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Woord vooraf 
 

 

De spelregels voor elftallen zijn vastgelegd in het Spel-

reglement Veldhockey Voor de jongste jeugd, die speelt 

in drie-, zes- en achttallen, gelden aangepaste regels.  

Deze vind je op de website van de KNHB evenals de gebaren van scheidsrechters 

en nog veel meer! Dus kijk op:  www.knhb.nl/arbitrage  

 

In dit boekje is eerst informatie over 'de wedstrijd' weergegeven. Daarna ko-

men de regels van het spel aan bod, wat mag en vooral wat niet mag. Vervolgens 

de straffen die horen bij overtredingen. De regels van zaalhockey, met name de 

verschillen met veldhockey, staan in het volgende hoofdstuk.  Het laatste deel 

gaat over de scheidsrechters, hun taak en hoe ze die het beste kunnen vervullen.  

 

De belangrijkste regel staat niet in het boekje: sportief spelen, met veel plezier, 

en zo dat het voor niemand gevaarlijk is! 

 

De cursus sluit af met een examen. De opzet van de cursus  clubscheidsrechter 

is in september 2012 gewijzigd in een e-learning-traject. Op de site van de 

KNHB staan drie proefexamens met de antwoorden. Goed om alvast te oefenen! 

 

(www.knhb.nl/arbitrage/spelregels+en+briefings/proefexamens/DU13050_Proef

examens+cursus+clubscheidsrechter.aspx)   

Voor de liefhebbers, op www.dartfish.tv/fih vind je ruim 100 video’s waarop 

overtredingen zijn vastgelegd, ter leringhe ende vermaek!  

Ook leuk: www.goedgezienscheids.nl met een iPhone app voor scheidsrechters en 

de fluitsimulator! 

 

Heb je het examen gehaald, dan ben je Clubscheidsrechter en krijg je een 

scheidsrechterkaart. 

 

Succes, Rob, Louk, Marie Claire, Laura en Marielle 

Arbitrage Commissie Hoco 

 

NB1  Op www.knhb.nl/jeugd staat een spreekbeurtpakket over hockey 

NB2  Dit boekje is eind 2013 gemaakt als vertaalslag voor de jeugd van het les-

boek voor de cursus clubscheidsrechter. Wijzigingen in de spelregels zijn elk 

jaar verwerkt tot en met de wijzigingen van februari 2016.  

 

 

 

http://www.knhb.nl/arbitrage
http://www.knhb.nl/arbitrage/spelregels+en+briefings/proefexamens/DU13050_Proefexamens+cursus+clubscheidsrechter.aspx
http://www.knhb.nl/arbitrage/spelregels+en+briefings/proefexamens/DU13050_Proefexamens+cursus+clubscheidsrechter.aspx
http://www.dartfish.tv/fih
http://www.goedgezienscheids.nl/
http://www.knhb.nl/jeugd
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1. De wedstrijd 
 

Het veld 

Een hockeyveld ( 91,4 x 55 m) heeft twee helften met elk een doel. Er zijn drie 

gebieden, het gebied tussen beide 23 m lijnen (I),  het 23 m gebied buiten de 

cirkel (II) en de cirkel (III). De lijnen horen bij het veld. Op elke hoek staat een 

vlag. 

             23 m  midden    23 m 

 

De doelen 

Doelen hebben netten die heel zijn! De achterplank en zijschotten zijn 46 cm 

hoog en aan de binnenzijde donker van kleur. 

 

De bal 

De bal is glad en wit of heeft een andere afstekende kleur. Als de bal kapot 

gaat, hervatten we het spel met een bully, en met een nieuwe bal natuurlijk. 

  

Doelpunten 

Wie de meeste doelpunten maakt, wint de wedstrijd. Dat geldt ook bij hockey, 

maar bij hockey kun je alleen binnen de cirkel scoren, het 'doelgebied'.  

 

Bescherming 

Vanaf 1 augustus 2015 geldt dat alle veldspelers verplicht een mondbescher-

ming moeten (‘bitje’) dragen. Heeft een speler geen bitje in als hij het veld in wil 

komen dan laat je dit als scheidsrechter niet toe. Constateer je dat iemand in 

het veld zijn bitje niet draagt dan corrigeer je dat direct of je laat de betref-

fende speler wisselen. Er wordt geen spelstraf verbonden aan het niet dragen 

van een bitje!  
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We spreken over het ABCD van een doelpunt. Een doelpunt telt als een 

 

De doellijn hoort bij het veld. Een doelpunt telt pas als de bal helemaal over de 

doellijn is. Ook de zij- en achterlijnen horen bij het veld, de cirkellijn hoort bij 

de cirkel en de 23 m lijn bij het 23 m gebied. Dus als de bal voor een deel op de 

zij- of achterlijn is, dan is hij in het veld. En, is de bal nog voor een deel op cir-

kellijn dan is hij in de cirkel. 

 

In een fel duel verschuift het doel of valt het om. Is er nog niet gefloten en 

gaat de bal op de plek waar het doel stond over de doellijn, dan telt het doel-

punt.  

 

Duur van de wedstrijd 

Een hockeywedstrijd bestaat uit twee helften van 35 minuten. De rust duurt 5 

tot 10 minuten. Na de rust wisselen de teams van speelhelft, de scheidsrechters 

niet. Een helft begint als een scheidsrechter fluit voor de beginslag. Bij een 

spelonderbrekingen zet de scheids de tijd stil. Zoals bij een behandeling van een 

blessure in het speelveld, het nemen van een strafbal, een groene, gele of rode 

kaart of bij een gedwongen onderbreking (onweer, te veel water op het veld). 

Een wedstrijd wordt niet hervat als de onderbreking langer dan 30 minuten 

duurt.  

 

Teams 

Een hockeyteam bestaat uit maximaal 16 spelers. Hiervan zijn er maximaal elf in 

het veld, waaronder een keeper. De overige spelers zitten op de bank, met 

maximaal vier begeleiders. Om een wedstrijd te mogen beginnen, heeft een team 

minimaal acht spelers nodig waaronder de keeper.  

Aanvaller met zijn stick de  

Bal  heeft geraakt binnen de 

Cirkel  en de bal de  

Doellijn helemaal is gepasseerd 
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Heeft een team op de vastgestelde begintijd minder dan acht spelers in het veld 

staan, wordt er niet gespeeld. Vallen er tijdens een wedstrijd zoveel spelers uit 

dat een team minder dan acht spelers in het veld heeft, spelen we toch gewoon 

door.  

 

Aanvoerders 

Elk team heeft een aanvoerder, met een aanvoerdersband in een afstekende 

kleur. De aanvoerder mag als wisselspeler op de bank zitten. Aanvoerders zorgen 

voor een correcte invulling van het wedstrijdformulier en geven dat voor het be-

gin van de wedstrijd aan de scheidsrechters. Zij loten om de keuze tussen 

speelhelft of beginslag en mogen vóór de wedstrijd om de scheidsrechterskaar-

ten vragen. Aanvoerders zijn verantwoordelijk voor het juist wisselen en voor 

het gedrag van de spelers in het veld, op de bank en het gedrag van de begelei-

ders. Krijgt een aanvoerder geel, dan neemt een andere speler het 

aanvoerderschap op zich, minstens voor de duur van de tijdstraf. Bij rood is dit 

voor de rest van de speeltijd.  

 

Spelers 

Spelers dragen hun clubkleding. Als verwarring te verwachten is, doet het team 

dat een uitwedstrijd speelt een andere kleur shirt of kousen aan. Scheenbe-

schermers zijn verplicht, gebitsbeschermers dringend aanbevolen. Uitrusting, 

kleding of sieraden die gevaarlijk kunnen zijn, zijn niet toegestaan. 

 

Keepers 

Elk team heeft een keeper in het veld. Een helm met masker is verplicht evenals 

een shirt met een afwijkende kleur. De rest van de uitrusting is niet verplicht 

maar wel dringend aanbevolen! Bij een strafcorner mag alleen een geblesseerde 

of uit het veld gestuurde keeper van de verdedigende partij wisselen.  

Met een ´vliegende keep´ spelen mag.  Ook deze heeft een shirt met een afwij-

kende kleur aan. Bij een strafcorner en strafbal is de helm verplicht.  Buiten het 

eigen 23m gebied mag de vliegende keep alleen zonder helm spelen.  

 

Wisselen 

Wisselen van spelers mag altijd, behalve bij een strafcorner. Er is geen toe-

stemming van de scheidsrechter voor nodig. Wisselen gebeurt bij de middenlijn, 

aan de kant van de spelersbanken: eerst een speler uit het veld, dan de wissel-

speler er in. Een reguliere keeper mag bij het doel wisselen. Tijd staat stil voor 

het wisselen van een reguliere (reserve) keeper, niet voor het wisselen van een 

vliegend keep. 
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Sticks 

Sticks zijn van hout of van kunststof. Spelen mag alleen met de platte kant en de 

zijkanten. Elke speler heeft een eigen stick. Bij een strafcorner en bij een 

strafbal mag je je stick niet wisselen tenzij deze gebroken is of gevaarlijk be-

schadigd. 

