
Kick-off zaalcompetitie 2021-2022

Woensdag 17 november 2021



Agenda
- Rolverdeling

- Speeldagen

- Regelwijzigingen

- Arbitrage

- Spelerslijsten

- Regels omtrent invallen

- Afhandeling DWF

- Afgelastingsprocedure

- Instructies rondom de wedstrijden (tijden, balken, zaalleiding, uitrusting, etc.)

- Rondvraag



Rolverdeling
Rol KNHB

- Aanspreekpunt voor vragen/opmerkingen m.b.t. de competitie

Rol zaalcommissarissen/wedstrijdsecretarissen van de verenigingen

- Aanspreekpunt voor de KNHB voor vragen of informatie over de competitie

- Aanspreekpunt binnen de vereniging voor vragen m.b.t. de competitie

Wij communiceren alleen met verenigingsfunctionarissen (liefst een of twee
aanspreekpunten per vereniging)



Poule-indelingen
- Senioren

- Op basis van promotie/degradatie voorgaand seizoen

- Junioren
- Op basis van de rating/uitslagen van de voorcompetitie veld
- D-jeugd speelt op zondag

- Jongste jeugd
- Op basis van de uitslagen van de voorcompetitie veld
- JJ speelt op zaterdag

- F-jeugd en trimhockey starten in januari



Speeldagen
December: 5, 11/12, 18/19  

Januari: 8/9, 15/16, 22/23, 29/30  

Februari: 5/6, 12/13, 19/20*

*Het weekend van 19/20 februari wordt voor teams uit vakantieregio Noord  
zo min mogelijk gebruikt.

Publicatie van het wedstrijdprogramma volgt zo snel mogelijk (waarschijnlijk  
maandag 22 november).



Data evenementen (1)
Senioren:

– 22 januari 2022 – Laatste competitieronde Hoofdklasse Zaal

– 23 januari 2022 – NK - halve finales Hoofdklasse Zaal én play-offs tussen beide
nummers 2 degradatiepoules Hoofdklasse Zaal

– 23 januari 2022 – Districtskampioenschappen senioren standaard

– 29 januari 2022 – NK - finales Hoofdklasse Zaal

– 30 januari 2022 – Nacompetitie Hoofdklasse Zaal met 5 kampioenen  
districtskampioenschappen senioren

– 30 januari 2022 – Districtskampioenschappen senioren reserve

– 6 februari 2022 – NK - Jong Senioren en Reserveteams



Data evenementen (2)
Jeugd:

– Geen DK 's jeugd meer. Per categorie plaatsen 16 teams zich voor het NK:

– A en B jeugd: 3 teams

– C jeugd: 3 teams (MN 4 teams)

– 22 januari 2022: NK – C-jeugd - poulefase met 16 teams (4 poules van 4)

– 22 en 23 januari 2022: NK – AB jeugd – achtste en kwartfinales (teams spelen  
op 1 van beide dagen 2 wedstrijden)

– 29 januari 2022: NK – ABC jeugd – halve finales

– 30 januari 2022: NK – ABC jeugd - finales



Regelwijzigingen zaal seizoen 21-22
– Dit seizoen: geen grote regelwijzigingen

– Maar even herhalen vanuit seizoen 2019-2020:
– Geen vliegende keeper meer
– Uitspeelcorner is pas ten einde als de bal 3 meter buiten de cirkel geweest is (was  

eerst ook al bij 2x buiten de cirkel)
– Spelers van het verdedigende team bij een strafcorner die niet achter de achterlijn  

staan: vanaf nu achter kop cirkel aan de andere zijde van het veld opstellen (dus niet  
meer achter de middellijn)

– Als een aanvaller bij een strafcorner te vroeg de cirkel betreedt wordt de aangever
bestraft

– Bij een aanvallende vrije push binnen 3 meter van de cirkel: verdedigers die in de  
cirkel staan en binnen 3 meter mogen meebewegen, mits de vrije push direct  
genomen wordt. Maar mogen pas een poging doen om de bal te spelen als die 3  
meter verplaatst is. Als de push niet meteen genomen wordt moeten alle andere  
spelers 3 meter afstand nemen.



