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Praktische informatie



Covid-maatregelen
Houd je aan de regels!
- Op binnensportlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder
- Op buitensportlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht bij gebruik van voorzieningen binnen (bijv. in 

clubhuizen, kleedkamers of toiletten).
- Wedstrijden en trainingen zijn toegestaan, ook na 22.00 uur
- Sportkantines zijn geopend tot 22.00 uur.
- Na het sporten is 1,5 meter afstand houden wel verplicht.
- Houd je aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor sporters van 18 jaar en ouder:
- op binnensportlocaties zoals sportscholen en sportzalen. Dit geldt voor trainingen en bij wedstrijden.
- die gebruikmaken van faciliteiten binnen op buitensportlocaties, zoals de kantine, kleedkamers en toiletten.
- een coronatoegangsbewijs is ook verplicht voor publiek: bij amateursport binnen vanaf 18 jaar.
- een coronatoegangsbewijs is niet verplicht voor: vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig 

werkzaamheden verrichten op de sportlocatie. 

Mondkapjes zijn verplicht voor sporters vanaf 13 jaar op:
- binnensportlocaties, behalve tijdens het sporten.
- binnen faciliteiten op buitensportlocaties, zoals kleedkamers en de sportkantines.
- Mondkapjes zijn verplicht voor publiek dat zich door binnensportlocaties verplaatst.

Publiek welkom
Tussen 05.00 en 22.00 uur mag er publiek aanwezig zijn bij amateursport (wedstrijden en trainingen), professionele 
sportwedstrijden en topcompetities. 
Het publiek houdt zich aan de volgende regels:
- Zij laten een coronatoegangsbewijs zien bij binnenkomst (bij amateursport: alleen binnen en alleen voor mensen 

van 18 jaar en ouder.)
- Het publiek heeft een vaste plek op 1,5 meter afstand van elkaar.
- Mondkapje verplicht bij verplaatsing binnen.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels


Trainingschema
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Dit schema komt voorlopig te vervallen



▪ 12 wedstrijden op 6 dagen (zaterdag of zondag) in blokken

▪ Een blok =3 wedstrijden in een drieluik (a-b, b-c, c-a)

▪ Wedstrijden kunnen in principe niet worden ingehaald. Tenzij teams overeenstemming
vinden over moment en beschikbaarheid zaal.

Elk team heeft een  

verantwoordelijkheid

Heeft je team zaalleiding, dan verzorg je de 

scheidsrechters en de zaalleiding
(minimaal 2  personen) voor het hele blok 

(dus alle 3 wedstrijden).
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Speelschema en voorbereiding

datum Weesp team aanvang thuisteam uitteam zaalleiding accommodatie

 05-12-2021 zaaldienst MA2 9:30 Weesp MA2 Amersfoort MA5 Weesp Aetsveld

 05-12-2021 zaaldienst MA2 tussenwedstrijd 10:10 Amersfoort MA5 Spandersbosch MA4 Weesp Aetsveld

 05-12-2021 zaaldienst MA2 10:50 Spandersbosch MA4 Weesp MA2 Weesp Aetsveld

datum Weesp team aanvang thuisteam uitteam zaalleiding accommodatie

 05-12-2021 uit MD3 9:30 Naarden MD8 Weesp MD3 Naarden Lunet, De

 05-12-2021 uit MD3 10:10 Soest MD6 Weesp MD3 Naarden Lunet, De

Check altijd LISA of de 
standenmotor voor de juiste data 
en tijden, de KNHB heeft wat 
wijzigingen moeten doen hierin. 



Speeldata

NB:Injanuari spelendeD-teamsop zondag omalle open dagen vanmiddelbare scholen te kunnenbezoeken. 

NB:je speeltniet elkweekend

Het speelschema kan nog gewijzigd worden! Hou LISA in de gaten. 
Check vooral in December de vrijdag avond van te voren of er geen wijzigingen zijn.

December Januari Februari
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• 5 • 8/9 • 5/6

• 11/12 • 15/16 • 12/13

• 18/19 • 22/23

• 29/30

• 2 jan



Check KNHB.nl, hockey.nl voor laatste info
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Afgelastingen



Regel de scheidsrechters op tijd

Elk team regelt zelf beide scheidsrechters voor de 3 wedstrijden op de 2 speeldagen 
dat ze ook de zaaldienst hebben,

Scheidsrechters te leveren door het team:

• Bij alle overige wedstrijden levert het team met zaalleiding beide scheidsrechters, ook voor 
het tussenblok (de wedstrijden tussen beide tegenstanders). Ook bij senioren.

Spelleiders bij de jongste jeugd/ E8

• beide verenigingen leveren 1 spelleider. Een scheidsrechterskaart is niet verplicht, maar 
heeft wel de voorkeur.