 

Blessures 

Alleen als een geblesseerde speler niet zelf het veld kan verlaten, wordt het spel 

onderbroken. Een bloedende wond buiten het speelveld verzorgen. 

 

Teambegeleiders 

Ook de begeleiders van de teams (max. vier) staan tijdens een wedstrijd onder 

het gezag van de scheidsrechters. Zij zitten op de bank en mogen alleen na toe-

stemming van de scheidsrechter in het veld komen. De coach mag ongeveer een 

meter van de spelersbank staan. Dus niet langs de lijn 'meelopen'.    

 

Scheidsrechters 

Een hockeywedstrijd heeft twee scheidsrechters. Zij leiden de wedstrijd en be-

oordelen, als enigen, of de gebeurtenissen en handelingen van de deelnemers 

voldoen aan de regels. En, als de bal een scheidsrechter (‘dood object’) raakt, 

gewoon doorspelen! Dus wordt een bal gespeeld door een aanvaller en gaat de bal 

via de voet van de scheidsrechter over de achterlijn, dan beslist de scheidsrech-

ter; uitslaan! (de aanvaller heeft de bal als laatste aangeraakt).   
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2.  De regels van het spel 
 

Wat mag en wat niet mag 

 

De hockeyregels zijn er op gericht om een wedstrijd sportief te laten verlopen. 

Je mag de veiligheid van andere spelers niet in gevaar brengen.  

Een speler mag niet 

 ruw of gemeen spelen 

 zijn lichaam of stick zo gebruiken dat dit voor anderen gevaarlijk, bedreigend 

of volgens de regels hinderlijk is 

 de bal zo spelen dat dit voor anderen gevaarlijk of bedreigend is, of tot ge-

vaarlijk spel kan leiden. De bal van korte afstand, zeker hoog, in de richting 

van een tegenstander spelen is meestal gevaarlijk of bedreigend.  

 op een speler inlopen zonder de bedoeling de bal met de stick te spelen 

 op andere wijze wangedrag begaan. Hiermee bedoelen we 

 fysiek wangedrag als (herhaaldelijk) duwen, lichaam, stick of kleding van 

een tegenstander vastpakken, op een tegenstander inlopen of tegen hem 

aan lopen, hem laten struikelen, vasthouden en blokkeren, en natuurlijk 

naar een tegenstander slaan, schoppen of stompen of met een tegenstan-

der vechten, opzettelijk enig voorwerp of uitrustingsstuk naar de bal, een 

tegenstander of de scheidsrechter gooien en tijdrekken. 

 verbaal wangedrag als schelden, vloeken, en voortdurend protesteren te-

gen beslissingen. 

 

Gebruik van de stick 

 

Een speler mag niet 

 de bal in het veld opzettelijk omhoog spelen anders dan met een scoop 

 de bal opzettelijk met de bolle kant van de stick spelen 

 zonder de eigen stick in de hand aan het spel deelnemen 

 de bal met de stick boven schouderhoogte spelen 

 de stick over het hoofd van een tegenstander halen 

 bij naderen of spelen van de bal hun stick gevaarlijk of intimiderend voor 

een tegenstander omhoog brengen 

 een tegenstander op diens stick slaan of die stick haken 

 de bal hard slaan met de zijkant van de stick bij een forehand slag 

 

 

Een bal op het doel mag wel omhoog geslagen, getipt of gesleept worden. 

Boven 'schouderhoogte' is globaal bedoeld. Vaak is het belangrijker of een te-

genstander niet volgens de regels wordt gehinderd. Hengelen, de bal met stick 

ver boven het hoofd spelen, is spelbederf, dus geel. Raakt men de bal niet, ge-
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woon doorspelen. Uitzondering: bij een schot op doel mag een verdediger de bal 

boven zijn schouder stoppen of van richting veranderen, mits niet gevaarlijk. 

 

Gebruik van lichaam, hand of voet door veldspelers 

 

Spelers mogen niet 

 de bal met enig lichaamsdeel (hand/arm, voet/been, lichaam, hoofd) spe-

len, dat wil zeggen stoppen, voortbewegen, van richting veranderen 

 de bal vangen, oppakken, gooien, meedragen 

 hun stick met voet of been ondersteunen om een tegenstander te weer-

staan 

 

Je beschermen tegen een bal die gevaarlijk omhoog wordt gespeeld, mag natuur-

lijk wel. Er is verschil tussen 'de bal met de voet spelen' en 'door de bal geraakt 

worden'. Anders verwoord: voet raakt bal of bal raakt voet. Een speler moet 

moeite doen om te voorkomen dat hij geraakt wordt. Als echter geen sprake is 

van opzet, is het alleen een overtreding als het andere team er nadeel van heeft.   

Voorbeeld: Een verdediger staat in de cirkel, vlak bij de achterlijn. Er staat geen 

aanvaller dichtbij. De een bal gaat per ongeluk via de voet van de verdediger 

over de achterlijn. In die situatie is er geen nadeel voor de tegenstanders en is 

het dus geen overtreding. Wel heeft de verdediger de bal het laatste aange-

raakt  en is de spelhervatting dus een lange corner! Ook als de bal per ongeluk 

tegen de hand komt die de stick vasthoudt, spelen we gewoon door. 

 

De hoge bal  

 

Spelers mogen de bal los van de grond spelen maar er zijn beperkingen. Een hoge 

bal mag niet gevaarlijk zijn of aanleiding geven tot gevaarlijk spel.  

 

De bal met een slag (om)hoog spelen mag alleen bij een schot op doel. Een hoge 

pass mag dus alleen met een scoop of push worden gegeven.  

Een speler die vrij staat en een hoge bal gaat aannemen, heeft 'recht op de bal'. 

Andere spelers houden minstens 5m afstand tot de bal is aangenomen en onder 

controle gebracht. De beoordeling op gevaar van een scoop gebeurt bij het afge-

ven, de vlucht en het neerkomen. Overtredingen van spelers bij het afgeven, 

tijdens de vlucht van de bal of nabij de plaats waar de bal neerkomt, worden be-

straft op de plaats van die overtreding.  

Een vrije slag, een in- of uitslag mag niet opzettelijk omhoog. Is geen sprake van 

opzet en is de bal niet gevaarlijk, laten we gewoon doorspelen. Ook een bal los 

van de grond de cirkel in spelen, bijvoorbeeld over een liggende speler, is toege-

staan. De situatie wordt alleen beoordeeld op gevaar.  
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Tenslotte, een doelpoging wordt eveneens beoordeeld op gevaarlijk spel. Een bal 

van de rand van de cirkel hoog en hard tussen een aantal spelers door spelen, is 

gevaarlijk en dus een overtreding. Staat een verdediger op de doellijn, dan is een 

hoge bal op doel ten opzicht van deze verdediger geen overtreding.   

 

Afhouden  

 

Bij hockey moet de bal altijd speelbaar blijven. Een speler mag een tegenstander 

dus niet hinderen in een poging de bal te spelen door 

 de bal met lichaam of stick af te schermen  

 tussen hem en de bal te gaan lopen 

 hem met lichaam of stick te blokkeren 

 

Een speler die niet van voren wordt aangevallen, mag naar alle kanten wegdraaien.  

Hij houdt pas af als een tegenstander correct aanvalt, binnen speelafstand is, 

duidelijk een poging doet de bal te spelen en daadwerkelijk hinder ondervindt. 

Maar tegenstanders mogen een speler niet in de rug lopen en doen alsof zij wor-

den afgehouden. 

 

Wat alleen een keeper mag  

 

Een keeper mag in zijn cirkel de bal met stick, hand, klompen of legguards en li-

chaam spelen. D.w.z. stoppen, van richting veranderen, wegslaan en -schoppen.  

De bal mag, door de lucht, niet verder dan de eigen 23m lijn met hand worden 

weggeslagen. Bij een schot op doel mag een keeper de bal met zijn stick boven de 

schouder stoppen of laten afketsen, maar niet slaan. Voor een ‘vliegende keep’ 

gelden dezelfde regels. 

 

Wat een keeper niet mag  

 

Een keeper houdt af als hij 

 op de bal valt en opzettelijk blijft liggen 

 de bal afschermt met zijn hand of stick 

 tussen tegenstander en bal loopt, zonder de bedoeling de bal te spelen 

 de bal tussen de benen laat gaan om te voorkomen dat een aanvaller binnen 

speelbereik de bal kan spelen 

 

Een keeper mag ook niet 

 de bal met zijn stick boven zijn schouder wegslaan 

 de bal spelen zonder eigen stick in de hand 
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Al deze overtredingen worden als opzettelijk beschouwd en dus bestraft met 

een strafbal.  

 

De volgende overtredingen worden bestraft met een strafcorner: 

 de bal gevaarlijk spelen 

 de bal met opzet over de achterlijn spelen, 'afkaatsen' mag wel. 

