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1. Reglementen 
Dit reglement is alleen van toepassing op de wedstrijden die worden gespeeld tijdens het 

Nederlands kampioenschap (halve finales en finales) én de nacompetitie van de Hoofdklasse 
Zaalhockey. 
 
Op alle wedstrijden tijdens het Nederlands Kampioenschap en de nacompetitie Hoofdklasse is het 
actuele Bondsreglement (BR 2022), Statuten, Huishoudelijk Reglement en het Tuchtreglement van 
de KNHB van toepassing, voor zover in dit reglement geen afwijkingen zijn opgenomen.  
De deelnemende teams worden geacht, door de voorafgaande toezending kennis te hebben 

genomen van dit reglement én het Bondsreglement van de KNHB. 
 
De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van het Spelreglement Zaalhockey (uitgave 
2022) en aanvullende arbitrage afspraken (te vinden op de website van de KNHB). 
 

2. Melden 
Bij aankomst in de betreffende sporthal dient het team zich uiterlijk één uur voor aanvang van de 
eerste wedstrijd te melden bij de ontvangstbalie in de centrale hal. Teams dienen daarnaast 

ruimschoots voor aanvang van de wedstrijd in de nabijheid van het juiste veld gereed te staan en 
zich uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd te melden bij de wedstrijdtafel. 
 

3. Digitaal Wedstrijd Formulier 
Er wordt gebruik gemaakt van het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF). De 
manager/aanvoerder(ster) ontvangt vooraf gegevens om het DWF in te kunnen vullen. 
 
Op dit DWF dienen minimaal 45 minuten voorafgaand aan de wedstrijd de namen en de 
rugnummers van de spelers/speelsters die in de betreffende wedstrijd zullen uitkomen te worden 
opgevoerd. De maximaal 12 namen van deze spelers/speelsters dienen te worden gekozen uit de 

(maximaal 18) namen die zijn vermeld op de voor aanvang van het seizoen ingediende spelerslijst 
Hoofdklasse Zaalhockey. Spelers die niet op de spelerslijst voorkomen, mogen niet voor het team 
uitkomen, met uitzondering van Juniorleden van de vereniging.  
 
Het aantal spelers op het formulier dient overeen te komen met het aantal spelers op het veld en 
op de bank. Na afloop van de wedstrijd dienen, nadat de uitslag en andere gegevens zijn ingevuld 

(bv. kaarten, opmerkingen etc.), de scheidsrechters en vervolgens de 

aanvoerders/teambegeleiding het DWF direct op het veld te accorderen. 
 

4. Speelgerechtigdheid 
Zie voor de speelgerechtigdheidsregels artikel 4 e.v. BR 2022. 
 
4.1. Speelgerechtigdheid Nederlands Kampioenschap en nacompetitie Hoofdklasse 

Zaalhockey 
Een speler is voor deze wedstrijden alleen speelgerechtigd als de speler gedurende de reguliere 
competitie in hetzelfde seizoen 50% of meer is uitgekomen voor het team (de wedstrijdtelling). 
Juniorleden van de vereniging die niet op de spelerslijst staan mogen altijd deelnemen aan de 
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bovengenoemde wedstrijden. Zij hoeven niet te voldoen aan de 50%-regel. De reguliere 
competitie is exclusief eventuele districtskampioenschappen.  
Per speeldag kunnen per speler maximaal 2 registraties worden verkregen, dit is met name van 
toepassing op spelers die op één speeldag uitkomen voor bijvoorbeeld H1 én het hoogste spelende 

reserveteam.  
Indien een speler is geschorst voor een wedstrijd vanwege een rode, dan wel een aantal gele 
kaart(en), wordt deze wedstrijd niet geregistreerd voor de wedstrijdtelling. 
Indien een wedstrijd wordt overgespeeld, vervalt de registratie van de oorspronkelijke wedstrijd. 
De contactpersoon tophockey kan een up-to-date overzicht van het aantal gespeelde wedstrijden 
per speler inzien via de digitale omgeving spelerslijst (Clubcockpit HockeyWeerelt).  

 

4.2. Uitzondering wedstrijdtelling doelverdediger 
Een doelverdediger die op de positie staat van algemeen reserve (nr. 13 t/m 18) is vrijgesteld van 
het minimaal aantal wedstrijden dat hij/zij moet zijn uitgekomen. 
 

