
 
Tip en tricks als toevoeging voor de HHC zaalhockey briefing 26 November HHC 
 
 
Scheidsrechtersbriefing ZAAL: 
26 november 20.30-22.00h, scheidsrechters instructie voor de zaalscheidsrechters. Dit is adhv een 
film die de 10 belangrijkste regels duidelijk uitlegt. Aansluitend is er gelegenheid tot het stellen van 
vragen aan aanwezige scheidsrechters. 
 
 
Link voor het filmpje: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jsVETZOik7c 
 
EK Nederland Duitsland: mooi om te zien hoe actief de scheidsrechter IN het veld staat. 
En hoe je corners kan uitlopen ! 
https://www.youtube.com/watch?v=hlwOm-i2k6k#t=209 
 
 
Zaalfilm van Almere. Bevat zaal uitleg en ook hockeytips. Sommige spelsituaties zijn mooie 
scheidsrechtersvoorbeelden met meerdere uitleg. Positie beide scheidsen in de laatste minuut (6:10) 
is mooi om te zien. 
http://vimeo.com/33573787  
 
 
Als bijlage bij de zaalpapieren is bij de managers briefing ook het zaalreglement, verschillen veld/zaal, 
etc toe gevoegd.. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jsVETZOik7c
https://www.youtube.com/watch?v=hlwOm-i2k6k#t=209
http://vimeo.com/33573787


 
Looplijnen in de zaal: 

- langs de balk (buitenkant) 
- eigen achterlijn (kan in het veld) 
- Corner: in je eigen cirkel VOOR het nemen van de corner sta je midden voor het goal 

(duidelijk voor alle spelers). Daarna aan de zijkant/op achterlijn (buiten “schot”). 
- Corner andere cirkel: ca tussen de kop-cirkel en de middellijn zodat je goed zicht heb op de 

stop, de doelpalen (is het een doelpunt?) en je collega scheidsrechter. Of je in het veld staat, 
aan de balk of daarbuiten is afhankelijk van de persoon en de wedstrijd. Ga zeker niet op de 
middellijn en in het midden staan. 

- Je mag als scheidsrechter BINNEN het veld staan en lopen. Dit is zeker niet verboden. Pas 
op dat je niet in de weg loopt, spelers hindert of de bal tegen je voet krijgt. 

- Denk om je enkels met de balken !! 
-  

 
Kleding scheidsrechter: 

- goede en schone zaal schoenen (die geen strepen maken) 
- zorg dat je een FEL gekleurd shirt hebt, afwijkend van beide teams. Een felle kleur is goed 

zichtbaar voor een speler die aan het hockeyen is. 
- het liefst het zelfde kleur shirt als je collega (bel elkaar evt de avond voor de wedstrijd) of zorg 

dat je meerdere kleuren bij je hebt. 
- De kleur groen en geel wordt vaak gedragen door CS+ en Bondsscheidsrechters 

 
PS: zet je telefoon uit en haal de spullen uit je broekzakken. Niks is zo vervelend als die rammelende 
spullen in je broekzak, of nog erger: dat je telefoon overgaat in je broekzak tijdens een corner …… 
 
 
Voor aanvang van de wedstrijd: 

- maak met je collega scheidsrechter afspraken over: 
o hoe je de scheidsrechterswissel doet (tussen de 14-16 minuut). Tip: als de bal over de 

achterlijn is, vraag je de verdediger de bal even vast te houden, jullie wisselen, en je 
zegt dat het spel weer verder kan. 

o Bespreek met de zaalleiding wie het eindsignaal geeft (ivm duidelijkheid) 
o zorg dat je ruimte tussen de bank en de balk vrijhoud van sticks, etc maar ook vrij van 

(drink) water op de grond. Gemorst water is spekglad.  
o Vraag gerust aan de spelers om ruimte te houden en te maken 
o spelen in het blok 
o bal klemmen tegen de balk: vrije slag, boelie  
o elkaar helpen in de “diepe hoek” van je eigen cirkel. Hoe vraag je en hoe geef je dit 

aan? (fluiten in de cirkel van de andere scheids is een doodzonde!) 
o Bespreek hoe je omgaat met pratende spelers, coaches en publiek. 
o  

 
 
 



Zaalleiding: 
Als je zaalleiding hebt dan is dit een blok van 3 wedstrijden. De 1

e
 en de 3

e
 wedstrijd zijn HHC teams 

en de 2
e
 wedstrijd zijn de tegenstanders die tegen elkaar spelen. 

Als thuisclub dien je AL deze 3 wedstrijden te fluiten. 
Advies: zorg voor 3 scheidsrechters tijdens een zaalblok. Het is erg inspannend om 3 zaalwedstrijden 
achter elkaar te fluiten. 
De aanvangstijd van de wedstrijd is dwingend: er dient op tijd te worden begonnen. De tijd wordt ook 
nooit gestopt. Als de wedstrijd toch uitloopt is er bij de laatste wedstrijd die dag onvoldoende speeltijd ! 
Elk team speelt ongeveer 6 * 2 wedstrijden (4 uit, 2 thuis) 
 
 
DWF: digitaal wedstrijdformulier. 
Vul direct na afloop van de wedstrijd het DWF in (KNHB verplichting) 
Zaalleiding: zie hier ook op toe dat het DWF direct wordt ingevuld. Voor de wedstrijdcodes zie 
schema. 
 
Scheidsrechters indeling: 
Bondscheidsrechters: (opmerking: definitieve toewijzing vanuit de Bond volgt na medio November bij 
voldoende Bondscheidsrechters) 
TopTeams: B1, C1, D1. Elk team neemt 1 eigenscheidsrechter mee. Indeling scheidsrechters via 
Anita van der Noordt. Mits niet bonds aangewezen. 
Breedte team: alle overige teams. Regelen en leveren hun eigenscheidsrechters bij thuiswedstrijd 
(tijdens zaalleiding). 
 
Breedte teams zijn ZELF verantwoordelijk voor het regelen van de scheidsrechters 

 

 

Veel plezier met het fluiten in de zaal en veel suc6 ! 