• vereniging met zaalleiding is verantwoordelijk voor de spelbegeleiding
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Scheidrechters zelf regelen

• Vraag aan de scheidsrechters om zich zelf in te schrijven via de Site (mhcweesp.nl/ inloggen/club/ 
arbitrage). Standaard staat is een coach/ begeleider van het team gekoppeld aan de wedstrijd. Lukt 
dit niet, dan contact opnemen met scheidsrechters@mhcweesp.nl

mailto:scheidsrechters@mhcweesp.nl


Scheidrechters zelf indelen



Zaalleiding: 2 belangrijke rollen in de organisatie

Wees 30 minuten van tevoren aanwezig

Zaalleider

verantwoordelijk voor de 
zaal, de kleedkamers, 

schade, sfeer en veiligheid

Wedstrijdleider

verantwoordelijk voor het
bijhouden van de tijd van de 

wedstrijden, straftijd en de score

Twee personen, >18 jaar die  

niet fluiten of coachen

Verdeel de taken:wie  

is wedstrijdleider en  

wie is zaalleider?
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Organisatie wedstrijdweekenden

een uitgebreide 
instructie

een 
uitgebreide 
instructie

Ook handig 

https://mhcweesp.nl/files/library/instructies%20zaalleiding.pdf
https://mhcweesp.nl/files/library/instructies%20wedstrijdtafel.pdf


Rol van de zaalleiding

Voor de wedstrijd Tijdens de wedstrijd

Voordat de wedstrijd begint, checkt de zaalleider 
het materiaal:
▪ Schoenen, schoon, lichte zool en niet buiten gedragen. Ook 

verplicht voor coaches, zaalleiding en scheidsrechters.

▪ Bitje, scheenbeschermers en zaalhockeyhandschoen

▪ Zaakhockeystick:Verplicht!

▪ Veldballen: toegestaan, mits schoon. ZELF MEENEMEN

▪ Keepers;afwijkend kleur shirt, klompen en legguards met  
klittenband of plastic gespen. Metalen gespen (ook afgeplakt)  
zijn verboden. OOK bij de tegenstander

▪ Neerleggen/opruimen balken - moeten teams mee helpen

Na de wedstrijd

NIET IN ORDE =NIET SPELEN
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Rol van de zaalleiding

Voor de wedstrijd Tijdens de wedstrijd Na de wedstrijd

Zaalleiding is verantwoordelijk voor het bijhouden van de tijd en de score

▪ Leg je telefoon klaar met stopwatch mocht er een kaart worden gegeven.

▪ Schrijf de score en de kaarten op een apart briefje voor het geval de scheidsrechter het DWF niet direct afrond 
en de score’s door elkaar haalt/ kaarten niet vermeldt.

▪ De wedstrijdtijd gaat in op de vastgestelde aanvangstijd.

▪ te laat? laat dit vermelden op DWF

▪ <10 min later beginnen met minimaal 4 spelers

▪ Een wedstrijd duurt minimaal 15 minuten.

▪ evt. (gelijkmatig) inkorten bijvoorbeeld elke helft 5 min korter

Er is geen ruimte om uit te lopen  

Zaalleiding bepaalt, hierover is geen discussie mogelijk!
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Rol van de zaalleiding

Voor de wedstrijd Tijdens de wedstrijd Na de wedstrijd

Start wedstrijd:

▪ Teams mogen het veld pas betreden als de vorige wedstrijd is afgelopen.

▪ 10 min. inspelen, Vaste aanvangstijd. Geen uitloop. De volgende wedstrijd mag niet later beginnen. Meldt dit 
voor de wedstrijd bij de coaches.

▪ wedstrijden duren 1x30 min waarbij de scheidsrechters halverwege van speelhelft wisselen 

muv topklasseteams (die spelen 2x 20min)

▪ Zo nodig de wedstrijd inkorten tot minimaal 15 min. (door zaalleiding)

▪ Wedstrijden worden niet ingehaald (ook niet bij afgelastingen of meer dan 10 min te laat)

▪ Er mogen geen maskers, flessen drinken, handdoeken etc in het doel liggen.
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Rol van de zaalleiding

Voor de wedstrijd Tijdens de wedstrijd Na de wedstrijd
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Regels de wedstrijd:

▪ 6 tegen 6 (5 veld +keep), maximaal 12 spelers, minimaal 4.

▪ maximaal 4 begeleiders op de bank (en geen broertjes/zusjesmini’s van de week etc)

▪ Indien geen begeleider >18 jaar;=niet spelen

▪ Wedstrijd =1x 30 minuten zonder rust, scheidsrechters wisselen halverwege van kant.

▪ Zaalleiding mag niet fluiten en/of coachen maar houdt toezicht.

