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Samenstelling Districts Commissie ZAALHOCKEY 

Zuid-Nederland seizoen 2015 - 2016 

Algemeen 

email    ���� zaalhockey@knhb-zuid.nl 

Twitter    @zaalzuid  

 

Competitieleider 

Willem van Tol,    �  040- 222 3190 
�  zaalhockey-competitieleider@knhb-zuid.nl 

 
Secretariaat 

Districtskantoor  Zuid-Nedeland,  
Hortensiastraat 14 

5271 GV  St. Michielsgestel � 073-523 64 90 
            ���� 073-543 29 27 
Indien mogelijk: Digitaal:  �  district-zn@knhb.nl   
Openingstijden : (zie de knhb site voor de laatste informatie) 
 

Financiën 

Zie voorzitter 
 
Inschrijfsecretariaat 

(zie adres boven) 
 
Floor Manager Evenementen 

Coen Peeters    � 077-4745004 
�  coenpeeters@cs.com 

 
 

Planning 

Claudia van Casteren   �   zaalhockey@knhb-zuid.nl  
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Toelichting op Wedstrijdformulieren 

Er wordt gebruik gemaakt van de digitale wedstrijdformulieren. De werkwijze is gelijk aan 
het veld. Het verschil, dat er in de zaal meerdere wedstrijden op een dag gespeeld worden 
door hetzelfde team is in het programma van DWF verwerkt 
 

Verwerking uitslagen  

Dit gaat via DWF automatisch. Alleen de afronding DWF moet worden gecontroleerd. De 
wedstrijdsecretaris veldhockey van de club kent de details. Graag vragen daar neerleggen 
 

Opmerkingen op de wedstrijdformulieren 

Deze opmerkingen worden gelezen maar hier wordt in beginsel niets mee gedaan. Indien u van 
mening bent dat er iets niet correct is verlopen (na diverse heroverwegingen) dan dient de 
secretaris, de wedstrijdsecretaris of de voorzitter TC uiterlijk de maandag na de wedstrijd een mail 
met het verhaal te sturen naar het districtskantoor. 
 
 

Afronden van de digitale wedstrijdformulieren 

Wilt u nogmaals uw scheidsrechters en teams vragen direct na de wedstrijd het DWF af te ronden. 
Er worden nog veel te veel formulieren niet afgerond en we willen voorkomen dat daar vanuit het 
bondsbureau maatregelen voor worden opgelegd.  
 
  

Verschil in uitslag 

Regelmatig worden foutieve uitslagen door de scheidsrechters op het formulier gezet. We houden 
daarbij de volgende procedure aan:  
- indien beide coaches op het formulier aangeven wat de uitslag moet zijn dan wordt e.e.a. door 
ons aangepast 
- indien beide WSen/zaalcies een mail naar ons sturen met de juiste uitslag dan wordt e.e.a. 
aangepast 
- indien een van beide een andere uitslag geeft, doen wij niets. Wij gaan er dan vanuit dat de 
scheidsrechters de juiste uitslag hebben vermeld. Indien deze toch aangepast moet worden, dient 
de WS/zaalcie zelf contact te zoeken met de tegenstander en dienen beide WSen daarna voor 
aanpassing te vragen 
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Informatie Jeugd- en Senioren Competitie 

Voor vragen aangaande de competitie (senioren en jeugd) of fouten in de uitslagen 
gelieve men contact op te nemen met : 

 
       MET HET DISTRICTSKANTOOR ZUID-NEDERLAND                                     
      en 

       NIET MET HET BONDSBUREAU VAN DE KNHB 
                     

Aanvragen inzake wijzigingen en/of omzettingen van het programma worden alleen dan 
in behandeling genomen wanneer zij per e-mail of  schriftelijk na ontvangst van het 
competitiedraaiboek zijn ingediend bij: 
 Commissie Zaalhockey Zuid-Nederland (afd. Competitiezaken) 

p/a Districtskantoor Zuid Nederland              
Hortensiastraat 14 

5271 GV St. Michielsgestel 
 Email : District-zn@knhb.nl  
 
 

Afgelasting van Wedstrijden 

Algemeen 

Zie  Bondsreglement  deel C-5 
 
Afgelastingsregeling Zuid Nederland 

Wedstrijden kunnen als gevolg van de weersomstandigheden centraal worden afgelast. 
Afgelasting geschiedt door de competitieleiding en wordt per E-mail aan de 
zaalhockeycommissarissen medegedeeld en vermeld op de knhb-site. 
Tevens wordt het gemeld via Twitter (@zaalzuid) 
 
Het is de verantwoordelijkheid van de huurder van de zaal om ook de zaalbeheerder op 
de hoogte te stellen van de Afgelasting. 
 