 

Als een keeper buiten de cirkel een bal speelt, heeft hij dezelfde rechten en 

plichten als een gewone speler. Hij mag de bal buiten de cirkel dus alleen met 

zijn stick spelen. Speelt de keeper de bal buiten de cirkel met voet, been, hand, 

arm of lichaam, dan is dat een opzettelijke overtreding. In de 23m worden dit 

met een strafcorner bestraft. 

 

Een keeper mag alleen in het eigen 23m gebied spelen. Uitzondering is het nemen 

van een strafbal, dat mag wel. Alleen dan mag een keeper zijn helm afdoen. 

 

Komt de bal in de legguards of kleding van de keeper vast te zitten, volgt een 

strafcorner.  

 

Tenslotte mogen spelers niet 

 achter een doel omlopen 

 opzettelijk in het doel van de tegenpartij komen 

 

Achtergrond van deze regel is dat spelers een keeper niet onreglementair mogen 

hinderen. De keeper is wel beschermd door zijn uitrusting, maar deze levert ook 

beperkingen op in beweging en in zicht. 

 

Eigen doelpunt 

 

Per 1 februari 2014 heeft de KNHB de regel ‘eigen doelpunt’ vanwege gevaar-

lijke situaties afgeschaft.  

Een schot van binnen de cirkel die onderweg door een verdediger wordt geraakt 

en in het doel belandt, blijft vanzelfsprekend wel als eigen doelpunt tellen. Is 

het schot van buiten de cirkel dan volgt een lange corner als de bal een verdedi-

gende stick heeft geraakt en in het doel gaat. Als de bal via een verdedigende 

voet in het doel gaat, dan wordt een strafcorner gegeven wegens shoot. 

In het zaalhockey is de experimentele regel met het eigen doelpunt nooit inge-

voerd. In de zaal verandert niets. In het zaalhockey wordt het spel na een push 

van buiten de cirkel die via een stick in het eigen doel gaat, hervat met een uit-

push voor de verdedigende partij. Shoot wordt ook in de zaal bestraft met een 

strafcorner.  
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3. Spelhervattingen 

 

Hoe begint een wedstrijd en hoe hervatten we het spel na een doelpunt of als de 

bal uit of achter is? 

 

De regels zijn: 

 de bal ligt stil  

 spelhervatting mag met een self-pass  

 tegenstanders staan minstens op 5m afstand 

 met het nemen van de vrije slag hoeft niet te worden gewacht, tegenstan-

ders die nog niet op 5m staan mogen binnen die 5m niet aanvallen. Maar 

degene die een vrije slag neemt, mag niet een tegenstander ‘opzoeken’ en 

daarmee een overtreding uitlokken 

 de bal mag direct omhoog gespeeld worden 

 en mag niet leiden tot gevaarlijk spel 

 

Maakt een speler bij een spelhervatting een overtreding, dan krijgt de tegen-

stander een vrije slag. In de cirkel krijgt een verdediger zelfs een strafcorner 

tegen. Dit geldt ook buiten de cirkel, in het 23m gebied, als een verdediger de 

overtreding met opzet maakt. 

 

Voor de vrije slag zijn er nog meer regels, voor een bully zijn er andere regels.  

 

De spelhervattingen zijn hierna kort besproken.  
S  geeft de actie van de scheids aan. 
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Beginslag  

 

 bij begin wedstrijd, na de rust en na een doelpunt 

 iedereen op eigen helft tot beginslag is genomen   

 tegenstanders 5m afstand 

 de bal mag alle kanten op worden gespeeld 

 
S:  Fluitsignaal scheidsrechter 

 

Inslaan 

 

 bal helemaal over de zijlijn 

 door de tegenpartij van degene die de bal het laatst heeft geraakt 

 op de zijlijn, op de plaats waar de bal uit ging 

 binnen 23m lijn, iedereen 5m afstand, bal niet rechtstreeks de cirkel in, 

bal eerst 5m gespeeld 

 

Uitslaan 

 

 bal via aanvaller over achterlijn, geen doelpunt  

 recht tegenover de plaats waar bal over de achterlijn ging 
 max. 15m van achterlijn ( = hoogte kop cirkel, zie streepje op zijlijn) 
 tegenstanders 5m afstand 

S:  Staat met de rug naar achterlijn, beide armen zijwaarts uitgestrekt en fluit 
bij twijfel. 

                 Een bal die bij P over de achterlijn is gegaan, mag op elke 

                 plaats  op de lijn PR worden uitgeslagen. 

 

 

 

S:  Geeft met gestrekte horizontale arm de richting 
aan. Geeft daarna zo nodig met andere hand de plaats 
aan. Fluit bij twijfel. 
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Lange corner 

 

 bal via verdediger niet opzettelijk over de achterlijn 

 vanaf 1 augustus 2015 wordt de lange corner niet langer genomen op de 

zijlijn maar op de 23-meterlijn, recht tegenover het punt waar de bal over 

de achterlijn is gegaan.  

 aangezien het een spelhervatting binnen het 23-metergebied betreft zijn 

de toepassingen van een aanvallende vrije slag binnen het 23-metergebied 

van toepassing. Dus iedereen 5m afstand 

 het signaal (S) van de scheidsrechter voor het aangeven van een lange 

corner blijft hetzelfde: je wijst met een gestrekte arm naar de hoekvlag.  

 bal niet rechtstreeks de cirkel in, eerst 5m gespeeld 

 
S:  wijst met één arm naar de hoekvlag die het dichtst staat bij de plaats  
waar de bal over de achterlijn ging. 
 

NB Fout genomen lange corner: vrije slag voor verdedigers, max. 15m van de ach-

terlijn 

 

De bully 

 

Het spel wordt hervat met een bully  

 als de bal onbruikbaar is geraakt 

 bij een gelijktijdige overtreding 

 na onderbreking zonder (bij een blessure) straf 

 bij een onspeelbare bal (in kleding veldspeler of scheidsrechter) 

 

Uitvoering bully 

Op de plaats van het voorval, door scheidsrechter aangewezen, niet binnen 15m 

van de achterlijn. Nooit in de cirkel! Twee spelers tegenover elkaar, eigen doel 

aan rechterkant, bal tussen spelers in. Sticks raken eerst eenmaal de grond en 

dan elkaars stick boven de bal. Andere spelers min. 5m afstand. 

 

 

S: Wijst met de handen voor het lichaam, handpalmen naar 
    elkaar  toegekeerd en doet de beweging na van sticks bij  
    een bully. 
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4.  Straffen 
 

Bedoeling is dat het spel eerlijk, sportief en zonder gevaar verloopt. Dus worden 

overtredingen bestraft. Er bestaan twee soorten straffen, spelstraffen en per-

soonlijke straffen. De spelstraffen zijn de vrije slag, de strafcorner, de 

strafbal, de strafverzwaring en de strafomkering. De persoonlijke straffen zijn 

een vermaning, een waarschuwing en tijdelijk of definitief iemand uit het veld 

sturen.  

 

De spelstraffen 

 
We kennen drie soorten overtredingen: 

 niet opzettelijk 

 opzettelijk 

 wangedrag 

Wangedrag is ruw, niet sportief of gevaarlijk spelen, tijdrekken, met kennelijke 

opzet herhaaldelijk de spelregels overtreden en elk ander onbehoorlijk gedrag. 

In al die gevallen past een persoonlijke straf, waarover later meer.  

 

Maakt een aanvaller een overtreding dan krijgt deze een vrije slag tegen.  

De plaats van de overtreding en opzet of geen opzet, doen er niet toe.  

 

 

 

Voordeel geven 

 

Niet alle overtredingen worden bestraft, soms geeft de 

scheidsrechter 'voordeel'.  Dat gebeurt als een partij balbezit 

houdt en door kan spelen. De overtredende partij krijgt daar-

door niet nog eens extra tijd om de verdediging te organiseren. 

Maar balbezit zonder controle is natuurlijk geen voordeel.  

En, op het eerstvolgende dode spelmoment, kan alsnog een per-

soonlijke straf worden gegeven. 

S: Fluit niet, arm gestrekt schuin omhoog in de speelrichting 
van de partij die voordeel krijgt. 
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De straf voor een overtreding van een verdediger is wel afhankelijk van de 

plaats in het veld en of er sprake is van opzet of geen opzet. 

 

Plaats en aard van een overtreding door een verdediger 

 

   

 

 

        niet opzettelijk 

 

         opzettelijk 

   

  middenveld, tussen de  

  twee  23m lijnen   I   

 

 

        vrije slag 

 

         vrije slag 

   

  in het 23m gebied,       

  buiten de cirkel    II 

 

 

        vrije slag 

 

         strafcorner 

   

  binnen de cirkel   III 

 

 

         strafcorner of 

         strafbal 

 

 

         strafbal of 

         strafcorner 

 

 

In gebied III, de cirkel, wordt bij een overtreding van een verdediger een 

strafbal of een strafcorner toegekend.  

