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Zaalregels

Welkom en veel plezier!



Een nieuwe regel en interpretaties:
https://www.youtube.com/watch?v=fvYR64ORDGo

Opsluiten in de hoek:
https://www.youtube.com/watch?v=3kUvqVeKXqY&list=PLF9C3Z36XP1svOMesEpGHJ

vfYc5K19J0B&index=12

Videos KNHB 

https://www.youtube.com/watch?v=fvYR64ORDGo
https://www.youtube.com/watch?v=3kUvqVeKXqY&list=PLF9C3Z36XP1svOMesEpGHJvfYc5K19J0B&index=12


• Er mag in de zaal niet geslagen worden. Alleen pushen is 
toegestaan.

• De afstandsregel is 3 meter (ipv 5 meter).

• De bal mag niet omhoog, alleen bij het stoppen mag een 
bal maximaal 10 cm omhoog of bij een schot op doel.

• De bal mag dus ook niet uit de lucht gehaald worden 
door een speler.

• Er mogen maximaal 12 spelers aanwezig zijn per team.

• Er wordt maximaal 30 minuten gespeeld, de tijd wordt 
nooit stilgezet en de scheidsrechters wisselen van kant na 
15 ongeveer 15 minuten in een dood spel moment.

Belangrijkste verschillen
zaal en veld



Een bal mag niet liggend gespeeld worden en een speler 
mag niet met meer dan twee steun punten op de grond 
steunen:

https://www.youtube.com/watch?v=WNHozNxhpZ0&list=PL
F9C3Z36XP1svOMesEpGHJvfYc5K19J0B&index=9

Een stick mag wel horizontaal op de grond leggen en met 
beide handen vasthouden.

Mocht je de bal spelen voordat je op de grond ligt dan mag 
dit wel. 

Een keeper mag altijd liggend spelen mits de keeper zich 
binnen de cirkel bevindt.

Liggend spelen

https://www.youtube.com/watch?v=WNHozNxhpZ0&list=PLF9C3Z36XP1svOMesEpGHJvfYc5K19J0B&index=9


De bal in het blok spelen:

• De speler zit laag

• De stick ligt voor de voeten van de verdediger

• De aanvaller speelt de bal op korte afstand hard 
tegen de stick

https://www.youtube.com/watch?v=noNOYt5j5Z8&list=PLF9C3Z36XP1svOMesEpGH
JvfYc5K19J0B&index=11

• Een pirouette mag niet wanneer deze blind 
gespeeld wordt

https://www.youtube.com/watch?v=-
uBJyBtdoU0&list=PLF9C3Z36XP1svOMesEpGHJvfYc5K19J0B&index=13

In het blok spelen
+ pirouette

https://www.youtube.com/watch?v=noNOYt5j5Z8&list=PLF9C3Z36XP1svOMesEpGHJvfYc5K19J0B&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=-uBJyBtdoU0&list=PLF9C3Z36XP1svOMesEpGHJvfYc5K19J0B&index=13


Na een strafcorner mag een speler de spelhervatting 
met masker op naar een medespeler spelen, maar hij 
mag geen selfpass nemen met het masker nog op. 

In de cirkel wordt het bestraft met een strafcorner, 
buiten de cirkel met een vrije slag. 
https://www.youtube.com/watch?v=s0uYMFOUZD0&list=PLF9C3Z36XP1svOMesEpG

HJvfYc5K19J0B&index=24

een verdediger mag bij een strafcorner kiezen om óf 
achter de achterlijn (andere kant dan aangever) óf op 
de kop van de andere cirkel te staan.
https://www.youtube.com/watch?v=s9Szj_0NZa0&list=PLF9C3Z36XP1svOMesEpGHJv
fYc5K19J0B&index=23

Als een verdediger te vroeg inloopt, moet hij 
plaatsnemen op de kop-cirkel aan de andere kant van 
het veld. De SC wordt daarna met 1 verdediger 
minder gespeeld!

Strafcorner

https://www.youtube.com/watch?v=s0uYMFOUZD0&list=PLF9C3Z36XP1svOMesEpGHJvfYc5K19J0B&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=s9Szj_0NZa0&list=PLF9C3Z36XP1svOMesEpGHJvfYc5K19J0B&index=23


Er spelen

l 6 veldspelers of

l 5 veldspelers met een volledig uitgeruste keeper

Bij een strafcorner mag iedere speler een masker, 
kniebeschermers (mits onder de kousen of in dezelfde kleur
als de kousen), handschoenen, toque dragen. Dus geen
helm of andere keepers uitrusting. 

Bij een strafbal mag de (volledig aangeklede) keeper terug
gewisseld worden. 

Geen vliegende keep



Ook in de cirkel moet er 3 meter afstand bewaard worden
bij een vrije slag

Regels van een snel genomen vrijeslag zijn nu ook van 
toepassing

3 meter afstand



• De bal moet eerst minimaal 3 meter verplaatst 
worden

• De bal moet eerst minimaal 3 meter gerold hebben 
voordat hij rechtstreeks via de balk de cirkel in 
mag

• De bal mag de cirkel in als de bal eerst door de 
verdediging of aanvaller is aangeraakt wanneer zij 
op minimaal 3 meter van de bal stonden bij het 
nemen van de vrijeslag

Vrijeslag de cirkel in



De KNHB gaat strenger controleren op het invullen
van spelerslijsten op het digitaal wedstrijdformulier
(DWF).

Het komt regelmatig voor dat dit pas na de wedstrijd
gebeurt. Spelerslijsten moeten voorafgaande aan
de wedstrijd ingevuld zijn.

Als de wedstrijd begonnen is, is het niet meer
mogelijk de spelerslijst in te vullen of te wijzigen.

Zouden jullie voor de wedstrijd hierop kunnen letten
en vragen of de coaches het nog voor aanvang van 
de wedstrijd willen invullen?

DWF



Vragen

Op vrijdag 3-12-21 om 20:00 zal er een online 
vragen uurtje zijn. Geef je hiervoor op via 
arbitrage@mhcn.nl en vergeet vooral niet je 
vragen vooraf door te geven zodat je zeker weet
dat we deze kunnen beantwoorden.

mailto:arbitrage@mhcn.nl


Einde

Veel plezier met Fluiten in de 
ZAAL!