Arbitrage
– Aanwijzing (bonds-)arbitrage: Districtscommissie Bondsarbitrage wijst  

bondsscheidsrechters aan voor een aantal categorieën. Welke dit zijn  
horen jullie zo snel mogelijk (uiterlijk 2 weken voor de start van de  
competitie).

– De vereniging met zaalleiding regelt de arbitrage voor alle  
wedstrijden. Dus ook voor bijvoorbeeld de middelste wedstrijd(en)  
van een blok waarin géén team van de eigen vereniging speelt.

– Jongste Jeugd: vereniging met zaalleiding is verantwoordelijk voor de  
spelbegeleiding. Zij moeten erop toezien dat beide teams 1 spelleider  
leveren voor de wedstrijd.



Spelers- en teamlijsten
– Voor standaardteams (heren 1 en dames 1) uitkomend in de Topklasse  

(district) en landelijke Hoofdklasse moet de spelerslijst uiterlijk 8  
december worden ingeleverd via HockeyWeerelt.

– Overige teamlijsten moeten op de vrijdag voor de start van de competitie
op de juiste manier in LISA/AU staan. De lijst van dat moment geldt voor
de speelgerechtigdheid voor de rest van het zaalseizoen.

– Later nog iemand toevoegen? Meld dit bij de competitieleiding!



Regels omtrent invallen
– Algemeen: invallen om een team te versterken is onwenselijk en wordt

aangemerkt en behandeld als ‘onsportief gedrag’.

– Belangrijk: Stuur de speelgerechtigdheidsregels en de Tabel  
Klassengrenzen naar alle coaches en managers!

– Hanteer deze regels strikt. Voorkom frustratie, verdriet en het mislopen  
van een kampioenschap.

– Consequenties bij het niet naleven van de speelgerechtigdheidsregels:

3 wedstrijdpunten in mindering en een boete.



Tabel Klassengrenzen Zaalhockey

Je vindt deze tabel via deze link



Dispensaties in de zaal
- Dispensaties in de zaal volgen in principe het veld

- De competitieleider kan afwijken: bijvoorbeeld wanneer er voor de  
veldcompetitie dispensatie verleend is vanwege een tekort aan veldspelers

- Geen dispensaties in de Topklasse



Boete-overzicht 2021-2022
– Zelfde als op het veld: uniform voor alle districten

– Zie website KNHB voor het Uniform boeteoverzicht



DWF
– Controleer op zondag/maandag of alle DWF’s zijn afgerond

– Opmerkingen op het DWF worden doorgenomen door de competitieleiding, waar  
nodig worden door de competitieleiding verklaringen opgevraagd

– Stuur een e-mail wanneer een bepaalde opmerking speciale aandacht behoeft (en
zeker opgepakt moet worden)

– Wanneer ondernemen wij actie? Na ontvangst van een mailtje en bij mogelijk niet-
speelgerechtigde speler/speelster, gestaakte wedstrijd of als een  
speler/aanvoerder/team zich niet heeft gedragen.

– Opmerkingen m.b.t. uitslagen die niet correct zijn, worden alleen opgepakt  
wanneer wij van beide verenigingen een melding krijgen

– Verzoek om coaches/aanvoerders te vragen samen het DWF af te ronden en frustraties  
direct uit te spreken (dus niet alleen achteraf vermelden op het DWF)



Afgelastingsprocedure (1)
– Alleen de competitieleiding is bevoegd wedstrijden (centraal) af te gelasten op grond van bijzondere  

omstandigheden of slecht weer

– Afgelaste wedstrijden worden in de zaal in beginsel niet ingehaald! (Uitzondering hierop is de
Topklasse Standaardteams). Niet opkomen betekent verliezen met 5-0.