 

Een strafbal als  

 als een verdediger door een overtreding een doelpunt voorkomt, opzette-

lijk of onopzettelijk 

 een verdediger opzettelijk door een overtreding een aanvaller in de cirkel 

de kans ontneemt om de bal aan te nemen of te spelen.  

Voorbeeld: blokkeren of stick lichten. 
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Een strafcorner voor  

 een onopzettelijke overtreding binnen de cirkel, waardoor geen doelpunt 

wordt voorkomen 

 een opzettelijke overtreding door een verdediger in zijn cirkel als de aan-

valler geen balbezit heeft of kan krijgen.  

Voorbeelden zijn het duwen van de tegenstander zonder dat de bal in de 

buurt is of de bal met de bolle kant spelen zonder dat een tegenstander in  

de buurt is.  

 de bal opzettelijk over de eigen achterlijn spelen 

 of als de bal in de uitrusting of kleding van de keeper komt vast te zitten. 

 

De vrije slag  

 
Een vrije slag nemen we op dezelfde wijze als een spelhervatting. 

De regels zijn 

 de bal ligt stil  

 spelhervatting mag met een self-pass  

 tegenstanders staan minstens op 5m afstand  

 met het nemen van de vrije slag hoeft niet te worden gewacht, tegenstan-

ders die nog niet op 5m staan mogen binnen die 5m niet aanvallen. Maar 

degene die een vrije slag neemt, mag niet een tegenstander ‘opzoeken’ en 

daarmee een overtreding uitlokken 

 de bal mag direct omhoog gespeeld worden maar niet leiden tot gevaarlijk 

spel 

 

Aanvullende regels bij het nemen van een vrije slag: 

 vrije slag nemen op of nabij de plaats van de overtreding. Geen onterecht 

voordeel. Nabij wil zeggen op speelafstand. Dichter bij de cirkel is een 

scheidsrechter op dit punt strenger 

 vrije slag voor de aanvallers in 23m gebied: iedereen 5m afstand 

 bij een overtreding door een verdediger binnen 5m van de cirkel, wordt de 

vrije slag genomen op de plaats van overtreding en dus niet meer (oude re-

gel) teruggelegd op de stippellijn (5 meter van de cirkel). (Nieuwe regel 

vanaf 1 augustus 2015) 

 Alle andere spelers dan degene die de bal gaat nemen houden 5m afstand.  

 Verdedigers die in de cirkel staan mogen bij de cirkelrand blijven staan 

(dus binnen 5m), maar mogen totdat de bal door de tweede speler is ge-

raakt of de bal 5m heeft gerold niet buiten de cirkel komen. Een 

verdediger heeft de keus: Of 5m afstand en mag direct ingrijpen; Of 

staan bij de cirkelrand en mag de cirkel niet uit en moet wachten met in-

grijpen totdat een tweede speler (van de verdedigende partij) de bal 
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heeft aangeraakt of de bal 5m heeft gerold (nieuwe regel vanaf 17 fe-

bruari 2016).  

 Een vrije slag, een inslag binnen de 23m en de lange corner mogen niet 

rechtstreeks de cirkel in. De bal moet eerst 5m gerold hebben of door 

een andere speler (van de verdedigende partij) zijn gespeeld/is aange-

raakt. Hiermee wordt voorkomen dat een aanvaller de bal een klein tikje 

geeft en een medespeler, die op vijf meter afstand stond, komt inlopen en 

de bal de cirkel in speelt. Eventueel gevaar dat daaruit ontstaat is met de 

spelregelwijziging uitgesloten. 

 De bal mag wel, zonder gevaar, hoog over de cirkel gespeeld worden! 
 

 Een vrije slag voor de verdediging: op de lijn recht tegenover de plaats van 

de overtreding max. 15m van de achterlijn, net als bij uitslaan.  

Alleen tegenstanders min. 5m afstand. 

 

Natuurlijk nemen we de bal vanaf de strafbalstip. De overige spelers staan ach-

ter de 23m lijn. Bij een strafbal mogen spelers wisselen maar niet van stick! 

 

Degene die de strafbal neemt 

 staat bij en achter de bal, binnen speelafstand 

 wacht op het fluitsignaal voor dat hij de strafbal neemt 

 speelt de bal met een push (slag en sleeppush mogen niet) 

 maakt geen schijnbeweging 

 mag de bal één keer spelen en niet inlopen 

 

 
 
 

De strafbal 

 

S: Fluit met een arm recht omhoog (tijd stil) en wijst andere arm 
naar strafbalstip.  Fluit als keeper en speler opgesteld zijn  
(Keeper klaar? Speler klaar?) om strafbal te laten nemen. 
Doelpunt: Fluit en wijst met twee gestrekte armen naar midden. 
Spelhervatting: beginslag, fluit (tijd aan).  
Geen doelpunt, spelhervatting: vrije slag kop cirkel, fluit (tijd aan). 
 

Een vrije slag na 

overtreding van een 

aanvaller bij P mag 

overal op de lijn XY 

worden genomen. 
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De keeper 

 staat met beide voeten op de doellijn  

 mag zijn voeten niet verplaatsen voordat de bal is genomen. De rest van 

het lichaam mag de keeper wel bewegen 

 mag de bal vangen en vasthouden. Het is dus ook geen overtreding als de 

bal in de legguards vast komt te zitten. 

 

Fouten bij het nemen van een strafbal 

 een overtreding van de aanvaller (sleept bijvoorbeeld de bal). Vervolg: 

vrije slag verdediging kop cirkel. 

 aanvaller speelt de bal voordat er gefloten is en scoort: opnieuw nemen. 

Scoort niet: vrije slag verdedigers, kop cirkel. 

 de keeper komt te vroeg van de doellijn en stopt de strafbal of beïnvloedt 

daarmee de aanvaller. Vervolg: strafbal opnieuw nemen. Dat geldt ook bij 

een andere overtreding door de keeper. 

 

Bij de strafbal staat de tijd stil. Het spel wordt hervat met een fluitsignaal voor  

 doelpunt: een beginslag  

 geen doelpunt: een vrije slag voor de verdedigers, kop cirkel 

Net als bij de strafbal, zijn er veel voorschriften. De regels voor het nemen van 

een strafcorner zijn: 

 plaats van aangeven: op de achterlijn tussen het 10m streepje en de rand 

cirkel; aanvallers kiezen aan welke kant van het doel 

 aanvallers 

- aangever heeft minstens één voet achter de achterlijn 

- andere aanvallers staan geheel buiten de cirkel, inclusief stick, en staan op 

minstens 5m van de aangever 

 verdedigers 

- doelverdediger en hoogstens vier verdedigers staan geheel achter doel- 

of achterlijn inclusief de stick en op minstens 5m van de aangever 

- gezichtsbescherming voor verdedigers mag. Moet af buiten 23m. 

- andere spelers van het verdedigende team staan achter de middenlijn 

 pas nadat de bal door de aangever is gespeeld, mogen aanvallers in de cir-

kel en verdedigers over de doellijn, achterlijn en middenlijn komen 

 de bal moet eerst buiten de cirkel zijn geweest voor dat deze, in de cirkel, 

op het doel mag worden gespeeld. Eerste schot (slag) mag niet boven 

De strafcorner  
 
S: Fluit en wijst met twee gestrekte armen naar het doel. 
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plankhoogte ( 46cm) over de doellijn. Er is geen beperking voor sleeppush 

of tip-in 

 de beperkingen van de strafcorner zijn opgeheven als bal meer dan 5m 

buiten de cirkel is geweest of na eerste doelpoging 

 spelers mogen tijdens een strafcorner niet wisselen. Een geblesseerde of 

uit het veld gestuurde keeper van de verdedigende partij wel. 

 

Een strafcorner wordt altijd uitgespeeld, ook al is de speeltijd verstreken. Zo’n 

uitspeelstrafcorner eindigt als: 

 de bal meer dan 5m buiten de cirkel komt 

 er wordt gescoord 

 de bal over of naast het doel gaat 

 een aanvaller een overtreding maakt 

 de bal voor de tweede keer buiten de cirkel komt 

 

Begaat een verdediger een overtreding dan wordt de nieuwe strafcorner of de 

strafbal ook uitgespeeld. Als de strafcorner wordt onderbroken, zonder dat een 

overtreding is begaan, wordt deze overgenomen. 

 

Fouten bij het nemen van een strafcorner: 

 eerste schot (slag) te hoger dan 46 cm over de doellijn. Vervolg: vrije slag 

verdediging. 

 te vroeg inlopen van een aanvaller. Vervolg: stafcorner opnieuw nemen. 

 te vroeg uitlopen verdediger. Vervolg: deze verdediger achter de middel-

lijn en stafcorner opnieuw nemen. 

 te vroeg uitlopen doelverdediger. Vervolg: een van de vier verdedigers 

achter de middellijn en stafcorner opnieuw nemen. 