In onderling overleg tussen de verenigingen mogen centraal afgelaste wedstrijden altijd 
gespeeld worden. 
 
Indien geen centrale afgelasting, worden wedstrijden als gevolg van de 
weersomstandigheden alleen dan niet gespeeld wanneer e.e.a. is geschied na overleg en 
overeenstemming tussen de beide zaalhockeycommissarissen. 
Indien aan beide bovenstaande bepalingen niet is voldaan c.q. overeenstemming is 
bereikt ,heeft het niet-opgekomen team de wedstrijd met 5-0 verloren , krijgt 3 punten 
in mindering en incasseert een boete van  € 75.-- 
 

EHBO 

EHBO of BHV tijdens zaalhockeywedstrijden. 
We mogen er van uit gaan dat een beheerder in het bezit is van een van voornoemde 
bekwaamheden. 
  
Is dit niet het geval dan is het advies om te kijken of er iemand van de vereniging 
aanwezig kan zijn met dergelijke bekwaamheden; het is echter geen must. 
Wel raden wij aan om altijd een routebeschrijving en adres van de dokterspost, het 
dichtstbijzijnde ziekenhuis en tandartsdienst in de hal voorhanden te hebben. 
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Spelen in andere(lagere) teams 

De algemene regel is dat een jeugd-speler/ster in elk team in zijn/haar categorie mag 
uitkomen. Dit heeft in het verleden tot vervelende en competitie vervalsende situaties 
geleid. Met alle competiteleiders is daarom een uniforme regelgeving afgesproken. De 
basisregel is: Spelers uit een op gelijk niveau of lager spelend team mogen altijd invallen 
bij een op een gelijk niveau of hoger spelend team. De korte uitleg is hieronder 
weergegeven, de definities staan in de bijlage. 
 
JUNIOREN 

 
Basisregel:  
Spelers uit een op gelijk niveau of lager spelend team mogen altijd invallen in een op gelijk- of 
hoger niveau spelend team (zie bijlage Junioren, algemene uitgangspunten). 
 
Teambepaling: 
In welk team een speler zit, wordt  bepaald tijdens de eerste 2 wedstrijdronden (zie bijlage 
Junioren, punt 1) 
 
Invallen in een lager team: 
Invallen in een lager team mag als het lager spelende team 6 of minder eigen spelers over heeft. 
Mag alleen als er geen invallers uit een lager team mogelijk zijn en met maximaal 2 spelers ( met 
beperkingen; zie bijlage Junioren, punt 2). 
 
Keepers: 
Dispensatie op bovenstaande regels kan worden aangevraagd bij de district competitieleider 
zaalhockey. 
 
 
SENIOREN 

 

Basisregel: 
Spelers uit een op gelijk niveau of lager spelend team mogen altijd invallen in een op gelijk- of 
hoger niveau spelend team (zie bijlage Senioren, Algemene uitgangspunten) 
 
Invallen in Seniorenteams door Junioren: 
Ze bijlage Senioren 3, punt 4 
 
Teambepaling (uitgezonderd Heren 1 en Dames 1): 
Voor welk team een speler uitkomt wordt bepaald tijdens de eerste 2 wedstrijdronden (zie bijlage 
Senioren, punt 1) 
 
Invallen in een lager team (uitgezonderd Heren 1 en Dames 1): 
Invallen in een lager team mag als het lager spelende team 6 of minder eigen spelers over heeft. 
Mag allen als er geen invallers uit een lager team mogelijk zijn en met maximaal 2 spelers ( met 
beperkingen; zie bijlage Senioren, punt 2) 
 
Heren 1 en Dames 1: 
Zie bijlage Senioren, punt 2 
 

Keepers: 
Dispensatie op bovenstaande regels kan worden aangevraagd bij de district competitieleider 
zaalhockey. 
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Competitie opzet Jeugd 

Algemene opzet 

De jeugdteams spelen een normale competitie met uit- en thuiswedstrijden. De teams 
worden in principe ingedeeld in poules van 6, maar als gevolg van het aantal teams en/of 
late terugtrekkingen kunnen er vrije plaatsen in de poules ontstaan. 
De wedstrijden duren in principe 2x30 minuten. 
 
Topklasse Jeugd 

De jeugdteams in de Top-klasse spelen in blokken van 5. Dat betekent dat 5 teams uit 
dezelfde poule op een locatie spelen (Eén team is dus vrij). De teams spelen dan twee 
wedstrijden, elk van 2x20 minuten. 
 
