
Zaalhockey

Zaalhockey is een hockeyvariant die in een sportzaal wordt gespeeld. In Nederland vindt de

zaalcompetitie plaats tijdens de winterstop van veldhockey: in de maanden december, januari

en februari.

Competitie Zaalhockey

We bieden zaalhockeycompetities aan voor de doelgroepen Jongste Jeugd, Jeugd, Jong Senioren,

Senioren en Senioren 30+/35+.

Bij zaalhockey speel je vaak 2 wedstrijden op een dag.

Zaalhockey heeft een eigen contributie (los van veldhockey).

Je kunt bij een andere vereniging zaalhockeyen dan waar je veldhockeyt.

Afgelaste wedstrijden vervallen, tenzij jouw team zelf een zaal en tijdstip regelt.

Bij zaalhockey is er ook een wedstrijdtafel, bestaande uit 2 personen. Zij houden de wedstrijdtijd

bij en geven aan wanneer een speler na een kaart mag terugkeren in het veld. De wedstrijdtafel

noteert ook de wedstrijdscore en zorgt ervoor dat het DWF ingevuld wordt door de coaches en

scheidsrechters.

Meer informatie over zaalcompetitie

Spelregels Zaalhockey

Zaalhockey kent andere spelregels dan veldhockey. Deze basisregels verschillen:

Teams bestaan uit maximaal 12 spelers, waarvan er maximaal 6 in het veld staan.

Wedstrijden bestaan doorgaans uit 2 helften van 20 minuten. De rust is maximaal 5 minuten.

Er zijn geen zijlijnen. Wel zijn er balken die je mag gebruiken om de bal te spelen.

Een bal is alleen uit als hij over de achterlijn gaat, of over een van de balken aan de zijkant

van het veld heen gaat.

Je mag de bal alleen pushen over de grond, behalve bij een doelpoging. Slag, scoop en flats

zijn niet toegestaan.

Bekijk alle spelregels in het spelreglement zaalhockey:

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/competities/competitie-aanbod-zaalhockey


Spelreglement Zaalhockey vanaf 1 november 2021

Verschillen Veldhockey en Zaalhockey

Veldhockey Zaalhockey

Lengte wedstrijd 70 minuten (4 kwarten van 17,5 minuut) 40 minuten (2 helften van 20 minuten)

Aantal spelers 11 veld + 5 bank 6 veld + 6 bank

Zijlijnen Aan alle zijden van het veld Geen zijlijnen, maar balken

Oppervlakte veld 91 x 55 meter Minimaal 36 x 18 meter 

Maximaal 44 x 22 meter

Groene kaart 2 minuten tijdstraf 1 minuut tijdstraf

Gele kaart 5 of 10 minuten tijdstraf 2 of 5 minuten tijdstraf

Klok Staat 40 seconden stil bij een strafcorner,

strafbal en doelpunt

Wordt nooit stilgezet

Dit mag niet bij Zaalhockey

De bal liggend spelen.

De bal tegen de balk klemmen met je stick.

De bal bewust hard in de stick van een laagverdedigende tegenstander spelen.

Maskers of andere dingen in de cirkel laten liggen.

Videomateriaal uitleg spelregels

https://www.knhb.nl/app/uploads/2021/11/Spelreglement-zaalhockey-vanaf-1-november-2021-1.pdf


Videomateriaal uitleg spelregels

Op het YouTube kanaal van de KNHB vind je een afspeellijst met video’s waarin verschillende

spelsituaties worden uitgelicht en waarbij bepaalde spelregels nader worden toegelicht. De

video’s zijn bedoeld om spelsituaties en spelregels die complexer zijn om uit te leggen of

moeilijker te interpreteren extra duiding te geven.

Spelregels Veldhockey

Bekijk de afspeellijst met video’s over spelregels en spelsituaties in het veldhockey.

