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Het speelveld
Balken worden op de zwarte 
lijnen aan de lange kant 
gelegd

De cirkel is de stippellijn

Strafbalplek is het streepje 
tussen de 2 cirkelranden     
(7 meter)

De doelen staan achter de 
achterlijn



Denk  er aan de doelplanken te plaatsen



Verschillen in veldhockey en zaalhockey

• Wedstrijden duren voor de F en 1ste jaars E 2 x 15 minuten, korte pauze om wat te zeggen

• Wedstrijden voor de 2de jaars E duren 35 min geen wissel van speelhelft, scheidsrechter wisselt wel

• Ieder thuisspelend team levert twee spelleiders voor het hele blok

• Alleen pushen de bal mag niet hoog (<10cm = balkhoogte) Flatsen en slaan is verboden.

• Niet lopen met een bal maar overspelen. Geen trucjes maar passen. Geen backhand.

• Maak gebruik van de balken (hoek van inval = hoek van uitval) balk = extra speler

• Strafcorner wordt vanaf de rechter kant genomen. Mag ook vanaf links

• Verdedigende strafcorner, spelers staan naast het doel, allemaal aan dezelfde kant

• Je mag niet liggend de bal spelen



Spelers
• Er staan 5 spelers en 1 keeper in het veld of 6 spelers.

• Snel wisselen, zaalhockey is intensief, wissel steeds meerdere spelers tegelijk

• Alleen in balbezit wisselen bv als de bal over de eigen achterlijn is gegaan

• Eerst moeten alle spelers het veld verlaten voordat de wissels er in gaan

• Foute wissel levert een strafcorner tegen op.

• 1 coach is aan het coachen, andere coach of manager regelt de wissels

• Als je team een vrije bal heeft en de tegenstander wisselt neem dan snel de bal. Het 

is dan chaos en daar kun je gebruik van maken



Voorbeeld wisselschema



Wisselen in balbezit tijdens dood spel moment
Eerst speler er uit daarna pas speler er in



De standaard opstelling

1 keeper

2 verdedigers

1 middenvelder

2 aanvallers



Uitverdedigen in balbezit met een
kommetje van de tegenstander

De mid-mid moet altijd een kant 
kiezen zodat de bal kort via de 
balk gespeeld kan worden.

In dit plaatje gaat de bal van de 
links achter naar de rechts achter 
dus verschuift de mid-mid naar de 
rechter balk

Door steeds de bal heen en weer 
te passen tussen de rechts en 
links achter zorg je ervoor dat het 
blok van de tegenstander uit elkaar 
komt te staan waardoor je de bal 
door de as naar voren kunt spelen



Uitverdedigen in balbezit

Keuze 1:
Als de bal uitgenomen wordt door rechts 
achter (2) dan gaat de bal eerst breed naar 
de links achter (1) en daarna naar de mid-
mid (3) die naar de linkerkant komt. 

De mid-mid kan dan de bal aannemen, 
opendraaien en naar de rechts voor (5) 
(pass lijn b) of links voor (4) (passlijn a) 
passen, wel of niet via de balk



Uitverdedigen in balbezit

Keuze 2:
Als de bal uitgenomen wordt door de links 
achter (1) kan die 
• direct via de balk overgespeeld worden 
naar de links voor (4) (passlijn c)

• eerst naar de rechts achter (2) worden 
overgespeeld (passlijn d) die de bal terug 
speelt naar de links achter (passlijn e) en 
daarna naar de links voor (passlijn c)



Uitverdedigen in balbezit bij mandekking

Als de tegenstander mandekking 
speelt dan moet de mid-mid
weglopen richting een kant en dan 
kan de pass via de balk naar de 
voorhoede

Als de links achter de bal neemt 
dan moet de rechtsachter niet naar 
voren gaan maar het juist breed 
houden, schuin naar achteren



Uitverdedigen niet in balbezit
kommetje

Bij niet-balbezit maken we een kommetje 
met de linksvoor, de mid-mid en de 
rechtsvoor

De 2 achterhoede spelers staan voor hun 
man 

Het kommetje moet niet te dichtbij staan, 
anders gaat de bal hard tussen de benen 
door of langs de voeten.
Je moet snel klaar staan met de stick op de 
grond

Als de bal van rechts naar links gespeeld 
wordt dan schuift het kommetje mee



Uitverdedigen niet in balbezit

• Als de links achter van de tegenstander (wit 1) de 
bal uitneemt, maak je met de links voor (geel 4), de 
rechts voor (geel 5) en de mid mid (geel 3) een 
kommetje/block (niet te dichtbij).
• De rechts achter (geel 2) en de links achter (geel 1) 
zorgen dat de ruimte tussen de spelers in het block
gedekt is en staan dus voor hun man.
Zij dekken ook de dieptepass via de balken af (b)

• Het block schuift op naar de opbouwzijde van de 
tegenstander als de bal verplaatst wordt door de links 
achter (wit 1) naar de rechts achter (wit 2) van de 
tegenstander (a)
Dit systeem is aanvallend verdedigend en kan 
makkelijk uit gescoord worden

3 mans block/aanvallend verdedigen



Uitverdedigen niet in balbezit
3 mans block



Uitverdedigen niet in balbezit
Mandekking

Mandekking spelen in de zaal is vooral 
gemakkelijk voor de balbezitter omdat 
het zo makkelijk is om de bal te spelen 
of zelf te drijven. 