Sub-top jeugd 

Voor de Sub-top in jeugd spelen de teams dit jaar in blokken van 3, en worden ingedeeld 
in een poule van 7. Dat betekent dat 3 teams uit dezelfde poule op één locatie 
samenkomen en ieder twee wedstrijden spelen, elk van 2x20 minuten. 
 

Beslissingswedstrijden Jeugd 

De laatste twee rondes van de wedstrijden in de topklasse worden als 
beslissingswedstrijden aangemerkt. Dat houdt in dat hier alleen spelers/speelsters in een 
team aan mee mogen doen die ten miste tweemaal eerder in dezelfde competitie voor 
dat team zijn uitgekomen (Bondsreglement B9.3). 
Voor de volledigheid: de Zuid-Nederlandse kampioenschappen zijn per definitie 
beslissingswedstrijden. Dus ook hier geldt dat spelers/speelsters ten minste tweemaal in 
de competitie (de poulewedstrijden) voor hun team moeten zijn uitgekomen. 
 
 

Jongste Jeugd 

Dit seizoen worden er wederom wedstrijden voor de jongste jeugd georganiseerd. We 
daarvoor geen normale competitie, maar worden de wedstrijden in toernooivorm 
afgewerkt op drie zaterdagen. 
 
Voor de jongste jeugd gelden afwijkende regels in de zaal. Deze zijn hier te vinden. 
 
 

Competitie opzet Senioren 

De topklasse van de senioren bestaat dit jaar uit 10 teams. Er wordt gespeeld in twee 
poules van vijf. Na afloop vinden er dan kruiswedstrijden plaats om enerzijds het 
Districts Kampioenschap en anderzijds om te bepalen wie er degradeert. 
 
De standaard teams spelen zoals altijd in blokken van vijf. De wedstrijden duren 2x20 
minuten. Ook de reserve topklasse speelt op deze manier. 
Alle overige senioren teams spelen ‘losse’ wedstrijden, dat wil zeggen uit- en 
thuiswedstrijden van 2x30 minuten. 
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Promotie/Degradatie regeling Senioren 

Heren Standaard Teams 

 

Promotie 

Topklasse Zuid De kampioen speelt promotiewedstrijden voor deelname aan de 
Hoofdklasse Indoor.  

Overgangsklasse De kampioen promoveert naar de Topklasse Zuid  
1e Klasse De kampioen promoveert naar de Overgangsklasse  
 
Degradatie 

Topklasse Zuid De verliezers van de kruisfinales om de laatste plaatsen degraderen 
uit de Topklasse zie attentie  

Overgangsklasse Nummers 5 en 6 degraderen naar de 1e klasse  
 
 

 

 

Dames Standaard Teams 

 
Promotie 

Topklasse Zuid De kampioen speelt promotiewedstrijden voor deelname aan de 
Hoofdklasse Indoor.                                                           

Overgangsklasse De kampioen promoveert naar de Topklasse Zuid         
1e Klasse De kampioen promoveert  naar de Overgangsklasse  
 
Degradatie 

Topklasse Zuid De verliezers van de kruisfinales om de laatste plaatsen degraderen 
uit de Topklasse  zie attentie 

Overgangsklasse Nummers 5 en 6 degraderen naar de 1e klasse 
 
 

 

 

Attentie 

De promotie/degradatie regeling van en naar de Topklasse Zuid Heren en Dames is mede 
afhankelijk van Hoofdklasse Indoor. De Competitieleider houdt zich derhalve het recht 
voor van de hierboven omschreven promotie/degradatie af te wijken. 
 
De CZZ (Commissie Zaalhockey Zuid-Nederland) heeft het spelschema van de Topklasse 
gewijzigd. In plaats van in drie poules van vier spelen de team nu in twee poules van 
zes. Na afloop vinden er kruisfinales plaats om het kampioenschap van Zuid-Nederland 
en om de degradatie. 
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Heren Reserve Teams 

 
Promotie 

Topklasse De kampioen neemt deel aan de landelijke kampioenschappen 
Overgangsklasse De kampioen promoveert naar de Reserve Topklasse 
1e Klasse De kampioen promoveert naar de Reserve Overgangsklasse  
2e Klasse De kampioen promoveert naar de Reserve 1e Klasse 
 
Degradatie 

Topklasse Nummer 5 en 6 degraderen naar de Reserve Overgangsklasse  
Overgangsklasse Nummer 6 degradeert naar de Reserve 1e klasse 
1e Klasse Nummer 5 en 6 degraderen naar de Reserve 2e klasse 
 

 
 

Dames Reserve Teams 

 

Promotie 

Topklasse De kampioen neemt deel aan de landelijke kampioenschappen      
Overgangsklasse De kampioen promoveert naar de Reserve Topklasse  
1e Klasse De kampioen promoveert naar de Reserve Overgangsklasse *) 
2e Klasse De kampioen promoveert naar de Reserve 1e Klasse  
 

Degradatie 

Topklasse  Nummer 6 degradeert naar de Reserve Overgangsklasse  
Overgangsklasse Nummers 5 en 6 degraderen naar de Reserve 1e klasse  
1e Klasse  Nummers 5 en 6 degraderen naar de Reserve 2e klasse  
 
*) slechts twee van de drie kampioenen kunnen promoveren. De beslissing welke wordt 
door de competitie leiding genomen aan de hand van de uitslagen en de nieuwe 
inschrijving. 
 