▪ Bij E8 ieder team 1 spelbegeleider (kaart niet verplicht)



Rol van de zaalleiding

Voor de wedstrijd Tijdens de wedstrijd Na de wedstrijd
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Straftijd bijhouden:

De overtreder meldt zich bij wedstrijdleider/tijdopnemer en neemt plaats op strafbank. De 
wedstrijdleider houdt de tijd bij:

Groene kaart (formele waarschuwing die op het DWF moet worden vermeld)
▪ Speler:1 min niet spelen
▪ Coach: 1 min niet coachen én met 1 speler minder spelen.

Gele kaart
▪ speler: 2 min. (5 min. bij forse fysieke actie tegen het lichaam);
▪ coach: 5 minuten op de tribune

Rode Kaart
▪ Speler en teambegeleider naar de kantine voor de resterende duur van de wedstrijd



Rol van de zaalleiding

Voor de wedstrijd Tijdens de wedstrijd Na de wedstrijd

15

Invoeren scores:

▪ Zoek de inlogcode’s voor de scheidsrechters vast op in de mail of op de lijst die klaar ligt en of zet het digitale 
wedstrijdformulier (DWF) vast klaar

▪ Zorg ervoor dat de scheidsrechters het DWF zo snel mogelijk afronden.

▪ Vergeet het afronden van de wedstrijd van het tussenblok niet. Ook deze wedstrijd moet door de 
scheidsrechters worden ingevoerd.



Rol van de zaalleiding

Voor de wedstrijd Tijdens de wedstrijd Na de wedstrijd

16

Afronden wedstrijddag:

▪ Laatste team vraagt de zaalbeheerder of de zaal geveegd moet worden.

▪ Meldt teams die niet meehelpen met opruimen aan de commissie zaalhockey Midden-Nederland (op het 
DWF). Niet meehelpen wordt beschouwd als wangedrag en zal als zodanig worden bestraft.

▪ Controleer op schade van vloer, netten en in kleedkamers, leg balken goed, controleer of de goals vast zitten 
(achter de doellijn)



Rol van de managers

Na de wedstrijd
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Voor de wedstrijd Tijdens de wedstrijd

Afstemming met zaalleider

Spreek met zaalleiding af dat ze ook een paar keer aan de andere kant van de zaal gaan lopen.

• Sfeer op de ‘tribune’, je hoort alles. Laat ze ouders ook aanspreken.

• Geen kinderen op de grond naast het veld =veiligheid voor jezelf (struikelen) en voor publiek (geen
ballen in gezichtjes etc)

En….Laat de zaalleider alvast het DWF klaar zetten.
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Algemene regels in Aetsveld en Weespersluis

▪ De teams mogen het veld pas betreden als de 
vorige wedstrijd is afgelopen

▪ Niet hockeyen in gangen, kleedkamers of buiten 
het veld. De teambegeleiding is hiervoor 
verantwoordelijk

▪ Jeugdteams zonder volwassen begeleiding; 
toegang tot de zaal weigeren

▪ In de zaal NIET eten en drinken (alleen water in  
bidons)

▪ Het kan zijn dat kleedkamers gesloten zijn



Spelregels in de zaal

Verdiep je van te voren in de spelregels en kijk op deze sites:

KNHB briefing scheidsrechters zaal 2021 2022 (filmpje)
KNHB briefing scheidsrechters zaal 2021 2022 - YouTube

Uitleg spelregels zaalhockey (filmpjes) 
Spelregels Zaalhockey - YouTube

Spelregels zaalhockey: KNHB

Beknopte samenvatting:
schc spelregelboekje zaalhockey editie - november 2021 v 5 2c.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=fvYR64ORDGo
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF9C3Z36XP1svOMesEpGHJvfYc5K19J0B
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/hockeysoorten/zaalhockey#spelregels-zaalhockey
https://schc.nl/files/library/arbitrage/schc%20spelregelboekje%20zaalhockey%20editie%20-%20november%202021%20v%205%202c.pdf


De basics

▪ Alleen pushen, de stickbeweging start op minder dan 50cm van de bal

▪ De bal mag niet hoog (ook niet liften over de stick tegenstander)

▪ Als een bal per ongeluk <10cm omhoog komt bij stoppen of passen, is het alleen een overtreding als 
de tegenstander er last van heeft

▪ Bij lage push op goal die door de verdediging omhoog gaat =gevaarlijk spel =strafcorner of….goal

▪ Keeper mag in de cirkel liggend spelen wanneer zowel de keeper, zijn stick als de bal in de cirkel zijn

▪ Keeper mag de bal stoppen met zijn hele lichaam en de bal over de grond wegslaan; NIET in de lucht. 
De keeper mag niet OP de bal liggen.

Vliegende Keep bestaat niet
Bij een strafcorner: alleen handschoenen, masker, kniebeschermers en tok
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Spelregels in de zaal



De basics

Het blok zetten

• Blok zetten =de stick plat op de grond met de stickhand op de grond.