 Gevaarlijk: binnen 5m van verdediger op of boven kniehoogte op doel ge-

speeld 

 te vroeg inlopen bij de middenlijn van spelers van de verdedigende partij. 

Vervolg: strafcorner alleen onderbreken als aanvallers er hinder van heb-

ben. In dat geval: waarschuwen en overnemen. 

 De aangever (aanvaller) maakt een opzettelijke schijnbeweging. Vervolg: 

De aangever moet naar achter de middellijn en stafcorner opnieuw nemen. 

Andere aanvaller (die bij de cirkellijn staat) moet de bal aangeven.   

 

Is de bal na het aangeven niet buiten de cirkel geweest, kan er wel gespeeld 

worden maar niet gescoord. 

 

Verzwaring van een straf  
 

S: Fluit opnieuw en geeft aan welke straf wordt opgelegd, strafcorner of vrije 
slag andere kant op. 
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Soms wordt in een wedstrijd te veel gepraat en worden sportiviteit en respect   

geweld aangedaan. Voorbeelden van dergelijke situaties zijn, geen afstand ne-

men, de bal weg slaan, voortdurend commentaar leveren, enz.  In dat geval kan de 

scheidsrechter spelers tot de orde roepen door een straf te verzwaren of om te 

keren. Een strafcorner kan niet verzwaard worden tot een strafbal. 

 

 

De mogelijkheden op een rij: 

 

 een vrije slag voor de ene partij omzetten in een vrije slag voor de andere 

partij  

 in het 23m gebied een vrije slag voor de aanval verzwaren tot een straf-

corner 

 een strafcorner omzetten in een vrije slag voor de verdedigers 

 strafverzwaring 10m verplaatsen is per 1 augustus 2015 afgeschaft 

 

Persoonlijke straffen  

 

S: Fluit en zet tijd stil (twee armen bij de polsen gekruist recht omhoog). Bij 
een gele kaart wordt de tijdsduur van de verwijdering aangegeven. 
 

Een tegenstander fysiek hinderen door te duwen, slaan of trekken, gevaarlijk 

spel of het uitlokken hiervan, herhaaldelijk stick lichten, tijdrekken, voortdu-

rend commentaar leveren, enz. horen niet bij hockey. 

 

Hockey kent vier persoonlijke straffen om daar tegen op te treden: 

 een vermaning 

 een waarschuwing, groene kaart (per 1 augustus 2015 is dit een tijdstraf 

van 2 minuten alleen voor de spelers. Een tijdstraf bij een groene kaart 

geldt niet voor teambegeleiders).  

 tijdstraf, gele kaart 

 definitief verwijdering, rode kaart 

 

Een persoonlijke straf is een aanvulling op een spelstraf. Als bij een ernstige 

overtreding voordeel wordt gegeven kan op het eerste 'dode' spelmoment daar-

na alsnog voor een persoonlijke straf worden gefloten.  

 

Bij een kaart zet de scheidsrechter de tijd stil en moet dus weer fluiten voor de 

spelhervatting. Voor een vermaning wordt de tijd niet stil gezet. Een gele kaart 

betekent bij een verbale overtreding of spelbederf 5 minuten uit het veld en bij 

een fysieke overtreding 10 minuten. Een te ernstige verbale of fysieke overtre-

ding is meteen rood.  
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Twee keer groen is alleen mogelijk als sprake is van verschillende overtredingen, 

tweede keer groen voor een zelfde overtreding levert geel. In de praktijk wordt 

eerst de tweede groene kaart getoond en aansluitend een gele. Eenmaal geel ge-

geven, kan niet meer met groen worden gewaarschuwd. Bij een tweede gele kaart 

wordt de speler (met twee gele kaarten) definitief uit het veld gezonden. Ook 

hier eerste tweede gele kaart tonen en aansluitend de rode. 

 

Een tijdelijk uit het veld gestuurde speler moet op de eigen bank plaatsnemen. 

De scheidsrechter bepaalt wanneer de tijd voorbij is en de speler weer in het 

veld mag komen. De tijdstraf kan worden verlengd wanneer de speler zich gedu-

rende zijn straftijd opnieuw misdraagt.  

Een definitief weggestuurde speler mag niet in de buurt van het veld blijven.  

 

Krijgt een speler die op de bank zit een gele of rode kaart, dan wijst de aan-

voerder een speler aan die het veld moet verlaten. Als de keeper (tijdelijk) is 

uitgesloten mag de aanvoerder een wisselspeler/keeper in het veld laten komen 

en een veldspeler op de bank laten plaats nemen of een veldspeler als keeper 

aanwijzen 

 

Als een aanvoerder (tijdelijk) uit het veld wordt gezonden, moet hij zijn aan-

voerdersband aan een medespeler geven. De aanvoerder kan ook in zijn functie 

een persoonlijke straf krijgen, een vermaning, een waarschuwing of een gele 

kaart (eerste tijdstraf 5 min.). De kaart telt niet mee voor zijn 'strafblad'. 

Scheidsrechters kunnen ook teambegeleiders tijdelijk of definitief wegsturen. 

Geel betekent 10 minuten achter het hek, rood weg van het veld. Gedurende de 

straftijd van een teambegeleider speelt zijn team met een speler minder. 
 

Gele en rode kaarten worden via het wedstrijdformulier door de vereniging en 

door de KNHB geregistreerd. Bij een derde gele kaart wordt de speler voor één 

wedstrijd geschorst, evenals bij een 'verbale' rode kaart. Een rode kaart voor 

een fysieke overtreding: een schorsing van twee wedstrijden. 
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5 Scheidsrechters 

 

Taken  

De taken van de scheidsrechters zijn in het Spelreglement Veldhockey en het 

Bondsreglement van de KNHB vastgelegd. Scheidsrechters 

 laten de wedstrijdtijd spelen, tweemaal 35 minuten  

 passen de regels toe en houden de score bij 

 hebben formeel een eigen speelhelft en houden het 'eigen doel' aan hun 

rechterkant 

 wisselen in de rust niet van speelhelft 

 laten een strafcorner aan het einde van een wedstrijdhelft uitspelen 

 noteren groene, gele en rode kaarten 

 onthouden zich van speeladviezen aan de spelers, ook in de rust 

 dragen een afwijkende kleur kleding 

 

Scheidsrechters fluiten voor 

 begin en einde van een wedstrijdhelft 

 opleggen van een straf 

 spelonderbreking 

 begin en einde van een strafbal 

 een doelpunt 

 bal buiten speelveld, bij twijfel 

 hervatting na een doelpunt, strafbal of een spelonderbreking 

 

Scheidsrechters fluiten niet voor het nemen van een vrije slag, een strafcorner, 

een lange corner, een in- of uitslag. 

 

Een scheidsrechter is als enige verantwoordelijk voor de  

 

 eigen zijlijn  : welke partij inslaat 

 eigen achterlijn  : uitslaan, lange hoekslag of strafcorner 

 eigen 23 m gebied  : strafcorners 

 eigen cirkel  : doelpunten, strafballen, strafcorners, vrije slagen 

 

Een scheidsrechter fluit nooit in de cirkel van de andere scheidsrechter of voor 

een strafcorner op de andere helft. 
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Waarnemen en opstellen 

Scheidsrechters toetsen de gebeurtenissen en handelingen van de spelers aan de 

regels. Dat gaat het beste als je niet te ver van een spelsituatie staat. Dat komt 

ook het meest overtuigend over op de spelers en de toeschouwers. 

Situaties in de cirkel en vooral vlak bij het doel zijn voor het verloop van de 

wedstrijd en de uitslag het belangrijkst. Een kleinigheid zien of juist niet zien, 

bepaalt het toekennen van een doelpunt, een strafbal, een strafcorner of juist 

een vrije slag voor de verdediging. Zien of niet zien, kan dus bepalend zijn voor 

de wedstrijd. Die situaties hebben emotioneel de grootste invloed op spelers en 

toeschouwers.  

 

Conclusie: scheidsrechters staan vaak in de cirkel, vlak bij het doel, om het spel 

zo goed mogelijk te volgen. Toch kan je niet alleen in de cirkel blijven staan om 

te kijken wat er gebeurt.  Op het middenveld moeten gebeurtenissen ook aan de 

regels worden getoetst. Het is dus veel en soms ook hard lopen. Tijdens een 

wedstrijd in de hoofdklasse legt een scheidsrechter gemiddeld meer dan 8km af! 

 

Over het algemeen laat je als scheidsrechter het spel op je af komen, je loopt 

voor het spel (achter-)uit. Je verplaatst je daarbij langs de zijlijn, op de rech-

tervleugel van de aanvallende partij. De ervaring leert dat een scheidsrechter de 

beste mogelijkheden tot waarnemen heeft als hij volgens de 'hockeystick-lijn' 

loopt, zie de tekening. 