 

Promotie/Degradatie regeling Jeugd 

Categorie Jeugd A + B + C + D  Meisjes en Jongens 

 

Degradatie en Promotie 

Omdat volgend jaar waarschijnlijk landelijk een andere opzet ingevoerd wordt, is op dit 
moment nog niet duidelijk hoe de promotie/degradatie er uit gaat zien. 
De situatie zal bij het samenstellen van de poules volgend jaar verder bekeken worden. 
Voor A2 en B2 teams bestaat die mogelijkheid om te promoveren in elk geval niet. 
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Zuid-Nederlandse Kampioenschappen Senioren 

Topklasse De nummer 1 en 2 van de Top-klasse  Heren en Dames spelen met 
kruisfinales en finale om het Zuidelijk Kampioenschap.  
De wedstrijden duren 2x 20 minuten, en worden indien nodig beslist met 
strafballen (geen verlenging) 
 

 De nummer 4 en 5 van de Top-klasse  Heren en Dames spelen met 
kruisfinales en finale om de plaatsen 6 t/m 10. Deze zijn bepalend voor 
degradatie. 
De wedstrijden duren 2x 20 minuten, en worden indien nodig beslist met 
strafballen (geen verlenging) 

 
De nummers 1 van de ZUID-NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN nemen deel aan de 
Promotie/degradatie wedstrijden (Play-Ins)  te  Rotterdam. 
 
Reserve Topklasse. De poulewinnaar van de Reserve Topklasse Heren en Dames 

is Kampioen van Zuid-Nederland. 
 
De nummers 1 van de ZUID-NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN nemen deel aan de 
LANDSKAMPIOENSCHAPPEN te  Rotterdam 
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Zuid-Nederlandse Kampioenschappen Jeugd 

Categorie Jeugd A 

 
Topklasse De nummer 1 en 2 van de Top-klasse poules Jongens en Meisjes A spelen 

met kruisfinales en finale om het Zuidelijk Kampioenschap. 
De wedstrijden duren 2x 20 minuten, en worden indien nodig beslist met 
strafballen (geen verlenging) 
 

Categorie Jeugd B 

 
Topklasse De nummer 1 en 2 van de Top-klasse poules Jongens en Meisjes B spelen 

met kruisfinales en finale om het Zuidelijk Kampioenschap. 
De wedstrijden duren 2x 20 minuten, en worden indien nodig beslist met 
strafballen (geen verlenging) 
 

Categorie Jeugd C 

 
Topklasse De nummer 1 en 2 van de Top-klasse poules Jongens en Meisjes C spelen 

met kruisfinales en finale om het Zuidelijk Kampioenschap. 
De wedstrijden duren 2x 20 minuten, en worden indien nodig beslist met 
strafballen (geen verlenging) 
 

De nummers 1 van de ZUID-NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN nemen deel aan de 
LANDSKAMPIOENSCHAPPEN te  Arnhem/Rotterdam 
 
Categorie Jeugd D 

 
Topklasse De nummer 1 en 2 van de Top-klasse poules Jongens en Meisjes D spelen 

met kruisfinales en finale om het Zuidelijk Kampioenschap. 
De wedstrijden duren 2x 20 minuten, en worden indien nodig beslist met 
strafballen (geen verlenging) 
 

De nummers 1 van de ZUID-NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN nemen deel aan de  
OFFICIEUSE LANDSKAMPIOENSCHAPPEN te  Arnhem/Zwolle 
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Evenementen kalender Zaalhockey K.N.H.B. 