– Wedstrijdsecretaris wordt door de het eigen team ingelicht over reden van afgelasting;

– De wedstrijdsecretaris van de betreffende vereniging neemt contact op met de wedstrijdsecretaris  
van de andere vereniging (late afmeldingen per telefoon!). Contact tussen twee teams is dus niet  
voldoende!;

– Het afgelastingenbeleid komt op de KNHB-website, dus hou de KNHB-website in de gaten bij slecht  
weer

– Verenigingen zorgen zelf voor communicatie richting halbeheerders van de ‘eigen’ hal (zaalleiding in
de eerste ronde)

– Code geel: geen afgelasting door de competitieleiding; verenigingen mogen lokaal afgelasten (het  
rijdende team heeft de doorslaggevende stem), evt. in overleg met de Competitieleiding.

– Code oranje: afgelasting door de competitieleiding voor het gehele district;



Afgelastingsprocedure (2)
– Bij onvolledige gespeelde poules telt gemiddeld aantal wedstrijdpunten als

einduitslag

– De Competitieleider beslist in alle andere gevallen



Wedstrijdduur
– Alle wedstrijden duren 1 x 30 min minuten (scheidsrechters wisselen na  

15 min van kant; tijd wordt niet stilgezet)

– Uitzondering zijn de volgende klassen, waar 2 x 20 minuten gespeeld  
wordt (scheidsrechters wisselen in de rust (5 min)):

– Topklasse heren en dames

– Topklasse jongens en meisjes A- t/m C-jeugd



Aanvangstijden
– De wedstrijdtijd gaat in op de vastgestelde aanvangstijd ongeacht of

teams en scheidsrechters speelklaar zijn.

– Gedurende de wedstrijd wordt de tijd nooit stilgezet!  
Ook niet bij blessures (van welke aard dan ook), kaarten  
of strafballen

– De uitzondering hierop zijn de Topklasse wedstrijden.

– 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!

– Omwille van het strakke tijdschema wordt afgezien van 'shake hands' bij
aanvang van de wedstrijd.



Balken neerleggen en opruimen
- De zaalleiding zorgt bij aanvang en aan het einde van het
hockeyprogramma dat de balken resp. neergelegd en opgeruimd worden.

Let op dat een hal pas vlak voor de eerste wedstrijd opent

- De spelers van beide teams zijn verplicht hierbij hun medewerking te  
verlenen.



Zaalschoenen, zaalsticks en keepersuitrusting

– Schoenen die beschadigingen of strepen op de speelvloer kunnen
achterlaten zijn verboden.

– Het is noodzakelijk om met een speciale zaalhockeystick te spelen.

– Keepersuitrustingen die de speelvloer kunnen beschadigen, zoals metalen
gespen, zijn verboden.



Toezicht op jeugdteams
– De teambegeleider/coach is verantwoordelijk voor het gedrag van het team  

gedurende de gehele duur van het verblijf in de sporthal en

– … ziet erop toe dat het team zich niet alleen in de zaal maar ook op de  
tribunes, in de kantine of het sportcafé en vooral ook in de  
kleedkamers behoorlijk gedraagt.

– Er mag absoluut niet gehockeyd worden in gangen, kleedkamers of buiten  
het veld

– Beleid inzake kleedkamers: na gebruik, schoon en netjes achter laten. De
kleedkamer wordt geïnspecteerd.

– Schade? Meld dit bij je eigen zaalhockeycommissaris of wedstrijdsecretaris, die  
het vervolgens richting ons kan communiceren.

– Bij eventuele schades zal de resp. club/team/ speler/ coach aansprakelijk
worden gesteld.



Zaalleiding
• Twee personen (in & om zaal)

• Bewaken van de tijd

• Teams instrueren over neerleggen/opruimen balken

• Begeleiden opruimen afval

• Inspecteren kleedkamers na elke wissel


