Zaalbriefing MHC Krimpen
2021-2022

Opzet briefing
•
•
•
•
•
•

1. De nieuwe regel
2. Wijzing in de interpretatie van twee (zaal)regels
3. De basics van het zaalhockey
4. Zaalhockey voor gevorderden
5. Overige belangrijke dingen
6. Afsluiting

• Powerpoints en andere documenten van briefings e.d. worden online gezet.
Deze kun je vinden door naar www.mhckrimpen.nl te gaan, log in, ‘’Club’’,
‘’Documenten’’, ‘’Arbitrage’’.

De nieuwe zaalregel
• Nieuwe zaalregel: groene kaart voor de teambegeleider
• Vanaf dit zaalseizoen kan er een groene kaart worden gegeven aan de
teambegeleider. Het gevolg is dat de teambegeleider 1 minuut NIET
mag coachen en speelt het desbetreffende team met 1 speler minder
• De teambegeleider hoeft niet naar de tribune toe, maar mag bij de
teambank blijven zolang hij of zij 1 minuut niet coacht

Aanpassing in de interpretatie
• Dit zaalseizoen wordt de interpretatie van twee zaalregels veranderd,
namelijk (1) die van het spelen van de bal in de lucht en (2) het
verdedigen met een masker op.

Het spelen van de bal in de lucht (1)
• Het spelen van de bal in de lucht is NIET (meer) toegestaan
• Voorheen mocht je nog de bal in één vloeiende beweging naar de grond
brengen -> dit mag dus nu NIET meer
• Dit betekent dat de bal alleen nog maar gestopt mag worden door het
team dat de bal niet omhoog heeft gebracht.
• Voorbeeld: aanvaller pusht op doel, maar de bal wordt onderweg door de
verdediger aangeraakt en gaat de lucht in. Dan mag de bal alleen worden
gestopt door de aanvallende partij.
• Let op: niet naar beneden brengen, maar pas als de bal is uitgestuiterd
stoppen. Anders speel je hem namelijk alsnog in de lucht.

Het spelen van de bal in de lucht (2)
• Op deze nieuwe interpretatie is een uitzondering.
• Deze is te vinden in spelregel 9.10: ‘’Als na een toegestaan schot op
doel de bal in de lucht is door afkaatsen van de doelverdediger, de
doelpaal of de doellat mag de bal gestopt worden door een speler
van beide teams.’’
• Met andere woorden: in beginsel mag alleen het team dat de bal niet
omhoog heeft gebracht de bal stoppen tenzij de bal via de
doelverdediger, de doelpaal of de doellat gaat.

Het verdedigen met een masker op (1)
• Deze nieuwe interpretatie wordt gelijkgesteld met de interpretatie op
het veld
• Wanneer een verdediger met masker op, na het nemen van de
spelhervatting (uitpush of vrije push), een verdedigende actie maakt
op een aanvaller dan geef je een strafcorner (ongeacht of dit binnen
of buiten de cirkel is gebeurd)
• Voorheen werd, mits in de cirkel, een strafbal gegeven voor deze
overtreding. Dat gebeurt nu dus niet meer.

Het verdedigen met een masker op (2)
• Let op 1: na een strafcorner mag de verdediger met masker op wel naar
een teamgenoot spelen. Het nemen van een self-pass is niet toegestaan
met masker op.
https://www.youtube.com/watch?v=s0uYMFOUZD0&list=PLF9C3Z36XP1sv
OMesEpGHJvfYc5K19J0B&index=25
• Let op 2: als de bal tijdens een strafcorner door een verdediger met masker
wordt veroverd, dan mag de verdediger met masker op uitverdedigen. Dit
betekent dat de verdedigen met masker op zelfs nog kan scoren aan de
andere kant. Het gaat om één vloeiende actie. Indien geen sprake meer is
van één vloeiende actie (de verdediger passt de bal, verliest de bal aan een
aanvaller of wanneer wordt gefloten voor een overtreding), dan moet de
verdediger het masker onmiddelijk afdoen.