5. Play-offs Hoofdklasse Zaalhockey 
5.1. De nummers 1 en 2 van beide poules Hoofdklasse Zaalhockey spelen kruisfinales om het 

Nederlands Kampioenschap Zaalhockey.  
• Play-off (1):  nummer 1 poule A - nummer 2 poule B  
• Play-off (2):  nummer 1 poule B - nummer 2 poule A  
• Finale:  winnaar (1)  - winnaar (2) 

Bij een gelijke stand na de reguliere speeltijd (2 * 20 minuten) wordt direct 
overgegaan tot het nemen van shoot-outs (zie onder punt 9.2).  

 

6. Nacompetitie (promotie-/degradatie) 
De nummers 5 van beide Hoofdklasse Zaalhockey poules spelen tijdens de nacompetitie met 
de vijf districtskampioenen om klassenbehoud. Ieder seizoen mag daarnaast één district een 
extra team laten deelnemen aan de play offs. Welk district dit is wordt bepaald aan de hand 

van de prestaties in de afgelopen seizoenen. 
 
Van de in totaal acht deelnemende teams aan deze promotie-/degradatiewedstrijden plaatsen 

zich vier teams voor de Hoofdklasse Zaalhockey van volgend seizoen. Er vindt dus geen 
rechtstreekse promotie plaats. Er wordt een halve competitie gespeeld in twee poules van elk 
vier teams (zie de verdeling hieronder), waarvan de eerste twee teams per poule zich 
plaatsen/handhaven voor de Hoofdklasse Zaalhockey. De twee poules worden op basis van de 

ranking gelijkwaardig ingedeeld. 
 

De teams spelen een halve competitie met wedstrijden van 2 * 15 minuten.  

 

De indeling van de nacompetitiepoules ziet er als volgt uit: 

Heren: Dames: 

Poule A Poule B Poule A Poule B 

#5 HK*** #5 HK*** #5 HK*** #5 HK*** 

distr. kampioen distr. kampioen distr. kampioen distr. kampioen 

distr. kampioen distr. kampioen distr. kampioen distr. kampioen 

distr. kampioen*** distr. Kampioen*** distr. kampioen*** distr. kampioen*** 

***indeling nummers 5 o.b.v. ranking districten nacompetitie Hoofdklasse Zaalhockey. 
 

7. Shoot out serie 
Shoot-outs voor het verkrijgen van een beslissing vinden plaats conform de procedure zoals is 
bepaald in het (digitale) spelreglement zaalhockey dat op de website van de KNHB 
beschikbaar is. 
 
Shoot-outs met meerdere teams 

Wanneer zich de situatie voordoet dat drie (of meer) teams in een poule gelijk eindigen; volgt 
een shoot-out serie met drie (of meer) teams; er wordt in dat geval een nieuwe competitie 



 
 

uitgeschreven waarin de drie (of meer) teams het opnieuw tegen elkaar opnemen. De 
volgorde waarin de wedstrijden in de poulefase zijn gespeeld, is ook de volgorde waarin de 
shoot-outs worden genomen. Er wordt een halve competitie gespeeld. Ieder team neemt 3 
shoot-outs; dit levert winst, verlies of een gelijkspel op met de gebruikelijke puntenverdeling 

als gevolg (zie BR. art. 2.6). De drie spelers die een shoot-out nemen én de keeper, mogen 
worden gekozen uit alle voor het toernooi cq. de play-offs speelgerechtigde spelers. Het 
doelsaldo kan bepalend zijn voor de eindstand, alle shoot-outs in de serie dienen dus te 
worden genomen. Nadat alle teams de shoot-outs hebben genomen, wordt conform het 
bepaalde in BR. art. 2.6 de ranglijst opgemaakt. Mocht dit opnieuw uitmonden in een gelijke 
stand (van twee of meer teams) dan wordt er een nieuwe shoot-out competitie gestart met 
uitsluitend de teams die gelijk zijn geëindigd, dezelfde procedure als hierboven wordt gevolgd. 

 

8. Tenue en uitrusting 
Elk team speelt zijn wedstrijden in het standaard clubtenue, maar elk team moet tevens in het 
bezit zijn van een alternatief tenue, voor wat betreft shirts en kousen.  