SEIZOEN 2015– 2016 
 
Hoofdklasse Indoor  

 
De speeldata in Zuid Nederland 

Zo 19 dec Dames Poule B 
Heren Poule A 

Tilburg, T-kwadraat 12:00 uur 

Za 23 jan Heren Poule A 
Heren Poule B 

Helmond, Suytkade  

 

Zuid Nederlandse Kampioenschap Topklasse Dames En Heren 

Zo 3 jan Dames poule A , B  
Heren poule A en B 

Eindhoven, Indoorsportcentrum 
Eindhoven, Indoorsportcentrum 

13.00 uur   

Zo 10 jan Dames poule A , B  
Heren poule A en B 

Helmond, Suytkade 
Breda, De Doelen 

13.00 uur   

Zo 17 jan Dames poule A , B  
Heren poule A en B 

Tilburg, T-kwadraat 
Venlo, Rijnbeekhal 

13.00 uur 

Zo 24 jan Dames poule A , B  
Heren poule A en B 

Veldhoven, de Heiberg 
Veldhoven, de Heiberg 

13.00 uur   

Za 31 jan Dames en Heren   Finales Eindhoven, Indoorsportcentrum 13.30 uur   

 
 
Jeugdkampioenschappen Zuid-Nederland 

Zat 23 jan Meisjes en Jongens  B jeugd    09.30 uur 

Zat 23 jan Meisjes en Jongens  A jeugd    14.00 uur 

Zo 24 jan Meisjes en Jongens  D jeugd 09.30 uur 

Zo 24 jan Meisjes en Jongens  C jeugd    14.00 uur 

De wedstrijden worden gespeeld in het Indoor Sport Centrum te Eindhoven 
 
 

Landskampioenschappen 

Za 30 jan J/M A,B,C Poulewedstrijden Arnhem, Valkenhuizen 

Zo 31 jan J/M A,B,C Halve Finales Arnhem, Valkenhuizen 

Za 6 feb M D Finaledag Dalfsen, Trefkoele 

Za 6 feb J D Finaledag Nijmegen, Jan Massinkhal 

Za 6 feb J/M A,B,C Finales Rotterdam, Topsportcentrum 

Za 6 feb 
 

H/D reserve Pouleswedstrijden en  
Halve finales/Finales 

Rotterdam, Topsportcentrum 

Za 6 feb H/D 
Hoofdklasse 

Halve finales/Finales en 
Promotie /degradatie 

Rotterdam, Topsportcentrum 

Zo 7 feb H/D 
Hoofdklasse 

Promotie /degradatie Rotterdam, Topsportcentrum 
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Spelregelwijzigingen 2015-2016 

Voor het komend seizoen wordt er slechts een paar wijzigingen van de spelregels 
doorgevoerd. 
 
De belangrijkste wijziging is: 

• Zaalhockey wordt weer 6 tegen 6, zowel bij de junioren als bij de senioren. 

Het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) heeft besloten dat 
seniorenteams  vanaf seizoen 2015-2016 zaalhockey spelen met zes spelers in 
plaats van vijf. De KNHB volgt hierin de Internationale Hockey Federatie (FIH) . 
De FIH heeft de pilot van de afgelopen twee seizoenen geëvalueerd en heeft besloten 
aan de  pilot geen vervolg te geven 

Andere wijzigingen komen bijna allemaal voort uit de wijzigingen die in het veldhockey 
plaatsgevonden hebben: 

• Mondbescherming (bitje) is net als bij veldhockey verplicht voor alle veldspelers. 
• Het aantal momenten waarop een keeper mag worden gewisseld is net als vorig 

seizoen gelimiteerd tot maximaal twee momenten. Alleen het wisselen van een 
volledig uitgeruste keeper met een andere volledig uitgeruste keeper telt niet 
langer mee als wisselmoment. 

• Een speler die in balbezit is mag niet opgesloten worden in de hoek van het veld 
of aan de zijbalk door tegenstanders met hun stick plat op de grond. 
Tegenstanders moeten een opening laten waardoor de bal kan worden gespeeld. 

• Een groene kaart voor een speler betekent naast een waarschuwing ook een 
tijdstraf van 1 minuut. 

• Een vrije push dichtbij de cirkelrand wordt niet meer teruggelegd tot 3 meter 
buiten de cirkel maar genomen op de plaats van de overtreding. Voordat de bal 
echter de cirkel in gespeeld mag worden moet deze:  

- drie meter hebben gerold, of 
- geraakt zijn door een tegenstander, of 
- eerst de balk hebben geraakt.  

 
Een overzicht van de verschillen tussen zaalhockey en veldhockey is te vinden op de 
knhb-site 
 
 
 

Briefing bondsscheidsrechters Zaalhockey 2015-2016 

Informatie over de briefing voor de bondscheidsrechters is te vinden op de knhb-site. 
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Reglementen Zaalhockey 2015-2016 

Van toepassing zijn: 
 
Bondsreglement van de K.N.H.B. 2015   
Spelreglement Zaalhockey van de KNHB 2014    

 
Ter verduidelijking het hoofdstuk aangaande: “Zaalhockey bij een andere vereniging” 
 
Bondsreglement 2015 Deel C  Punt 7  
 
C.7. Zaalhockey bij andere vereniging 

1. Een speler mag zich voor deelname aan de zaalhockeycompetitie aanmelden bij een andere 

vereniging dan waar hij veldhockey speelt. Dit geldt voor zowel spelers die in de 

veldhockeycompetitie in een standaardteam zijn uitgekomen, als voor spelers die in een 

reserveteam of jeugdteam zijn uitgekomen. 

