenomen.
Dus neem zelf je materialen mee. Ballen, pionnen en hesjes.

We zijn te gast
Bedenk dat we te gast zijn in de hallen. Laten we ons zo gedragen dat we
volgend jaar weer terug mogen komen! Volg dus altijd de aanwijzingen van de
beheerder op!!

16

Zaalhockeymaterialen
De bal
Zaalhockey kent geen afwijkende hockeybal. Het formaat en het gewicht is identiek aan de
veldhockeybal. Het enige verschil is dat de buitenzijde glad moet zijn, in tegenstelling tot de
veldhockeybal waarbij het oppervlak een naad of putjes mag vertonen. Let op: het betekent
niet dat je buiten ook met zaalballen kunt trainen.

Schoeisel
Hoewel elke accommodatie(beheerder) afwijkende regels kan instellen voor het spelen (van
hockey), is in de regel het dragen van schoenen met afgevende zolen ten strengste verboden.
Volgens het spelreglement dienen zolen vlak en schoon te zijn zonder noppen of strips.

Stick
Zaalhockeystick is te allen tijde verplicht! Uitzonderingen worden niet toegestaan.

Keepersuitrusting
Conform het spelreglement mogen legguards, klompen en andere uitrustingsstukken geen
scherpe kanten of uitsteeksels hebben. Hierdoor zijn metalen gespen èn harde gespen van
plastic aan keepersuitrustingen verboden. Zelfs indien deze gespen zijn afgeplakt kan de
beheerder van een accommodatie het spelen met een dergelijke uitrusting verbieden omdat
het aanzienlijke schade aan het speelveld kan veroorzaken.

Scheenbeschermers en bitje
Deze zijn ook in het zaalhockey verplicht.

De vereniging die als zaalleiding staat aangewezen, is verplicht om deze zaken voor de
wedstrijd te controleren. Indien er tijdens de wedstrijd schade ontstaat door het niet voldoen
aan bovenstaande regels is de schade voor de betreffende vereniging.
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Schademelding Zaalhockey Midden Nederland
Datum:

________________________

Sporthal:

________________________te:

________________________
tel:

________________________

Vereniging verantwoordelijk voor zaalleiding:

________________________

Naam zaalleider:
telnr.

________________________
________________________

Naam accommodatiebeheerder:
telnr.

________________________
________________________

Door accommodatiebeheerder en zaalleiding is de volgende schade geconstateerd:
(Korte omschrijving en locatie van de schade)

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________
Eventuele ondernomen acties

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________
Handtekening zaalleider:

Handtekening zaalbeheerder:

____________________

________________________

Dit formulier opsturen naar:

KNHB Zaalhockey Midden Nederland
Postbus 2654
3430GB Nieuwegein
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EEN MOOI EN SPORTIEF ZAALSEIZOEN GEWENST!
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