 

 

Het speelveld is formeel in de twee speelhelften verdeeld. In de praktijk echter 

verdelen de scheidsrechters het veld met een diagonale lijn, zie de tekening op 

de volgende bladzijde. Voor de wedstrijd maak je daar afspraken over. 
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In het donkergrijze gebied kunnen beide scheidsrechters fluiten. Buiten dit ge-

bied geeft een scheidsrechter voorrang aan zijn collega. De meeste scheids-

rechters vinden het vervelend als de andere scheidsrechter voor een overtre-

ding vlak bij hen fluit. De scheids die fluit, geeft aan hoe het spel verder gaat. 

De andere scheids hoeft dus niet mee te wijzen! Als je tegelijkertijd fluit voor 

een overtreding op het middenveld, beslist de scheidsrechter op wiens helft de 

overtreding is gemaakt. Vooral bij een lange corner, een strafcorner en een 

strafbal is de opstelling van de scheidsrechter belangrijk. Daarom een korte  

toelichting. 

  

 

 

 

Bij een lange corner 'van 

de overkant' staat de 

scheidsrechter in de cirkel 

dichtbij het doel.(pijl = 

23m lijn)  

 

Bij een lange corner van de 

'eigen' zijlijn staat de 

scheidsrechter achter de 

achterlijn. (pijl = 23m lijn) 

Bij een strafcorner vanaf de andere kant 

van het doel staat de 'verantwoordelijke' 

scheidsrechter een meter in het veld, 

zo'n vijf meter van het doel.  

 

Bij een strafcorner aan zijn kant staat de 

verantwoordelijke scheidsrechter net 

voorbij de plaats van aangeven.  
 

De andere scheidsrechter staat voorbij 

de middenlijn (±23 mtr), niet te ver van de 

zijlijn. 

S 

S 
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Scheidsrechters geven elkaar nooit ongevraagd advies. Je geeft alleen advies 

als de andere scheidsrechter daarom vraagt! Als je een overtreding in de cirkel 

van je medescheidsrechter ziet, mag je daar niet voor fluiten. Zelfs al is er een 

doelpunt uit voortgekomen.  

 

Gevaarlijk en opzet 

Wanneer is sprake van opzet en wanneer van gevaarlijk spel? Soms is opzet dui-

delijk, bijvoorbeeld bij 'voet naar bal' of als een inslag omhoog wordt gepusht. 

Gevaarlijk spel is omschreven als een spelsituatie die een beschermende of ont-

wijkende beweging van een speler rechtvaardigt. En het blijft moeilijk! Maar het 

is de scheidsrechter die beslist of een overtreding met opzet wordt gemaakt of 

een bal gevaarlijk is. De regels geven scheidsrechters dus ruimte om een situatie 

in te schatten. Naarmate spelers beter spelen, zijn spelsituaties minder snel ge-

vaarlijk! Behalve de vaardigheid van de spelers zijn de weersomstandigheden van 

invloed op wat scheidsrechters toestaan én het belang van een wedstrijd. 

 

Bal naar voet of voet naar bal? 

Vaak roepen spelers of toeschouwers dat er 'shoot' is gemaakt en willen ze een 

vrije slag. Bewoog de voet naar de bal dan is het natuurlijk een overtreding. 

Maar raakte de bal een de voet per ongeluk en hebben de tegenstanders geen 

nadeel, dan laat je gewoon doorspelen.  

 

De opstelling van de scheidsrechters bij de strafbal.  

 

In de afbeelding is S1 de verantwoordelijke scheids-

rechter. Hij heeft de strafbal toegekend en hij 

begeleidt ook de uitvoering ervan. S1 ziet er op toe dat 

de keeper en de nemer 'klaar' zijn. Hij vraagt 'keeper 

klaar? Speler klaar?' en fluit vervolgens voor het ne-

men van de strafbal. S2 staat bij de achterlijn en kan 

het beste zien of de bal over de doellijn is gegaan. Bij 

twijfel vraagt S1 aan S2 om advies. S1 bepaalt of een 

doelpunt is gemaakt en keurt het af als de aanvaller 

een overtreding heeft gemaakt. Hij wacht met het 

fluiten voor de spelhervatting tot zijn collega weer op 

de eigen helft is. Met het fluiten voor de spelhervat-

ting gaat ook de tijd weer lopen. 
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In de cirkel of in het 23m gebied is het vaak moeilijk te beoordelen of het shoot 

was. Maar verdedigers zijn niet zo maar in hun cirkel en doen veel om de bal uit 

hun doel te houden. Ze hebben dus een grote kans op een strafcorner tegen.  

Extra lastig is dat spelers en toeschouwers heel anders tegen 'bal tegen li-

chaam' aankijken dan de scheidsrechter. Ze zien het voorval vrijwel altijd vanuit 

een andere hoek en kijken minder oplettend. Ook hebben ze meestal last van 

'partijgebonden wensen'. Geef je waarneming en beslissing strak aan. Geef zo 

nodig een korte toelichting, met handgebaren of mondeling maar ga tijdens de 

wedstrijd niet in discussie. 

 

Diversen 

Als de bal een scheidsrechter raakt, gaat het spel gewoon door. Komt een bal in 

de kleding van een speler of een scheidsrechter vast te zitten, wordt het spel 

onderbroken en hervat met een bully. In de kleding van een keeper met een 

strafcorner. 

 

Bij naderend onweer, als tussen het zien van de bliksemflits en het horen van de 

donder minder dan 10 seconden verlopen, moeten de scheidsrechters de wed-

strijd staken. De deelnemers verlaten het veld en gaan schuilen in het clubhuis. 

Als een onderbreking langer dan 30 minuten duurt, wordt de wedstrijd gestaakt. 

 

Het digitale wedstrijdformulier 

Belangrijk bij het invullen en ondertekenen van het digitale wedstrijdformulier 

 controleer of het formulier juist is ingevuld 

 vermeld de tijdelijke en definitieve verwijderingen en de bijbehorende 

gegevens 

 controleer of een aanvoerder het voornemen om een protest in te dienen 

heeft vermeld Een aanvoerder kan binnen 15 min. na de wedstrijd een pro-

test indienen omdat zijn team ten onrechte een strafbal zou zijn 

onthouden. In dat geval wordt deze strafbal alsnog genomen. Het eventue-

le doelpunt wordt niet in de uitslag verwerkt, maar afzonderlijk op het 

wedstrijdformulier vermeld.  

 vul je naam en scheidsrechtersnummer in en teken het formulier. 

Teken nooit een blanco wedstrijdformulier 

 

Rode en gele kaarten worden op het wedstrijdformulier aangetekend, met een 

korte toelichting van de reden.  
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Een rode kaart wegens herhaling van een eerder met geel bestrafte overtreding 

wordt als '2x geel = rood' op het formulier vermeld. Daardoor kan die straf ad-

ministratief worden onderscheiden van een direct gegeven rode kaart.  

Heeft een speler in zijn functie van aanvoerder een gele kaart gekregen dan 

wordt die gele kaart met de kanttekening 'als aanvoerder' op het formulier ver-

meld.  

 

Bij een rode kaart verwacht de Tuchtcommissie van de KNHB dat je maximaal 

twee dagen na de wedstrijd een aanvullende verklaring naar het Bondsbureau 

stuurt ( knhb@knhb.nl ). In die toelichting vermeld je in ieder geval 

 naam van de speler, evt. met rugnummer 

 naam van de vereniging 

 de overtreding 

 in welke minuut en door welke scheidsrechter verwijderd 

 reden van de verwijdering, aangevuld met verdere informatie over het 

verloop van de wedstrijd en het voorgaande gedrag van de verwijderde 

speler. 

 

Wordt de wedstrijd gestaakt dan vermeldt de scheidsrechter op het formulier 

 de reden voor het staken van de wedstrijd  

 de minuut waarin de wedstrijd werd gestaakt 

 de op dat moment bereikte stand  

 of er sprake is van een strafcorner of strafbal 

 de tijdelijk en definitief verwijderde spelers 

 

Afwijkingen van bijvoorbeeld de uitrusting vermelden de scheidsrechters op het 

formulier.  

mailto:knhb@knhb.nl
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5. Zaalhockey  

 

Zaal- en veldhockey hebben veel gemeen, maar er zijn verschillen. Het veld is 

veel kleiner, per speler is in de zaal 1/3 ruimte beschikbaar vergeleken met bui-

ten, 80 vs. 250m2. Daardoor is het spel veel intensiever, komt de bal veel vaker 

in de cirkel en hebben spelers sneller contact.  

In de zaal mag alleen gepusht worden en moet de bal over de grond worden ge-

speeld. Alleen een push op doel mag hoog. Het doel is 1/3 kleiner dan op het veld,  

de eigen helft is wat regels betreft gelijk aan het 23m gebied. Een opzettelijke 

overtreding van een verdediger buiten de cirkel maar op de eigen helft wordt 

dus met een strafcorner bestraft. In de zaal kennen we geen lange hoekslag. 

Gaat de bal via een stick van een verdediger niet opzettelijk over de achterlijn, 

volgt een uitpush. Omdat je niet mag slaan en het spel nog sneller gaat, speel je 

zaalhockey met een lichtere stick. De hockeybal is iets lichter als op het veld! 

