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Zaalhockey seizoen 2021/2022 
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Zaalcommissie HC Kromme Rijn 

Heike Rockmann
MC1; JongD1; 
VetDB

Myrthe Valé
MC1

Maike Année
MA1; MC2; 
VetDB

mail: zaal@hckrommerijn.nl
Website: https://www.hckrommerijn.nl/activiteiten/zaalhockey 

mailto:zaal@hckrommerijn.nl
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Zaalhockey
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Zaalhockey : disclaimer 

Let op:

De presentatie is gebaseerd op meest 
actuele informatie op 23.11.2021

- Geen garantie op volledige juistheid

- Regels kunnen veranderen.

- Hou de actuele informatie bij op de 
site van KNHB en HCKR  
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Zaalhockey 

Seizoen 2021/2021:

 24 jeugdteams + 2 senioren teams

 Competitie 2e jaars F (eind jan/ feb)

 Competitie trimmers (ma-avond)

Topics 

◦ Planning 

◦ Veld en Balken

◦ Materiaal

◦ Zaalleiders

◦ Competitie

◦ Covid-19 

◦ Info spelregels en taktiek: volgt via arbitrage

Safe the date: Zaal Arbitrage 25.11.2021
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Planning KNHB

 oktober  Definitieve poule indeling

 november Competitieprogramma
- JJ speelt op zaterdag; D-jeugd op zondag;   

overig op beide dagen
- houd de planning in de gaten, verandering is  

mogelijk 

 29 november Start zaaltraining   

 5 december Start competitie (enkel ochtend) 

 20 februari Einde competitie
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Zaalhockey teams 

Teams in de zaal: 

Min 4 spelers ; Max 12 spelers

6 :6 = keeper + 5
onbeperkt wisselen
2 x wisselen naar vliegende keeper

Veldspelers vaak wisselen
Optie bij 11 tallen:
5 veldspelers als blok/ team wisselen (10+keeper)
(7.5 min - 7.5 min- 7.5 min-7.5 min) 
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Zaalhockey wedstrijden 

6 wedstrijddagen (2 x thuis)

Per dag: 

- Wedstrijdblokken van 2 uur

- 3 teams (1x thuis-team; 2 uit-teams)

- 3 wedstrijden a 30 min (10 min pauze) 

1.Thuis tegen uit-A
2.Uit-A tegen uit-B (thuis team wacht)
3.Uit-B tegen thuis
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Afgelastingsprocedure 
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Zaalhockey zaalleiding 



11

Zaalleiding 

• Worden de vastgestelde aanvangstijden in een blok niet 
gehaald, dan kan de zaalleiding de duur van de 
wedstrijden inkorten, zodat de vastgestelde eindtijd 
alsnog wordt gerealiseerd!

• Geen 'shake hands' bij aanvang van de wedstrijd.

3

Het hele team is samen 
verantwoordelijk 

De tijd wordt NOOIT stop gezet tijdens de wedstrijd!
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Zaalhockey zaalleiding 

• bijhouden van de score en zorgen dat de score direct door de 
begeleiders van de teams digitaal wordt verwerkt 

• centraal starten en stoppen van de tijd

Let op vernieling: 
Controle van kleedkamers en zaal; overdracht en opruimen afval!
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https://www.sportdomebunnik.nl/

• QR Code checken in de toegangsunit (evt via beide teams)   

• Zaalschoenen of sokken op het veld en aan de kant van 

scoreboard (coaches, scheidsrechters, zaalwacht ) 

• 2021/2022 geen publiek: buiten afscheid nemen ! 

• Verkeersveiligheid: 

• geen auto’s bij de ingang ivm lopende fietsende kinderen  

• Parkeren op het parkeerterrein 
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Covid-19 Instructie vrijwilligers controle QR-
codes blaashal.pdf

file://///DS.UMCUTRECHT.NL/HOME/IGD/hrockman/Home/Downloads/Instructie%20vrijwilligers%20controle%20QR-codes%20blaashal.pdf


15

Covid-19 
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Zaalhockey : disclaimer 

Let op:

De presentatie is gebaseerd op meest 
actuele informatie op 23.11.2021

- Geen garantie op volledige juistheid

- Regels kunnen veranderen.

- Hou de actuele informatie bij op de 
site van KNHB en HCKR  
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Kleedkamers

 Er mogen geen mannen komen in de 
kleedkamers van de meisjes/dames en 
geen vrouwen komen in de kleedkamer 
van de jongens/heren!!!
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Materiaal 
Uitrusting teams 

Zaalriempjes (vanaf D-jeugd)

Hoezen voor leguards

6 wedstrijdballen

Uitrusting training: 

Gele zaalballen; Pionnen; hesjes

- Sportdome: zak ballen, pionnen in 
de zaal

team materiaal ophalen
27.11.21 

Tussen 11-12:00



Keeper

Velduitrusting Extra in de zaal



20

Zaalhockey arbitrage 

Jeugd
• 3 scheidsrechter voor alle 3 wedstrijden tijdens de 2 

thuiswedstrijddagen 

Jongste Jeugd (6/8 tallen)
• Ieder team een spelbegeleider bij iedere wedstrijd 

Senioren
• 3 scheidsrechter voor alle 3 wedstrijden tijdens de 2 

thuiswedstrijddagen 
Coaches dringend verzoek om uw 
scheidsrechters en spelbegeleiders te 
sturen naar de speciale avond van 
de arbitrage op donderdag 25.11. 
2021 over zaalspelregels!
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Regelwijzigingen 
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Zaalhoecky F-jes

Spelreglement F-jeugd 2021 
2022.pdf

file://///DS.UMCUTRECHT.NL/HOME/IGD/hrockman/Home/Downloads/Spelreglement%20F-jeugd%202021%202022.pdf
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Veld en Strategie 
Andere maten: 

veld Zaal
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De balken zijn je 6e speler op het veld !!!



Wat is als keeper anders in de zaal 

• De waarde vd keeper is veel groter 
• Meer aandeel aan het team 
• Kleiner veld 
• Meer speelaandeel en 

speelbepalend 

• Als zaalhockeykeeper ben en blijf je veel meer bij het spel 
betrokken. 

• Veel cirkel situaties en doelpunten 

• ….. de volgende 
bal of wedstrijdsituatie vraagt 
meteen weer je volle aandacht



Wat is als keeper anders in de zaal 

• Balken:  gebruik ze !
Trap niet naar de zijkant maar iets schuimer naar voren. Als je 
ze recht aan de achterlijn trapt heb je kans dat je een eigen 
rebound krijgt; schuin kan een doelvoorzet zijn !

• De bal mag in de zaal niet hoog 
worden voorgegeven. Dit betekent 
dat je als keeper in een één tegen 
één-situatie al veel lager kunt zitten. 

Strafcorner : 
• De cirkel is veel kleiner!  Maak een duidelijke keuze:

1. Hard rechtop (groot)uitlopen. Doen als je snel bent
2. Blijven staan je hebt een paar seconden extra om je voor te 

bereiden 
3. Uitlopen en een sliding.
Er is te weinig tijd om te twijfelen. Spreek met je uitlopers af 
wat jij gaat doen.
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Vragen ? 
Website: 
https://www.hckrommerijn.nl/a
ctiviteiten/zaalhockey 

Mail: zaal@hckrommerijn.nl

mailto:zaal@hckrommerijn.nl