 

Alle spelers zijn verplicht een duidelijk rugnummer te dragen, waarbij de rugnummers onderling 
verschillend dienen te zijn. De rugnummers van de spelers in het veld dienen gelijk te zijn aan de 
rugnummers die op het DWF aan de spelers zijn toegewezen. 
 
Als in een wedstrijd naar het oordeel van de toernooileiding verwarring kan ontstaan doordat de 
tenues van de teams op elkaar lijken, dienen de spelers/speelsters van het in het 
wedstrijdprogramma laatstgenoemde team zich van wedstrijdkleding van afwijkende kleur te 

voorzien.  
 

8.1. Doelverdedigers 
De doelverdedigers dienen in een wedstrijd altijd een shirt of trui in een van beide teams 
afwijkende kleur te dragen. De eventuele lichaamsbeschermer(s) dient/dienen onder het shirt of 
de trui te worden gedragen.  

 

8.2. Uitrusting 

Op de speelvelden en overal elders waar dit is aangegeven, is alleen zaalschoeisel met vlakke 
zolen (geen noppen, geen hakken) toegestaan. Het dragen van schoeisel waarvan de zolen 
strepen op de zaalvloer kunnen veroorzaken is niet toegestaan.  
 
Aan de legguards en klompen van de doelverdedigers mogen geen metalen gespen zitten. 

Keepers die wel metalen gespen aan de legguards of klompen hebben bevestigd, kan toegang tot 
het veld worden geweigerd. 
 

9. Protesten 
Krachtens artikel 10.3 van het BR 2022 geldt bij zaalhockey geen recht op protest tegen het 
vermeend onjuist toepassen of uitleggen van het spelreglement. 

 

10. Maatregelen bij wangedrag 
De scheidsrechters maken gebruik van gekleurde kaarten voor een tijdelijk uit het veld zenden 
voor een minuut (groen), een tijdelijk uit het veld zenden voor twee of vijf minuten (geel) of een 

uitsluiting voor de resterende duur van de wedstrijd (rood). 
 

De scheidsrechters dienen, met vermelding van hun naam, het tijdelijk of definitief uit het veld 
zenden van een speler/speelster op het DWF aan te tekenen onder vermelding van de naam van 
de speler/speelster; de aard van de overtreding en de duur van de uitsluiting. De aanvoerder van 
het team is verantwoordelijk voor het correct vermelden van de naam en het adres van de uit het 
veld gezonden speler/speelster op het wedstrijdformulier.  

 
Bij optreden tegen wisselspelers op de spelersbank of tegen teambegeleiders, die op de 

spelersbank hebben plaats genomen, wordt overeenkomstig gehandeld. 
 

 



 
 

10.1. Bondsgedelegeerde 
De door het bondsbestuur voor dit toernooi benoemde ‘Bondsgedelegeerde’ is bevoegd om met 
betrekking tot door scheidsrechters gegeven gele en rode kaarten aan spelers en teambegeleiders 
regelend op te treden en maatregelen te treffen. Definitieve uit-het-veld-zendingen worden tevens 

gemeld bij de tuchtcommissie van de KNHB. 
 

11.  Onvoorziene omstandigheden 
De Nederlands Kampioenschappen en de nacompetitie Hoofdklasse Zaalhockey worden geleid 
door: 
a. de ‘organisatiecommissie’ voor wat betreft algemene en organisatorische aangelegenheden. 

b. de door het bondsbestuur benoemde ‘Bondsgedelegeerde’ voor wat betreft spelregel- en 
scheidsrechterszaken en tucht. De ‘Bondsgedelegeerde’ kan zich laten bijstaan door 
assistenten zoals wedstrijdofficials, maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid blijft in handen 
van de door het bondsbestuur benoemde ‘Bondsgedelegeerde’. 

 

Situaties waarin de reglementen niet voorzien, kunnen ter beslissing worden voorgelegd aan de 

organisatiecommissie voor wat betreft algemene en organisatorische aangelegenheden én 
aangelegenheden betreffende de uitleg van het Bondsreglement.  
Situaties voor wat betreft spelregel- en scheidsrechterszaken en tuchtzaken kunnen ter beslissing 
worden voorgelegd aan de door het bondsbestuur benoemde ‘Bondsgedelegeerde’. 
In gevallen waarin niet is voorzien of waarin op grond van bijzondere omstandigheden naar de 
mening van de competitieleiding afwijking noodzakelijk is, beslist de competitieleiding van de 
KNHB. 