Overzicht
• 1 nieuwe regel: groene kaart voor de teambegeleider
• 2 nieuwe interpretaties:
- het spelen van de bal in de lucht
- het verdedigen met een masker op
• Deze nieuwe regel en interpretaties worden in dit filmpje
https://www.youtube.com/watch?v=fvYR64ORDGo uitgelegd (van
0:00 tot 2:40)

Standaardregels - speeltijd
• Dit jaar spelen we op het veld 4 keer 17,5 minuut.
• Deze regel gaat niet over op de zaal.
• Dat komt, omdat het dit jaar voor de zaalhuur gewoon niet te regelen
was. Het zou kunnen dat deze regel wel volgend jaar komt.
• In de zaal spelen we, zoals wel bekend zal zijn, 1x 35 minuten waarbij
de scheidsrechters wisselen na ongeveer 17,5 minuut.
• LET OP: dit jaar zorgt het thuisteam voor de scheidsrechters van het
GEHELE zaalblok (dus de 3 wedstrijden).
• De zaalwacht houdt de tijd bij, tenzij de zaalwacht liever heeft dat de
scheidsrechters dit doen.

Hoog (1)
• Fluiten:

• hinder tegenstander
• pass >= 10 cm
• geen voordeel
• Niet fluiten:
•
•
•
•
•

pass < 10 cm zonder hinder
opstuitende stop zonder hinder
verdedigende stop in cirkel zonder hinder of gevaar over de achterlijn
bal over de zijbalk zonder overtreding: inpush
als voordeel geven beter is dan fluiten

Hoog (2)

Hoog (3)

Hoog (4)

Hoog (5)
https://www.youtube.com/watch?v=fvYR64ORDGo: van 2:46 tot 3:08
https://www.youtube.com/watch?v=oAqjP8mEINw&list=PLF9C3Z36XP
1svOMesEpGHJvfYc5K19J0B&index=10

Slaan (1)
• Grote schuifbeweging (inzet vanaf meer dan 50 cm van de bal)
• OF
• Zwaaibeweging naar de bal

• Let op: een flats is ook een slag!

Slaan (2)

Slaan (3)
https://www.youtube.com/watch?v=fvYR64ORDGo: van 3:09 tot 3:38
• Slaan is een lastige regel, omdat het altijd de interpretatie van de
scheidsrechter is. Niemand kan 50 cm precies meten op het moment
van spelen.
• Daarom in voorgaand filmpje kun je affluiten. Je mag natuurlijk ook
door laten spelen. Dit is een twijfelgeval.

Blok (1)
• De bal wordt hard gespeeld
• Ontvangende stick ligt klaar op de grond en laat geen
(pass)ruimte
• Bal wordt van nabij gespeeld (enkele meters) [schept de
speler van de bal een gevaarlijke situatie?]
• Ontvanger staat direct achter zijn stick: houdt zijn stick
voor het lichaam (zijn/haar voeten) [ernaast is dus GEEN
blok]
• Roekeloosheid en/of opzet bij spelen bal
• Dit zijn allemaal voorwaarden waaraan moet worden
voldaan wil het een blok zijn!
• https://www.youtube.com/watch?v=fvYR64ORDGo: 3:39 tot 4:10

Blok (2)

Blok (3)

Blok (4)

Blok (5)
• Een manier waarop soms in het blok wordt gespeeld is door een
pirouette
• In sommige gevallen kun je de aanvaller daar een kaart voor geven
• https://www.youtube.com/watch?v=uBJyBtdoU0&list=PLF9C3Z36XP1svOMesEpGHJvfYc5K19J0B&index=1
4

Liggend spelen (1)
• ‘’ Spelers mogen niet liggend spelen en niet op hand, knie of arm steunen, buiten
de hand(en) die de stick vasthoudt/vasthouden. De keeper mag het wel: echter
uitsluitend in eigen cirkel, wanneer hij zich geheel binnen de cirkel bevindt en ook
de bal erbinnen is.’’
• Languit
• Drie steunpunten op de grond max mag
• https://www.youtube.com/watch?v=WNHozNxhpZ0&list=PLF9C3
Z36XP1svOMesEpGHJvfYc5K19J0B&index=10
• Wat wel mag:
• stick horizontaal op de grond leggen met beide handen
vasthouden
• eerst vallen, dan liggen (hij mag dus de bal, terwijl hij nog in
de lucht is, spelen)

Liggend spelen (2)

Basics van het zaalhockey - overzicht
•

Verschil veld vs zaal:

•

4 x 17,5 minuut vs 1x 35 minuten

•

Hoog vs niet hoog (zie eerder)

•

Slaan vs push (zie eerder)

•

Overal naartoe spelen waar je wilt vs in het blok spelen (zie eerder)

•

Liggend spelen vs niet liggend spelen (zie eerder)