Je ziet hoeveel blauwe speellijnen er nu 
zijn en het is voor het verdedigende 
team minder voorspelbaar wat er 
gebeurt. De balbezitter voelt ook 
helemaal geen druk want er staat geen 
block



De lange corner 2de 
jaars E

• De mid-mid (geel 3) legt de bal naar achteren 
naar de rechts achter (geel 2)

• De rechts achter (geel 2) verlegt de bal naar 
links achter (geel 1)

• De links voor (geel 4) loopt diep richting 
achterlijn en legt de bal voor op de kop van de 
cirkel waar de mid-mid (geel 3) naar toe is 
gelopen. 

• De rechts voor (geel 5) loopt naar de 2de paal 
voor een tip-in, maar blijft buiten de reikwijdte van 
de keeper



Overtreding van de verdediger in 
de cirkel

Voor de 2de jaars E is dat een strafcorner

Voor de F en 1ste jaars E is dat een vrije bal buiten de 
cirkel



Strafcorner aanvallend

Variatie 1:

• aangeven op de kop van de 
cirkel (geel 3) gevolgd door een 
rechtstreeks  schot 

• De aangever 5 loopt in voor de 
tip

• Speler 2 en 4 (geel) lopen in 
voor de rebound



Strafcorner aanvallend

Variatie 2:

• aangeven op de kop van de cirkel 
(geel 3) gevolgd door een afschuif op 
ingelopen speler 2 (geel)

• De aangever (geel 5) loopt in voor 
de tip

• Speler 3 en 4 (geel) lopen in voor de 
rebound



Strafcorner aanvallend

Variatie 3:

• korte corner gevolgd door een 
rechtstreeks schot van speler 2 (geel)

• De aangever  (geel 5) loopt in voor 
de tip

• Speler 3 en 4 (geel) lopen in voor de 
rebound



Strafcorner aanvallend



Strafcorner verdedigend
Variatie 1:als de corner kort wordt aangegeven

• De keeper stapt 2 stappen naar links om de korte 
hoek te dekken
• De links voor (geel 4) loopt richting de stopper 
(wit 2)
• De links achter (geel 1) loopt achter de keeper 
langs om de aangever (wit 5) te verdedigen
• De mid-mid (geel 3) loopt naar de kop van de 
cirkel tot de strafbal streep
• De rechts achter (geel 2) gaat of in het doel staan 
rechts naast de keeper als lijnstopper  of loopt iets 
uit om een schot van aanvaller wit 4 te stoppen
• De rechts voor (geel 5) loopt door naar de 
middenlijn voor een counter



Strafcorner verdedigend
Variatie 2: als de corner op de kop wordt 
aangegeven

• De keeper doet 2 stappen naar voren
• De links voor (geel 4) loopt richting de andere 
kant van de cirkel 
• De links achter (geel 1) loopt achter de keeper 
langs om de aangever te verdedigen
• De mid-mid loopt door naar aanvaller wit 3
• De rechts achter (geel 2) gaat of in het doel staan 
rechts naast de keeper als lijnstopper  of loopt iets 
uit om een schot van aanvaller wit 4 te stoppen
• De rechts voor (geel 5) loopt door naar de 
middenlijn



Strafcorner verdedigend



Strafcorner verdedigend
5de man mag 
meeverdedigen in 
de strafcorner of 
achter de 
middenlijn 
plaatsnemen



Insluiten met meerdere sticks



Insluiten meerdere sticks



Wat is liggend spelen?
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Voor het blok gezet…? 
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In het block spelen



Coachtips
Voor de wedstrijd

• Teambespreking van maximaal 10 minuten in de kleedkamer. Spelers mogen de zaal niet 
in voordat de vorige wedstrijd is afgelopen (in overleg op de bank)

Tijdens de wedstrijd

•Coaches mogen alleen rond de spelersbank coachen

•Niet langs de balken lopen, je loopt de scheidsrechter in de weg

Na de wedstrijd

•Verlaat meteen na de wedstrijd de zaal, de volgende 

wedstrijd moet op tijd starten.

• Drinken en nabespreken in de kleedkamer 

• Laat de kleedkamer netjes achter!

•Zorg ervoor dat na elke wedstrijd het DWF is ingevuld door de scheidsrechter



Clubhuis 
gesloten!!!!!!!!

Het clubhuis is m.i.v. zondag 5 december in het weekend 
gesloten en door de week alleen geopend als de velden 
bespeelbaar zijn voor trainingen (in de winter vaak onzeker)

Zorg ervoor dat je de keepertas thuis hebt





Vragen