Spelregels zaalhockey

Bekijk de afspeellijst met video’s over spelregels en spelsituaties in het zaalhockey.

Briefingsvideo scheidsrechters

De Commissie Spelregels heeft aan het begin van dit seizoen ook twee briefingsvideo’s voor

scheidsrechters gemaakt.

Bekijk de video voor veldhockey seizoen 2022-2023

Bekijk de video voor zaalhockey seizoen 2021-2022

Wil je ook zaalhockeyen?

Zaalhockey is voor iedereen die graag in de winterperiode wil hockeyen. Je hoeft niet veldhockey

te spelen om te mogen zaalhockeyen. Wel moet je ingeschreven zijn bij een vereniging.

Wil je meer weten over de zaalhockeycompetitie bij jou in de buurt? Neem dan contact op met de

zaalhockeycommissaris van de vereniging waar je wilt zaalhockeyen. Bij competitie-aanbod

zaalhockey vind je meer informatie over onze diverse competities in de zaal:

Competitie-aanbod Zaalhockey

https://www.youtube.com/playlist?list=PLF9C3Z36XP1u-yHxYt6DzQ1SdcjHR5396
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF9C3Z36XP1svOMesEpGHJvfYc5K19J0B
https://youtu.be/VAA3rEoiaqk
https://youtu.be/fvYR64ORDGo
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/competities/competitie-aanbod-zaalhockey


Waar kan je zaalhockeyen?

Zaalhockeyen doe je bij hockeyverenigingen. De meeste verenigingen werken samen met een

sporthal in de buurt. Hun teams spelen daar de wedstrijden. Sommige verenigingen hebben een

eigen blaashal.

Blaashal

Een blaashal is een tijdelijke hal op bijvoorbeeld een veld op de vereniging. Het is een tent waar

een speciale vloer wordt ingelegd. Blaashallen bieden ruimte  voor 1 of 2 hockeyvelden en

hebben meestal geen bar of kleedkamer. Aan het begin van het zaalhockeyseizoen worden

blaashallen opgebouwd, en aan het eind van het seizoen weer afgebroken.

Artikelen

Met eigen blaashal lost MHC Leeuwarden capaciteitsprobleem

zaalhockey op

Best practice

Materiaal en outfit

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/best-practice/met-eigen-blaashal-lost-mhc-leeuwarden-capaciteitsprobleem-zaalhockey-op
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/best-practice/met-eigen-blaashal-lost-mhc-leeuwarden-capaciteitsprobleem-zaalhockey-op


Zaalhockeyers zijn verplicht om een bitje, scheenbeschermers, zaalschoenen en een

zaalhockeyhandschoen te dragen. Keepers moeten speciale riempjes om de klompen dragen,

omdat de metalen gespjes van hun legguards schade kunnen maken aan de zaalvloer.

In de zaal wordt met een zaalstick gespeeld. Deze is platter dan een veldstick. Ook moet elke

speler een zaalhockeyhandschoen dragen. Met zaalhockey zit je veel lager, en dus veel meer met

je hand op de grond.

Video's, podcasts en artikelen

Podje Hockey heeft 2 afleveringen gemaakt over zaalhockey. Alles wat typisch zaalhockey is,

komt hierin aan bod. En we geven diverse tips om beter te worden! Luister de podcasts hier:

tips Zaalhockey #1: Geef je zaalseizoen een kicks
Nov 2021 · Podje Hockey

49�22

Zaalhockey #2: Wat maakt je tot de perfecte zaa
Dec 2021 · Podje Hockey

44�58

Zaalhockey video’s

Sommige spelsituaties en spelregels zijn makkelijker uit te leggen met beeld. In deze afspeellijst

lichten we verschillende zaalhockeyregels uit:

Video’s spelregels zaalhockey

Benieuwd hoe zaalhockey eruit ziet? Bekijk dan een van deze video’s:

De finale van het NK Zaalhockey tussen Hurley en Den Bosch uit 2022

WK-finale tussen Nederland en Oostenrijk uit 2015

NK Zaal Dames FINALE: Hurley - Den BoschNK Zaal Dames FINALE: Hurley - Den Bosch

https://open.spotify.com/episode/7rfVlpcLQI7AheHqSVQHhD?go=1&sp_cid=b500912ff4ddae441f0ed7c1e8312e7d&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop
https://open.spotify.com/episode/7rfVlpcLQI7AheHqSVQHhD?go=1&sp_cid=b500912ff4ddae441f0ed7c1e8312e7d&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop
https://open.spotify.com/show/3LyAv3vouJdGtyoz4rANIV?go=1&sp_cid=b500912ff4ddae441f0ed7c1e8312e7d&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop
https://open.spotify.com/episode/7rfVlpcLQI7AheHqSVQHhD?go=1&sp_cid=b500912ff4ddae441f0ed7c1e8312e7d&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop
https://open.spotify.com/episode/2YaV5U9VT2S8NmD2khGbIe?go=1&sp_cid=bb84d2b220e778b07cad0f11e8e4136e&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop
https://open.spotify.com/show/3LyAv3vouJdGtyoz4rANIV?go=1&sp_cid=bb84d2b220e778b07cad0f11e8e4136e&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop
https://open.spotify.com/episode/2YaV5U9VT2S8NmD2khGbIe?go=1&sp_cid=bb84d2b220e778b07cad0f11e8e4136e&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF9C3Z36XP1svOMesEpGHJvfYc5K19J0B
https://www.youtube.com/watch?v=w-MyEb2GqAk


Netherlands v Austria - FINAL Full Match Men's IndNetherlands v Austria - FINAL Full Match Men's Ind……

 

Artikelen

De excellerende keeper in zaalhockey

De rol van de keeper is essentieel binnen het zaalhockey. Nog veel meer dan op het veld kan een keeper

https://www.youtube.com/watch?v=geXHGR2J_lo
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/hockey-visie/de-excellerende-keeper-in-zaalhockey
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/hockey-visie/de-excellerende-keeper-in-zaalhockey


p y g p p

het verschil maken tussen winst en verlies. Wat maakt het keepen in de zaal zo…

Hockey visie

Een moderne kijk op zaalhockey

Zoveel meer en mooier dan hockey met balken Met nog 1:30 minuut op de klok staan we 4-2 voor tegen

Duitsland. Het is de halve finale van het Wereldkampioenschap zaalhockey voor heren in Leipzig in…

Hockey visie

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/hockey-visie/de-excellerende-keeper-in-zaalhockey
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/hockey-visie/een-moderne-kijk-op-zaalhockey
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/hockey-visie/een-moderne-kijk-op-zaalhockey
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/hockey-visie/de-kracht-van-het-nederlandse-zaalhockey


Official partners Koninklijke Nederlandse Hockey Bond

De kracht van het Nederlandse zaalhockey

Over de kwaliteiten van het Nederlandse zaalhockey In februari 2011 wordt in het Poolse Poznan het WK

zaalhockey gespeeld. In aanloop naar dit toernooi sprak Hockeyvisie uitgebreid met Joost van Geel, die

sinds 2008 aan…

Hockey visie

Zaalhockey met Duitse Gründlichkeit

Bondscoach Robin Rösch over zaalhockey in Nederland en Duitsland   De Duitser Robin Rösch leidt sinds

december 2006 het Nationaal Zaalhockeyteam Heren. Met het oog op het komende WK zaalhockey, in

februari 2011 in Poznan,…

Hockey visie

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/hockey-visie/de-kracht-van-het-nederlandse-zaalhockey
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/hockey-visie/de-kracht-van-het-nederlandse-zaalhockey
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/hockey-visie/zaalhockey-met-duitse-grundlichkeit
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/hockey-visie/zaalhockey-met-duitse-grundlichkeit
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