• Aanvallers mogen NIET in het blok spelen (gevaarlijk spel), ook niet na een blinde draai/pirouette

• Als de verdediger met zijn stick richting de bal beweegt, is het niet in het blok spelen. Maar gevaarlijk 
spel mag je altijd affluiten
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Spelregels in de zaal



Doelpunt!
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Het is een doelpunt wanneer:

• Bal over de doellijn is, en

• Binnen de cirkel door een  
aanvaller is gespeeld, en

• Daarna niet meer buiten  de cirkel
is gekomen

Via de voet of stick van verdediger is
OOK doelpunt

Spelregels in de zaal



Overtredingen (1/3) 
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▪ Bij uitnemen, bal moet STIL liggen en 3 m afstand (ook in de cirkel)

▪ Ook bij overtreding vlak bij de cirkel moet de bal eerst 3 meter gerold hebben….Of geraakt zijn door de 
tegenstander

▪ Als de bal niet opzettelijk over de achterlijn gaat via de verdedigende speler =lange corner op de 
middellijn. Opzettelijk is strafcorner

▪ De keeper mag wél de bal onopzettelijk over de achterlijn ‘kaatsen’

▪ Als de bal over de balk gaat, inpush op max. 1 meter van de balk

▪ Blok zetten =de stick plat op de grond met de stickhand op de grond

▪ Tegenstander mag NIET in het blok spelen (gevaarlijk spel), ook niet na een blinde draai/pirouette

▪ Gevaarlijk spel =op KORTE afstand HARD spelen op speler die laag ACHTER de stick zit

Spelregels in de zaal



Overtredingen (2/3)
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• Een speler mag niet worden opgesloten in de hoek van een speelveld. Er moet altijd ruimte zijn om de 
bal te kunnen spelen

• Bal opzettelijk tegen de balk of bij de stick tegenstander klemmen mag niet. Bij ON-opzettelijk 
klemmen geef je een bully.

• Er mag op ieder moment gewisseld worden (er hoeft niet gewacht te worden totdat het spel stilligt) 
BEHALVE tijdens een strafcorner (dus nadat er gefloten is voor een strafcorner)

• Wanneer het spel wordt stilgelegd om uitleg te geven (of vanwege blessure) …..hervatten met een 
bully waarbij de sticks elkaar 1x raken.

• Bully altijd op >3m afstand van de cirkelrand

Spelregels in de zaal



Overtredingen (3/3)

Bal in de cirkel

Bal buiten de cirkel

keeper mag  

staand en 

liggend spelen

keeper mag  

alleen staand  

spelen

De rest is  
overtreding  

en een  
strafcorner
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Spelregels in de zaal



Strafcorners - bij opzettelijke overtreding OP EIGEN HELFT
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Regels tijdens de strafcorners

▪ Shoot onder de knie is opnieuw 
strafcorner.

▪ Shoot boven de knie binnen 3 meter 
afstand is overtreding; einde strafcorner 
en uitnemen.

▪ lage push op de keeper en hoog terug is 
opnieuw strafcorner.

▪ hoge push op de keeper en hoog terug is 
afhankelijk gevaar voor de spelers, 
doorspelen of strafcorner.

▪ hoog spelen, maaien, maar ook een hoge 
bal in een vloeiende beweging naar de 
grond brengen bij een hoge rebound mag  
niet en is overtreding.

▪ NB er mag niets in het doel liggen (ook 
niet als de corner voorbij is)

Uitvoering van de strafcorner

▪ Keeper in het doel, achter de doellijn

▪ Max. 5 verdedigers naast het doel (aan de 
andere kant van de uitneemkant) of evt. op 
de kop van de cirkel van de tegenpartij

▪ Voeten en sticks verdedigers achter de 
doellijn

▪ Voeten en sticks aanvallers buiten de cirkel
▪ Bal eerst buiten de cirkel spelen

▪ Strafcorner eindigt als bal >3m buiten de  
cirkel komt

▪ Er is geen vliegende keep toegestaan. Dus  
bij geen keep, iedereen naast de goal (en 1  
speler op de kop van de cirkel van de 
tegenpartij).

▪ er mag geen speler op de middenlijn staan, 
alleen op de kop van de andere cirkel

Spelregels in de zaal



Voor E8 spelleiders…
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Bijna alle regels voor de jeugd gelden ook voor de E8 behalve:

• Op goal mag de bal tot maximaal kniehoogte worden gepusht mits geen gevaarlijk spel

• Ook de E8 mag niet spelen met vliegende keep

• Leren hockeyen staat voorop (wees GEEN scheidsrechter). Ook in de zaal gelden dezelfde 
spelplezier bevorderende maatregelen als tijdens de veldcompetitie.

Spelregels in de zaal