2. Een speler die in de zaalhockeycompetitie wil uitkomen voor een andere vereniging dan 

waarvoor hij/zij in de veldhockeycompetitie uitkomt, meldt dit per email bij zijn/haar 

veldvereniging vóórdat hij/zij voor de eerste keer dat seizoen voor de betreffende 

zaalhockeyvereniging uitkomt. Onder uitkomen wordt ook verstaan het vermeld zijn op het 

wedstrijdformulier. 

3. Deze regeling geldt ongeacht de situatie of de betrokken vereniging waarvan de speler niet in 

de zaalhockeycompetitie zal uitkomen al dan niet deelneemt aan de zaalhockeycompetitie. 

4. Een speler kan in één zaalhockeyseizoen slechts voor één vereniging uitkomen.. 

Registratie Gele Kaarten Zaalhockeyseizoen 2015/2016 

Zie het Tuchtreglementopgenomen in het Bondsreglement 2013  
 
1e gele kaart - registratie 

- kennisgeving aan vereniging 
 
2e gele kaart - registratie 

- speelverbod voor de eerstvolgende door de hockeybond uitgeschreven 
en volledig te spelen wedstrijd 
- kennisgeving aan vereniging en betrokken speler/coach 

        
3e gele kaart - registratie 

- speelverbod voor de eerstvolgende door de hockeybond uitgeschreven 
en volledig te spelen wedstrijd 
- kennisgeving aan vereniging en betrokken speler/coach 

 
4e gele kaart - registratie 

- speelverbod voor de eerstvolgende 2 door de hockeybond uitgeschreven 
en volledig te spelen wedstrijden 
- kennisgeving aan vereniging en betrokken speler/coach 

 
5e e.v. gele kaart - registratie 

- speelverbod voor de eerstvolgende 2 door de hockeybond uitgeschreven 
en volledig te spelen wedstrijden 
- kennisgeving aan vereniging en betrokken speler/coach  
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Aanvullende Bepalingen 

Wedstrijdbal 

Het thuisspelende (= eerstgenoemde) team dient voor de wedstrijdbal te zorgen. Bij 
voorkeur kleur geel 
 
Voorschriften Speeluitrusting 

In gezamenlijk overleg met de Commissie Overdekte Accommodaties van de Landelijke 
Contactraad van de K.N.H.B. is besloten de volgende maatregelen te nemen. 
 
Dispensatie 

Verenigingen kunnen voor een speler/speelster dispensatie aanvragen om in een lager 
leeftijdsklasse uit te komen. Deze dispensatieverzoeken dienen ondersteund te worden 
door een goede motivatie. Aanvragen via het standaardformulier richten aan de 
Competitieleider voor 1 december. 
 
Gebouwen 

Organisatie en leiding 
Reglementair is vastgesteld, dat de thuisspelende vereniging of de door een bevoegd 
orgaan aan te wijzen vereniging c.q. districtsorganisatie verantwoordelijk is voor de 
zaalhuur. 
De thuisspelende vereniging of de door een bevoegd orgaan aan te wijzen vereniging c.q. 
districtsorganisatie, die voor de zaalhuur verantwoordelijk is, benoemt een zogenaamde 
zaalleider met bestuursbevoegdheid of een door het bestuur gedelegeerde. 
De zaalleider meldt zich alvorens de wedstrijden beginnen bij de beheerder. 
Hij zorgt ervoor, dat de uitrusting van de spelers voldoet aan het gestelde in de 
reglementen. 
De beheerder is gerechtigd indien geen zaalleider aanwezig is, de zaal te sluiten. 
 
Voor en na de wedstrijd controleren de zaalleider en de beheerder de kleedruimtes en de 
vloer. 
Tijdens de vloercontrole dient vooral gelet te worden op mechanische beschadigingen, 
zoals putjes en krassen. 
Vooral de cirkel en de doelgebieden dienen zorgvuldig te worden gecontroleerd. 
Indien tijdens deze controle de beheerder niet aanwezig kan zijn, meldt de zaalleider de 
eventueel geconstateerde beschadiging later aan de beheerder. 
 
