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Punten vanavond

1. Sportiviteit en Respect

2. Spelbegeleiding

3. Spelregels 6-tallen

4. Jongste Jeugd Commissie



Sportiviteit en respect

• Besteed veel aandacht aan respect en 
sportiviteit

• Goed voorbeeld geven en positief begeleiden 

• Altijd handjes schudden vóór (line up) en na 
een wedstrijd (ook na een verloren wedstrijd!) 



Sportiviteit en respect

• Het is de kunst om de balans te vinden en te 
houden tussen 

• 1. PLEZIER

• 2. PRESTATIE 

• 3. PROGRESSIE 

• 4. VEILIGHEID



Spelbegeleiding

Je bent GEEN 'scheidsrechter' maar een 

spelbegeleider.

• Onderbreek zo min mogelijk; alleen in verband met veiligheid 

en hoofdregels.

• Geef gerust aanwijzingen (aan beide partijen), bij voorkeur als 

het spel stil ligt.

• Bij groot verschil: spelplezier bevorderende maatregelen 

inzetten (overleg met de coaches)



Spelbegeleiding

Spelplezier bevorderende maatregelen:
• Strenger fluiten voor sterkere partij

• Sterkere partij verandert opstelling

• Iedere speler van sterkere partij mag de bal als hij in balbezit 

komt de bal maximaal 3x raken 

• Zwakkere partij extra speler inzetten

• NIET DOEN:

– Drie maal overspelen

– Doel verkleinen



Indeling velden 6 tegen 6

o Speelveld is op ¼ veld

o Een goal per zijde

o Keeper

o Scoren binnen 10 meter

o Speeltijd 2x 25 min

o Slaan mag mits niet 

gevaarlijk

o Strafbal



Bal met voet spelen

Tegenstander duwen

Op stick slaan

Bal hoog spelen

Gevaarlijk zwaaien

Wat niet mag…..

of haken



Shoot
Doelpunt

Uitslaan Strafbal

Afhouden
Vrije slag

Inslaan

Strafcorner

Tekens scheidsrechters



Uitnemen

• Afstandsregel 5 meter:

– Uitnemen/ vrije slag: tegenpartij minimaal 5 
meter afstand

– Alleen bij vrije slag van aanvallende partij bij het 
doelgebied: beide partijen 5 meter afstand

• Selfpass

– Selfpass bij doelgebied moet bal eerst 5 meter 
rollen of door een verdediger aangeraakt zijn



Uitnemen

• Vrije slag

– in het veld: nemen op plaats van overtreding

– Binnen het doelgebied:

• Op de 10 meter lijn recht tegenover plaats overtreding

• Corner

– Op de zijlijn net buiten het 10 meter gebied

• Inslaan 

– Op plaats waar bal uit is gegaan

– Binnen doelgebied: net buiten doelgebied nemen



Wat zie je hier?



Wat zie je hier?



Wat zie je hier?



Wat zie je hier?



Afspraken met de tegenstander

• Welke Accenten? (b.v samenspelen)

• Welke Technieken?

• Wat als de tegenstander veel sterker is?

• Spelregels  

• Strafbal?

• Time out regel



DWF

• De wedstrijdformulier na iedere wedstrijd

• Puntentelling



Regel KNHB

Alleen spelers, coaches en teambegeleiding 
mogen op het veld. Ouders/supporters mogen 
niet op het veld tijdens de wedstrijd!!! Zij 
moeten achter het hek staan.

(Dus ook niet langs de zijlijnen van het ¼ veld!)



Link naar spelregels

• http://www.knhb.nl/scheidsrechters/alles+ov
er+de+spelregels/DU24400_Spelregels+Jongst
e+Jeugd+en+GLG-hockey.aspx



Vragen?