 

De belangrijkste verschillen tussen veld- en zaalhockey  

 

 

Veldhockey       Zaalhockey  

 
 

 VELDHOCKEY  ZAALHOCKEY  

1. SPELEN VAN DE BAL  

Slaan, pushen, scoopen  Alleen pushen toegestaan (scoopen uit-

sluitend als doelpoging):  

duwbeweging met stick; geen schuifslag 
(max. zwaaibeweging = 50 cm)  

Bal mag van de grond, tenzij de speler van 

de bal daarbij gevaar veroorzaakt.  

Bal moet langs de grond verplaatst, behal-

ve bij push op doel. Bij stoppen mag de bal 

opspringen, en een pass mag 10 cm van de 

grond, immer zolang dit tegenspelers niet 
hindert. Bij een bal in de lucht mag een 

stoppoging gedaan worden met een zo stil 
mogelijke stick.  

2. SPEELVELD EN DOELEN  

Lengte = 91m; Breedte = 55m  

Doel = 2,14m hoog; 3,66m breed, met ach-

terschot (= 46 cm)  

Lengte = 36-44m; Breedte = 18-22m Doel 

= 2m hoog; 3m breed Doelpalen = 8 x 8 

cm; doellijn = max. 8 cm  

Zijlijnen  Zijbalken (10 x 10 cm, naar veld afge-

schuind)  

Straal cirkel = 14,63m  Straal cirkel = 9m  

Strafbalstip op 6,40m Strafcornermerk Strafballijn of –stip op 7m Strafcorner-
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op 10m van doelpaal  merk op 6m van doelpaal  

Teambanken Hoekvlaggen 23-

metergebieden met zwaardere straf bij 

(bepalende) opzettelijke overtredingen.  

Teambanken, strafbank en wedstrijdtafel  

Geen hoekvlaggen  

Op hele eigen helft zwaardere straf bij 

(bepalende) opzettelijke overtredingen.  

3. TEAMS EN WISSELS  

Met min. 8 beginnen, max. 11  Met min. 4 beginnen, max. 6 Tijdens de 

wedstrijd minder dan: 4 = doorspelen 

Team: max. 16 spelers  Team: max. 12 spelers  

Foutieve wissel: aanvoerder aanspreken / 

kaart geven.  

Foutieve wissel: strafcorner, bij herhaling 

met kaart voor de aanvoerder. Groen of 

geel hangt af van de invloed van de wissel 

op het spel.  

Terugkeer na gele kaart: scheidsrechter 

geeft teken aan speler.  

Terugkeer na gele kaart: tijdopnemer 

geeft teken aan speler.  

Doelverdedigers mogen onbeperkt gewis-

seld worden.  

Twee keeperwissels toegestaan. Wissel = 

wanneer een vliegende keep het veld in 

komt voor een volledig aangeklede keeper.  

4. TIJDWAARNEMING EN BIJHOUDEN STAND  

Scheidsrechter  Tijdopnemer/zaalwacht; indien niet aan-

wezig: scheidsrechter  

5. SPELHERVATTINGEN  

Tegenstanders altijd op 5 meter. Mede-

spelers idem bij nemen bal in aanvallend 

23m-gebied.  

Tegenstanders altijd op 3 meter. Mede-

spelers idem bij nemen bal op helft 

tegenstander.  

In aanvallend 23m-gebied: cirkelpenetra-

tie van de bal mag bij een selfpass na 5m 

gecontroleerde verplaatsing (bal aan 

stick) en direct na een volgend balcontact 

van een andere speler.  

Op helft tegenstander: de bal mag de cir-

kel in na 3m gecontroleerde verplaatsing 

(bal aan stick), na contact van de bal met 

een balk, en direct na balcontact van een 

tegenstander.  

Als de bal via een verdediger onopzette-

lijk over de achterlijn gaat: lange corner.  

Als de bal via een verdediger onopzette-

lijk over de achterlijn gaat: uitpush 

verdedigers.  

Inslaan als de bal over de zijlijn is gegaan.  Inpush na bal over zijbalk, op max. 1m 

binnen de balk (en altijd buiten de cirkel).  

6. STRAFCORNER  

Wordt toegekend bij een opzettelijke 

overtreding van een verdediger in diens 

23-metergebied.  

Wordt toegekend bij een opzettelijke 

overtreding van een verdediger op diens 

eigen helft.  

Max. 5 spelers (incl. keeper) achter de 

achter- en/of doellijn; andere verdedi-

gers achter middenlijn.  

Verdedigers achter de achterlijn, aan de 

niet-aangeefzijde, en/of achter de mid-

denlijn. Keeper moet achter de doellijn.  
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Slag mag bij 1e doelpoging alleen op 

plankhoogte; push mag hoog, mits niet ge-

vaarlijk.  

Slag mag niet; push mag hoog, mits niet 

gevaarlijk.  

Bal moet na aangeven buiten de cirkel 

worden gespeeld; strafcorner eindigt 

(o.a.) wanneer de bal 5m of méér buiten 

de cirkel komt.  

Bal moet na aangeven buiten de cirkel 

worden gespeeld; strafcorner eindigt 

(o.a.) wanneer de bal 3m of méér buiten 

de cirkel komt.  

 

7. PERSOONLIJKE STRAFFEN  

Groene kaart: twee minuten tijdstraf  Groene kaart: één minuut tijdstraf  

Tijdelijke verwijdering speler: 5 min. (10 

min. bij forse, fysieke acties tegen het 

lichaam); overtreder op teambank / in 

dug-out.  

Tijdelijke verwijdering coach: 10 min. 

achter het hek.  

Tijdelijke verwijdering speler: 2 min. (5 

min. bij forse, fysieke acties tegen het 

lichaam); overtreder meldt zich bij tijd-

waarnemer en neemt plaats op strafbank.  

Tijdelijke verwijdering coach: 5 min. op 

de tribune.  

Iedere definitief verwijderde moet naar 

het clubhuis.  

Iedere definitief verwijderde moet naar 

de kantine.  

Scheidsrechter signaleert terugkeer na 

straftijd.  

Terugkeer na straftijd: tijdopnemer 

geeft speler/teambegeleider een teken.  

 

8. KEEPER (BEWEGINGSVRIJHEID)  

Vliegende keep: zonder helm op over het 

hele veld. Volledig geklede keeper (en vk 

met helm): eigen 23-metergebied.  

Vliegende keep: zonder helm op over het 

hele veld. Volledig geklede keeper (en vk 

met helm): eigen helft.  

 

9. DUUR VAN DE WEDSTRIJD  

2 x 35 minuten  2 x 20 minuten (Districten kunnen binnen 

het Bondsreglement hiervan afwijken.)  

Rust: 5-10 minuten, geen bankwissel  Rust: max. 5 minuten, wisselen van bank 

  

10. BULLY  

Nooit binnen 15 meter van de achterlijn.  Nooit binnen de cirkel. Bij een bully uit 

een cirkelsituatie moet de bal net erbui-

ten gelegd worden (via haakse 

verplaatsing t.o.v. de achterlijn).  

 

SPECIFIEK ZAALHOCKEY: DIT MAG NIET!  

Liggend spelen  Spelers mogen niet liggend spelen en niet 

op hand, knie of arm steunen, buiten de 

hand(en) die de stick vast-

houdt/vasthouden. De keeper mag het 
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wel: echter uitsluitend in eigen cirkel, 

wanneer hij én de bal er geheel binnen 

zijn.  

Klemmen tegen de balk  Je mag de bal niet tegen de balk klemmen 

met je stick.  

Pirouette / door het blok  De bal bewust hard in de stick van een 

laag verdedigende tegenstander spelen 

mag niet, zeker niet wanneer diens li-

chaam achter de stick zit (dit heet “door 

het blok spelen”) en/of wanneer dit uit 

een blinde draai (pirouette) gebeurt.  
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7. Geslaagd voor het examen, en dan …..? 
 

Ben je geslaagd voor het examen clubscheidsrechter dan mag je fluiten! Daar 

gelden een paar beperkingen voor. In principe mogen clubscheidsrechters alle 

wedstrijden fluiten, behalve die  

 

 van standaardteams 

 in de reserve hoofd-, overgangs- en eerste klasse 

 van junioren A en B topklasse of hoger 

 

De bedoeling is dat al deze wedstrijden door bondsscheidsrechters worden ge-

floten. Daarvoor zijn er echter nog niet genoeg. De KNHB heeft een plan 

opgesteld om in 2012 1200 bondsscheidsrechters beschikbaar te hebben. Wie 

weet is dat in de toekomst ook wat voor jou! 

 

Het is de intentie van Hoco dat je de eerste wedstrijd of wedstrijden begeleid 

wordt door iemand van je vereniging. Aan de hand van een formulier bespreekt 

hij na afloop hoe je hebt gefloten. Een voorbeeld van zo'n formulier is op de vol-

gende bladzijde opgenomen.  