De KNHB is niet aansprakelijk voor schade aan gebouwen en/of zalen incl. meubilair. 
 
Materiaal 

Schoeisel: 
Gebruik dient te worden gemaakt van de universele binnensportschoenen (zwarte 
en/of donkere zolen verboden), die geen sporen op de speelvloer achterlaten. 
De zolen van de schoenen van de spelers moeten vlak zijn, zonder hakken, doppen of 
strips. 
Sticks: 
Het is verplicht te spelen met de officieel goedgekeurde zaalhockeysticks. 
Kleding en uitrusting: 
Reglementair is omschreven, dat de kleiding en uitrusting van een spelers (ook van de 
doelverdediger) geen delen mag bevatten, welke schade aan de speelvloer kan 
veroorzaken, of gevaar opleveren voor andere spelers. 
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Uitrusting Doelverdedigers 

Doelverdedigers mogen geen materiaal gebruiken, dat gevaarlijk is voor de medespelers 
en beschadiging kan aanbrengen aan de vloer (ter beoordeling van de zaalbeheerder met 
assistentie van de zaalleider). Beenbeschermers moeten worden voorzien van safeguards 
(afschermkapjes over de gespen), klittenband of kunststofsnelsluiters. 
De klompen dienen een vlakke zool of riemen zonder metalen delen te hebben en mogen 
zijn voorzien van riemen met klittenband of kunststofsnelsluiters) 
 
Speelduur 

Normale wedstrijden : maximaal 2 x 30 minuten per wedstrijd 
 
Meerluiken  : maximaal 2 x 20 minuten per wedstrijd 
Jongste Jeugd : 20 minuten per wedstrijd 
 
Bij vertragingen is de zaalleider verplicht te handelen conform art. C 4.6.4. van het 
Bondsreglement (inkorten wedstrijden) 
 

Arbitrage 

De Commissie Bonds Arbitrage van het District Zuid-Nederland van de K.N.H.B. zal een 
beperkt aantal klassen aanwijzen waarin de wedstrijden door bondsscheidsrechters 
worden geleid. 
Voor seizoen 2015-2016 zijn dit: Senioren Topklasse en Overgangsklasse, Jeugd JA en 
MA. 
 
Alle wedstrijden, waarvoor geen bondsscheidsrechters zijn aangewezen, dienen te 
worden geleid door scheidsrechters, die in het bezit zijn van een geldige 
scheidsrechterskaart.(uitzondering is de jongste jeugd) 
 
Het clubarbitragesysteem van zaalhockey is identiek aan dat van veldhockey. 
De thuisspelende vereniging is en  blijft, ongeacht onderling gemaakte afspraken, geheel 
verantwoordelijk voor de arbitrage m.u.v. wedstrijden gespeeld in MEERLUIKEN. Hier 
dient de arbitrage verzorgd te worden door de vereniging, die de ZAALLEIDING heeft. 
 
Teambegeleiding 

Elk jeugdteam dient vergezeld te zijn van een gezaghebbende senior-begeleider, die 
zowel in de zaal als in de kleedkamers en overige ruimten toezicht op zijn team 
uitoefent. Jeugdteams zonder begeleiding worden verboden te spelen en beboet als 
zijnde NIET OPKOMEN. 
 
Aanvangstijd 

De aanvangstijd, zoals aangegeven in het competitieprogramma, dienen strikt te worden 
aangehouden. Op naleving hiervan zal door het Districtsbestuur en de competitieleider 
nauwlettend worden toegezien. De zaalleider dient er voor te zorgen dat de wedstrijd op 
tijd eindigt, dus zonodig inkorten (zie boven). 
Jeugdwedstrijden mogen niet meer aanvangen na 20.00 uur (uitzondering hierop met 
toestemming C.Z.Z.) 
Wedstrijden, waarbij Bondsscheidsrechters zijn aangewezen, mogen niet na 20.00 uur 
worden vastgesteld (uitzondering hierop met toestemming C.Z.Z.) 
 
Attentie: in verband de beschikbaarheid van de zalen heeft de CZZ, in overleg met de 

KNHB, dit jaar in een aantal gevallen toestemming gegeven om 
jeugdwedstrijden na 20.00 uur te laten aanvangen 
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Zaalleider 

Per zaal dient een zaalleider aanwezig te zijn, die eventueel in samenwerking met een 
aantal assistenten ervoor zorgt, dat alle regels nageleefd worden en de orde in de zaal 
gehandhaafd blijft. 
Als zaalleider kunnen alleen “SENIOR-leden” optreden. 
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Standaard Boete regelingen 

C.1.8 Terugtrekken van een team uit de competitie  Boete (min) 

  Fase 1. Terugtrekking team vóór indelingsvergadering 

  Fase 2. Terugtrekking team na indelingsvergadering, vóór publicatie  €        125.00  

 • + inschrijfgeld  

 Fase 3. Terugtrekking team na publicatie (SL/Standenmotor), vóór start competitie*  €        200.00 

 
* Vanaf het 3e team van de vereniging dat in fase 3 wordt teruggetrokken boete € 250,00 
per team.  