•

11 spelers vs 6 spelers

•

Foute wissel: strafcorner in de zaal

•

5 meter vs 3 meter

•

Lange corner op 23 meter vs lange corner op middenlijn

•

Verdedigers bij strafcorner in het doel vs naast het doel

•

Overige speler bij sc tegen op middenlijn vs 23 meter vd tegenstander in de zaal

•

Tijdstraf: 2/5/10 minuten vs 1/2/5 minuten

•

https://www.knhb.nl/app/uploads/2021/11/Verschillen-spelregels-veld-en-zaalhockey-2021-2022.pdf

•

Dit waren alle nieuwe en belangrijke regels die iedereen moet weten. Nu gaan we verder met de regels voor gevorderden. Voel vrij om hierover nog vragen te stellen of weg te gaan als dit hetgeen is waar je voor
kwam.

•

De Bond heeft pas geleden een playlist met allemaal filmpjes gepost waar aardig wat regels duidelijk worden uitgelegd. Dat zijn te veel filmpjes om te bespreken, maar die kan je op het Youtube-kanaal van de KNHB
vinden https://www.youtube.com/playlist?list=PLF9C3Z36XP1svOMesEpGHJvfYc5K19J0B

Zaalhockey voor gevorderden – verkeerde
wissel (1)
• Standaard een strafcorner bij verkeerde wissel.
• Echter kun je hier ook kaarten bij geven, namelijk:
• 1) Verkeerde wissel met minimale invloed -> waarschuwing en bij
herhaling -> groene kaart aanvoerder
• 2) Verkeerde wissel met merkbare, directe invloed -> gele kaart
aanvoerder
• Dit zijn straffen die naast de strafcorner komen te staan, dus
strafcorner + 1 of 2
• Let wel op dat je dit bijvoorbeeld niet bij MD1 gaat doen.

Verkeerde wissel (2)
• Reageer bij een strafcorner die nog niet genomen is en waarbij gewisseld wordt onmiddellijk met het
terugdraaien van de wissel en een vermaning. Er volgt geen spelstraf!
• Tijdens een lopende strafcorner beoordeel je de invloed van de wissel.
A) Beperkte mate: spel gaat door.
B) Voldoende/grote mate: nieuwe sc* (+ aanvoerderskaart).
OF: wissel door de nemende partij: sc andere kant (+ aanvoerderskaart)
• Vermaan in alle andere gevallen waarbij eveneens sprake is van een fout. Ook daarna kun je bij
herhaling de strafmaat proportioneel opvoeren.
* Let op: als er sprake is van voordeel gaat het spel door en volgt de kaart later

Blok (1)
• We hebben eerder gezien wat de regels zijn voor in het blok spelen.
• Ook voor deze regel kun je strafopbouw toepassen.
• Strafopbouw: fluiten, intonatie, vermaning, groen, geel
• Let op: de aard/ernst van de overtreding kan ervoor
zorgen dat er stappen overgeslagen worden.
• Let op: een opzettelijke overtreding verzwaar je
normaal naar een strafcorner, echter dit geldt niet voor
een blok; dan is het slechts een vrije slag tegen.
• Bij het filmpje op de volgende slide kun je al meteen
een groene kaart geven

Blok (2)

Blok (3)
• Pirouette
• ‘’ De bal bewust hard in de stick van een laag verdedigende
tegenstander spelen mag niet, zeker niet wanneer diens lichaam
achter de stick zit (dit heet “door het blok spelen”), ook niet wanneer
je richting je tegenstander speelt.’’
• Maw: een pirouette is toegestaan en mooi zaalhockey, maar niet als
je 1) in het blok speelt of 2) richting een tegenstander speelt.
• Ook hier kun je de strafopbouw toepassen met evt. stappen overslaan

Liggend spelen
• Eerder besproken voor veldspelers, nu voor de keeper.
• ‘’10.5 Doelverdedigers mogen in hun eigen cirkel liggend de bal
spelen, wanneer deze in de cirkel is en zijzelf zich eveneens volledig
in de cirkel bevinden’’
• Dus niet: in de cirkel liggen en de bal, die op dat moment buiten de
cirkel is, spelen. Gebeurt dit wel: strafcorner

Insluiten (1)
• Verdedigers moeten een duidelijke (!) opening laten waar de bal doorheen
kan worden gespeeld. (het heen en weer bewegen met een stick is geen
duidelijke opening)
• Als ze dat niet doen krijgen ze een vrije push tegen; als het in de cirkel
gebeurt dus een strafcorner.
• Probeer dit te begeleiden door spelers te vertellen wanneer er zo’n situatie
dreigt te ontstaan.
• https://www.youtube.com/watch?v=3kUvqVeKXqY&list=PLF9C3Z36XP1svO
MesEpGHJvfYc5K19J0B&index=12
• Het filmpje op de volgende slide is zo’n voorbeeld: rood wordt ingesloten
door wit (dus vrije slag rood), maar de scheidsrechter had dit moeten zien
aankomen en had moeten begeleiden

