
Instructie voor de scheidsrechters (2-3 per drieluik) 

 

1. Het is niet toegestaan dat gedurende een wedstrijd een speler en/of coach 
de wedstrijd begeleidt als scheidsrechter. Slechts bij een blessure kan een 

scheidsrechter worden vervangen. 

 
2. Jeugdspelers mogen nooit als scheidsrechter optreden bij een wedstrijd 

van het team waar zij gewoonlijk in spelen. Ook niet wanneer dit alleen 

tijdens de veldcompetitie is. 

 
3. De scheidsrechter heeft een geldige scheidsrechters-kaart. 

 

4. De scheidsrechter dient zich minimaal 15 minuten voor aanvang van de 
wedstrijd bij de zaalleiding te melden. 

 

5. De scheidsrechter draagt zaalschoenen welke geen strepen op de 
zaalvloer achterlaten een heeft zijn/haar eigen fluit meegenomen. 

 
6. De scheidsrechter ziet erop toe dat beide teams in clubtenue spelen. 

Indien verwarring kan ontstaan door bijv. hetzelfde kleur shirt, dient 
het als tweede genoemde team een afwijkend tenue aan te trekken. 

Constateert de scheidsrechter dat een of meerdere spelers niet in hun 
clubtenue spelen, dan dient hij deze speler uit te sluiten van het spelen 

van de wedstrijd. Hij laat dit vervolgens door de zaalleiding op het 
digitale wedstrijdformulier (DWF) vermelden. 

 

7. De scheidsrechter ziet erop toe dat tenminste 4 en maximaal 12 
spelers aan een wedstrijd deelnemen en maximaal 4 begeleiders van 

beide teams zich op de bank bevinden. 

 
8. De scheidsrechter controleert voor de wedstrijd of beide teams hun 

spelers op het DWF hebben ingevuld. 

 

9. De scheidsrechter laat de aanvang, duur en eindtijd van de wedstrijd 

bepalen door de zaalleiding (wedstrijdleiding). 

 

10. De scheidsrechter treedt op tegen spelers en begeleiders die zich 
misdragen op en rond het veld. 

 

11. De scheidsrechter stuurt uit het veld gestuurde spelers altijd naar de 

wedstrijdtafel. Hij geeft tevens aan voor hoeveel minuten deze speler 
uit het veld is gestuurd. 

 

12. De scheidsrechter blijft altijd bij het veld. Ballen die over de balk gaan, 
worden door de spelers zelf opgehaald. 

  



 

13. De scheidsrechter laat altijd een strafcorner en een strafbal afmaken 

aan het einde van de wedstrijd. 

 

14. De duur van een wedstrijd is 30 minuten.  
 

 

15. De scheidsrechter vult na afloop het DWF in. Indien van toepassing 

noteert hij op het DWF welke spelers uit het veld zijn gestuurd en 

waarom (m.u.v. groene kaarten). 

 

Tip: Het spelreglement zaalhockey is te vinden op de website van de KNHB via 

deze link. 

 
 

 
Spelregels 

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.knhb.nl/kenniscentrum/competities/alles-over-de-spelregels#spelreglement-zaalhockey
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