 • + inschrijfgeld  

 Fase 4. Tijdens het seizoen  €        250.00 

 • + inschrijfgeld  

  

• alle gespeelde wedstrijden worden als niet-gespeeld beschouwd, wat direct in 
de ranglijst wordt verwerkt   

C.3.1 Geen zaalleiding  €          75.00  

C.3.3 Geen begeleiding van een persoon van tenminste 18 jaar of ouder bij jeugdteams  €          75.00  

C.4.3 Niet tijdig opkomen voor vastgestelde wedstrijd  €        100.00  

  
• Strafdoelpunt tegen voor elke 3 niet gespeelde wedstrijdminuten met een maximum van 
vijf   

C.8.9 Niet-gerechtigde speler per wedstrijd  €          75.00  

  • 3 punten in mindering per wedstrijd   

C.12.1 Niet opkomen (1e maal)  €          75.00  

  • 3 punten in mindering + kosten zaalhuur indien niet begrepen in het inschrijfgeld    

  • Wedstrijd verloren met 5-0, wordt niet op nieuw vastgesteld*   

  

• Meerdere wedstrijden op 1 speeldag gemist: 1 x 3 punten in mindering + 
totaalboete  €        125.00  

C.12.2 Niet opkomen (2e maal) - Op andere speeldag  €        125.00  

  

• Team wordt uit competitie genomen en het volgende seizoen een klasse lager 
ingedeeld   

  • Geen restitutie inschrijfgeld.   

  • De door het team gespeelde wedstrijden worden als niet-gespeeld beschouwd   

C.12.3 Voortijdig beeindigen van een wedstrijd door de scheidsrechters  €        125.00  

  • 3 punten in mindering en wedstrijd met 5-0 verloren*   

C.12.4 Voortijdig beeindigen wedstrijd door een  team  €          75.00  

  • 3 punten in mindering   

  

•  Wedstrijd verloren met 5-0 (behalve als de stand op het moment van staken 
reeds groter is)*   

  • Evt. aanhangig maken bij Afd. Tuchtzaken KNHB in geval van wangedrag.   

C.12.5 Niet ordelijk verlopen wedstrijd  €        125.00  

  • 3 punten in mindering en wedstrijd verloren met 5-0*   

A.7.1.3 Niet spelen in standaardkostuum   

  • Eerste maal  €          50.00  

  • Volgende keren per gebeurtenis  €          75.00  

A.7.2.5 
Niet spelen met van elkaar verschillende rugnummers (standaardteams, topklasse jeugd 
en reserveteams   

  het spelen van districtskampioenschappen, b.v. reserveteams ook borst- en rugnummers)   

  • Eerste maal  €          50.00  

  • Volgende keren per gebeurtenis  €          75.00  

A.7.2.2 Het niet spelen in een van de thuispartij afwijkend 'uit-tenue'  €          75.00  

A.7.5.5 Spelen met een uitrusting welke schade kan veroorzaken aan de speelvloer  €          75.00  

  
• De vereniging is aansprakelijk voor schade, voortvloeiend uit overtreding van dit verbod 
door één of meer   

  
spelers dan wel begeleiders of door haar aangewezen scheidsrechters en is verplicht de 
schade te vergoeden.    

E.2.5.4 Het niet voldoen tot het leveren van wedstrijd- c.q. zaalleiding  €          75.00  

* hiervan kan worden afgeweken, indien de wedstrijd van belang is voor het bepalen van het kampioenschap, 
promotie of degradatie 
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De competitieleiding kan, indien daar aanleiding voor is, het standaard boetebedrag te 
alle tijden verhogen tot het maximale bedrag, in bijna alle gevallen is dat € 250.00 
 
Bezwaren tegen opgelegde boetes dienen binnen twee weken na dagtekening schriftelijk 
kenbaar te worden gemaakt aan de Commissie Zaalhockey  Zuid Nederland , dat de 
boete heeft opgelegd. Indien de boete is opgelegd door het bondsbestuur, dient het 
bezwaar aan het bondsbestuur te worden gericht.  
Bezwaren die buiten de gestelde termijn worden kenbaar gemaakt, worden niet 
ontvankelijk verklaard 
 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de artikelen in het Bondsreglement, uitgave 
2015. 