Insluiten (2)

Klemmen
• Je mag de bal niet tegen de balk klemmen met je stick.
• Onopzettelijk: een bully
• De bal doelbewust tegen de balk klemmen is een opzettelijke
overtreding.
• Als je de bal meerdere keren tegen de zijbalk klemt wordt dan ook
gezien als opzettelijke overtreding.
• Opzettelijk: strafopbouw

Tijd en collega
• In principe houdt de zaalwacht de tijd bij, maar maak afspraken met tijdwaarnemers:
• > sc einde wedstrijd (wacht bijvoorbeeld op de zoemer en speel dan)
• > straftijd (in principe houdt zaalwacht dat bij, dus leg uit wat de straftijden zijn en dat de
zaalwacht daar verantwoordelijk is. Vaak zal de zaalwacht dat aan de arbitrage over willen laten)
• > ‘schaduwtijd’ (neem zelf een horloge mee voor het geval de zaalwacht een fout maakt/het
vergeet of als het bord het niet meer doet)

•
•
•
•

Afspraken met collega:
> algemene aanpak wedstrijd (MC anders dan JA)
> ondersteuning (wie, wat, waar, wanneer, hoe)
> maak verder de afspraken die je wilt, let op: wanneer fluiten we voor hoog, wat is in het blok
spelen, wanneer vinden we het slaan, enz.

Commentaar van coaches en teams
• Treed op tegen ongewenst gedrag (voorbeeld: ‘ik vind het vervelend
hoe je reageert, wil je daarmee ophouden’)
• Rustig, vriendelijk, kordaat
• Kort & bondig: er is weinig tijd in de zaal dus voorkom discussies
• Groene kaart coach/begeleider: is dus nu een tijdstraf van 1 minuut.
Kan je ook voorkomen door te zeggen ‘’En nu is het afgelopen’’
• Gele kaart coach/begeleider: 5 minuten (tribune) -> coach naar
tribune en 1 speler minder voor 5 minuten bij zaalwacht. Let op: geen
geel 2 minuten, maar geel 5 minuten

Reacties publiek
• Incidenteel commentaar: negeer het
• Grof en/of onophoudelijk?: spreek de aanvoerder of coach aan
• Verwijderen dissonant: zaalleiding moet dit doen
• Pressiemiddelen: als het echt niet anders kan is het uiterste
noodmiddel staken

Overige belangrijke dingen
• ‘’ Je mag geen maskers of andere dingen in de cirkel laten liggen. Doe je dit wel en het
spel ondervindt hier hinder van, dan krijg je een strafcorner tegen. Voorkomt dit een
doelpunt, dan krijg je een strafbal tegen’’
• ‘’ Maximaal 2x een speler voor een volledig aangeklede doelverdediger wisselen.
Wisselen tussen aangeklede doelverdediger mag onbeperkt’’ (6 spelers naar 5 spelers +
keeper mag dus 2x)
• ‘’ Bal over de balk: inpush op max. 1 meter loodrecht van de balk. Inpush verdedigend
mag buiten de cirkel genomen worden (gelijk een uitpush).’’
• ‘’ Bully: nooit binnen 3 meter van de cirkelrand’’
• Afspraken clubscheidsrechters: https://www.knhb.nl/app/uploads/2021/11/AfsprakenClubarbitrage-zaal-2021-2022.pdf
• Standaardafspraken: https://www.knhb.nl/app/uploads/2021/11/Standaard-afsprakenclubarbitrage-zaal-2021-2022-21.11b.pdf
• Nog vragen?

Afsluiting
• In het geval van (andere) vragen kun je mailen naar
arbitrage@mhckrimpen.nl
• Als je ideeën hebt en/of als je een specifiek onderwerp volgende
briefing behandeld wilt zien worden, stuur dan ook een mail!
• Powerpoints en andere documenten van briefings e.d. worden online
gezet. Deze kun je vinden door naar www.mhckrimpen.nl te gaan, log
in, ‘’Club’’, ‘’Documenten’’, ‘’Arbitrage’’.
• Veel plezier dit zaalseizoen!

