
Wat moet ik weten als scheidsrechter. 
 
Een aan zaalhockeycompetities deelnemende vereniging is verplicht 
bevoegd scheidsrechters beschikbaar te stellen voor het leiden van 
wedstrijden in de competitive-afdelingen waaraan haar teams deelnemen, 
voor zover de commissie arbitrage (CA) daarvoor geen scheidsrechter(s) 
heft aangewezen. In het competitieprogramma wordt aanggegeven voor 
welke wedstrijden in deze competitieafdelingen een vereniging 
scheidsrechters beschikbaar dient te stellen. 
Aan een vereniging, die niet aan deze verplichting voldoet, kan een 
geldboete worden opgelegd van ten hoogste 250,00 euro. 
 
KNHB Bondsreglement 2014 artikel E 1.6   
 
Uitwerking 
 
1. De scheidsrechter heeft een geldige scheidsrechter kaart 
 
2. De scheidsrechter dient zich minimaal 20 minuten voor aanvang bij de 

zaalleiding te melden. 
 
3. De scheidsrechter draagt zaalschoenen welke geen strepen op de 

zaalvloer achterlaten.  
 
4. De scheidsrechter ziet erop toe dat beide teams in clubtenue spelen. 

Indien verwarring kan ontstaan door bijv. hetzelfde kleur shirt, dient het 
als tweede genoemde team een afwijkend tenue aan te trekken. 
Constateert hij dat een of meerdere speler niet in hun clubtenue spelen, 
dan dient hij deze speler uit te sluiten van het spelen van de wedstrijd en 
laat dit door de zaalleiding op het digitale wedstrijd formulier vermelden. 

 
5. De scheidsrechter ziet erop toe dat tenminste 4 en maximaal 12 spelers 

aan een wedstrijd deelnemen en max 4 begeleiders van beide teams zich 
op de bank bevinden. 

 
6. De scheidsrechter stuurt de uit het veld gestuurde spelers altijd naar de 

wedstrijdtafel. Hij geeft tevens aan voor hoeveel minuten deze speler uit 
het veld is gestuurd. 

 
7. De scheidsrechter blijft altijd bij het veld. Ballen die over de balk gaan, 

worden door de spelers zelf opgehaald. 
 
8. De scheidsrechter laat altijd een strafcorner en een strafbal afmaken aan 

het einde van de wedstrijd. 
 
9. De duur van de wedstrijd is vastgesteld op  1 x 35 minuten. Halverwege 

zal op het eerste daarvoor geschikte dode moment door de 
scheidsrechters van helft gewisseld worden. 
In de Senioren standaard klassen, de senioren reserve Top klassen, de 
A/B/C/D Top klassen zal 2x20 minuten met 5 minuten rust worden 
gespeeld.  



In de Jongste Jeugd geldt een wedstrijd van 2x15 minuten met 
maximaal 5 minuten rust 

 
10. De scheidsrechter vult na afloop het digitale wedstrijdformulier in. 

Indien van toepassing noteert hij op het digitale wedstrijdformulier 
welke spelers uit het veld zijn gestuurd en waarom. 
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