 

Tenslotte: De arbitragecommissie streeft er naar om bij het indelen van de 

clubscheidsrechters voor de wedstrijden, de scheidsrechters zoveel mogelijk in 

te delen voor een jongere leeftijdsklasse. Bijvoorbeeld een A-speler een B-

wedstrijd te laten fluiten 

 

En, als je foutloos voor je theorie geslaagd bent, betekent nog niet dat je ook 

goed kan fluiten! Ook hier geldt, al doende leert! En begeleiding helpt. Daarom 

begeleiden we je zoveel mogelijk de eerste keren dat je fluit.  

 

Tip: Maak je eigen scheidsrechterboekje. Na elke wedstrijd schrijf je kort op 

wat goed ging en wat de volgende keer anders of beter kan. Als je dat gedaan 

hebt, geef je aan waar je de volgende keer dat je fluit op gaat letten. Stap voor 

stap word je zo een steeds betere scheidsrechter! Na verloop van tijd begeleid 

je jezelf ;-)) 
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En als je erg goed bent in fluiten en je hebt er veel plezier in?  

De Arbitragecommissie wil nieuw leven blazen in de Jeugd Arbitrage Club (JAC) 

en is misschien op zoek naar jou. De JAC is een clubje van jeugd-

clubscheidsrechters die het leuk vinden om regelmatig (tegen een kleine vergoe-

ding) een hockeywedstrijd te fluiten. Het komt wel eens voor dat wij voor een 

belangrijke hockeywedstrijd goede scheidsrechters te kort komen. Bijvoorbeeld 

als het gaat om een kampioenwedstrijd of voor de selectieteams. Maar ook com-

petitiewedstrijden voor de junioren (en misschien ook senioren) op het veld 

en/of in de zaal.  Wij willen dan beschikken over een (klein) clubje van gemoti-

veerde (goede) scheidsrechters die wij hiervoor kunnen benaderen (je moet dus 

wel in bezit zijn van je scheidsrechterskaart). Alleen clubscheidsrechters die 

het leuk vinden en waarvan wij weten dat zij goed kunnen en durven te fluiten 

kunnen in aanmerking komen om voor het JAC te fluiten. Uiteraard zullen we bij 

het indelen rekening houden met je eigen speeltijden en we doen de indeling ook 

altijd in goed overleg (wanneer het jou ook uitkomt).  

 

Voor clubscheidsrechters die nog niet zoveel ervaring hebben, maar het wel leuk 

vinden om te fluiten zorgt de Arbitragecommissie voor goede begeleiding. Indien 

je hier belangstelling voor hebt laat het dan weten door te reageren naar arbi-

trage@hmchoco.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.  
  

 

 

Veel succes en plezier met de sport die arbitrage heet! 

mailto:arbitrage@hmchoco.nl
mailto:arbitrage@hmchoco.nl
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Begeleiding        Naam begeleider  ……………….……… 

 
Vooraf kort bespreken, na de wedstrijd samen invullen,  
ook de achterkant c.q. scheidsrechterboekje. 

  
 
 Wedstrijd: …….………..…   tegen  …. …………………   datum   ....…………………. 
 

 Namen scheidsrechters…………….…….. ……………………. 
 

Voor aanvang wedstrijd 
 
-     afspraken gemaakt met andere scheids, o.a. tijd, verdelen veld   ja / nee  
-     veld gecontroleerd, doelen, pionnen, hoekvlaggen, …….    ja / nee 
-     zelfde kleur jas/trui, afwijkend van spelers       ja / nee 
    

Houding / presentatie  
 
 zelfvertrouwen, het durven fluiten -      -/+   +     ++      -      -/+   +     ++ 
 
 signalen duidelijk   -      -/+   +     ++  -      -/+   +     ++ 
 
 opstelling     -      -/+   +     ++   -      -/+   +     ++ 
 
 opstelling bij lange hoekslag   -     -/+    +     ++  -      -/+   +     ++ 
 
 concentratie    -     -/+    +     ++  -      -/+   +     ++ 
 

Waarnemen / beslissen 
 
 gevaarlijk spel / sticks   -     -/+    +    ++  -      -/+   +     ++ 
 
 shoot      -     -/+    +    ++  -      -/+   +     ++ 
 
 (indirect) afhouden   -     -/+    +    ++  -      -/+   +     ++ 
 
 toepassen / aangeven voordeel -     -/+    +    ++  -      -/+   +     ++ 
 

 hakken     -     -/+    +    ++  -      -/+   +     ++-     
 
Opmerkingen 
 
 
 
Niveau volgende keer fluiten:        hoger / zelfde / lager         hoger / zelfde / lager 
 
       

          
 
 
 
Z.O.Z. 



 

 

                                                                                           

           Schrijf drie dingen op waarvan je vindt dat ze goed gingen, 

                                                   dat je ze goed deed: 

 

 

           1. 

 

 

 

                    2. 

 

 

 

                            3. 
 

                                             

 

 

  Schrijf drie dingen op die je de anders  

  en/of beter kan doen: 

 

 1. 

 

 

 2. 
    

 

 

  3. 

 
 

Focus:  

omcirkel één aspect dat je de volgende keer dat je fluit anders/beter doet. 
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1. Tijd starten 
Je naar de andere scheidsrechter 
keren, één arm recht omhoog steken 
en (als het signaal bevestigd wordt) fluiten. 
 

 

2. Tijd stilzetten 
Fluiten en twee armen, bij de polsen 
gekruist, 
recht omhoog steken en je 
naar de andere scheidsrechter keren. 
 
 

 

3. Inslaan 
Met een horizontaal gestrekte arm 
de richting aangeven. 
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4. Uitslaan 
Met de rug naar de achterlijn gekeerd 
beide armen zijwaarts uitstrekken. 
 

 

5. Lange corner 
Met één arm wijzen in de richting van de 
hoekvlag die het dichtst bij het punt staat 
waar de bal over de achterlijn ging. 
 
 

 

6. Strafcorner 
Met twee horizontaal voorwaarts 
gestrekte armen naar het doel 
wijzen. 
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7. Doelpunt 
Met twee horizontaal voorwaarts 
gestrekte armen naar het midden 
van het veld wijzen. 

 

8. Hervatten wedstrijd na doelpunt 
Je naar de andere scheidsrechter 
keren, één arm recht omhoog steken en 
(als het signaal bevestigd wordt) fluiten. 

 

9. Wangedrag en/of agressief gedrag 
Het spel stopzetten en een kalmerend 
gebaar 
maken door beide handen 
langzaam 
op en neer te bewegen voor 
het lichaam, 
met de handpalmen naar 
beneden gericht. 
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10. Vrije slag 
Met horizontaal op schouderhoogte 
gestrekte arm de richting aangeven. 

11. Toepassen voordeelregel 
Een arm schuin omhoog steken in de speelrich-
ting 
van de partij die voordeel krijgt. 

 

12. Strafbal 
Met één arm naar de strafbalstip wijzen en 
met de andere arm recht omhoog. Dit signaal 
betekent ook dat de tijd wordt stilgezet. 
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13. Afstand nemen/houden 
Open hand met gestrekte en 
gespreide 
vingers opsteken. 

 

14. Bully 
Beweeg de handen afwisselend op 
en neer voor het lichaam, met de 
handpalmen naar elkaar toe. 

 

15. Afhouden 
Kruis beide onderarmen voor de 
borst. 
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16. Indirect afhouden 
Enkele malen herhalen van het kruisen 
van de onderarmen voor de borst 

 

17. Voortbewegen met been/voet 
Het been even optillen en met de hand 
aanraken. 

 

18. Bolle kant 
Beweeg de handpalm van de ene hand 
over de bovenkant van de andere hand. 
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SIGNALEN 
Scheidsrechter 

 

19. Stickslaan 
Maak met je arm de beweging van 
een stick die op een andere slaat. 
 

20. Sticks 
Arm in een hoek van 90° naast 
het lichaam omhoog steken en een 
circulerende beweging maken met 
de hand. 

 

21. Gevaarlijk spel 
Eén arm voor de borst kruisen. 
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SIGNALEN 
 
Scheidsrechter 
Tijdens een wedstrijd gebruikt een scheidsrechter een veelvoud aan gebaren om 
duidelijk te maken wat de speelrichting is, welke straffen hij oplegt, en zo meer. 
Een goede scheidsrechter is een duidelijke scheidsrechter, oftewel: 
 
· gebruik uitsluitend de voorgeschreven signalen; 
· probeer zoveel mogelijk vanuit stilstand te wijzen; 
· wijs rustig en strek je armen; 
· houd het sober: geef uitsluitend richting (inslag, vrije slag, strafcorner, etc.)… 
· … tenzij niet duidelijk is waarvoor je floot. 

SIGNALEN 
Scheidsrechter 

22. Stickafhouden 
Eén arm gestrekt voor het lichaam 
schuin naar beneden houden en 
vervolgens onderarm met andere 
hand aanraken. 
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Aantekeningen / vragen 

  

 


