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Disclaimer
• Deze presentatie is een samenvatting gebaseerd op de KNHB Jongste 

Jeugd regels ‘21-’2. 
(https://www.knhb.nl/kenniscentrum/opleiding/spelbegeleider-jongste-
jeugd).

• Voor zover mogelijk is de tekst uit deze documenten gekopieerd, waar 
nodig is een samenvatting gemaakt. In het geval van een discrepantie zijn 
de regels uit de documenten van de KNHB leidend.

• In het geval van fouten of omissies, graag een mail aan 
arbitrage@zandvoortschehockeyclub.nl



Wat wel en wat niet vandaag

• Wel: 
– nadruk de meest essentiële regels en veiligheid. 

Zo kort mogelijke presentatie, dan veld op en 
nogmaals uitleg

• Niet of heel kort: 
– signalen, tactiek, coaching, trainingsinhoud, 

indeling 



Uitgangspunten hockey 

• Leuk 
• Veilig
• Sportief
• Leerzaam
• Teamsport



Rol Spel- en teambegeleider 

Rol teambegeleider 
• De teambegeleider is verantwoordelijk voor het ‘verzorgen’ van 

het team, maakt teamafspraken, regelt de opstelling en wisselt de 
spelers tijdens de wedstrijd. 

In de praktijk: teambegeleider = coach tijdens de wedstrijd

• geeft al dan niet actief positieve aanwijzingen, wisselt spelers

Rol spelbegeleider 
• De spelbegeleider fluit voor overtredingen, maar is geen 

scheidsrechter. De spelbegeleider mag namelijk het spel 
onderbreken om uitleg te geven bij bepaalde situaties voor BEIDE 
partijen.

• Ga niet actief lopen coachen en of aanwijzingen lopen geven, 
houd het overzicht!



Spel- en teambegeleider 

• F teams spelen op 2 velden tegelijk met 1 spelbegeleider van ZHC 
en op het andere veld 1 van de tegenstander

• E6 en E8 teams hebben 1 spelbegeleider van ZHC en 1 van de 
tegenstander. Ieder is verantwoordelijk voor 1 helft, je staat 
gekruist, zie plaatjes later

• Je fluit in principe niet in het doelgebied van je collega 
spelbegeleider, zeker niet voor een strafcorner (E8), dit is not-
done. Je kan wel met gebaar aangeven dat je een overtreding 
hebt gezien, heb oogcontact. Zeker met jongste jeugd wordt heel 
dicht op elkaar gespeeld en zijn (hinderlijke) overtredingen soms 
uit het oogpunt van de een niet maar vanuit de ander wel te zien



Spelbegeleider is er voor twee teams
– Beide teams begeleiden en aanwijzingen geven.
– Voor een “betrokken” ouder is dit vaak lastig.



Specifiek voor F
• Met 2 teams van 3 die tegelijk spelen is er vanuit team ZHC: 1

spelbegeleider en 2 teambegeleiders (coaches)

• team A van partij 1 tegen team A van partij 2 en team B van 
partij 1 tegen team B van partij 2 (1A-2A en 1B-2B). 

• Na de rust wisselen de teams van tegenstander (1A-2B en 1B-2A)

• Einduitslag is som van doelpunten van 1A + 1B versus 2A + 2B



Vooraf aan de wedstrijd

Veiligheid
– Scheenbeschermers (onder kousen)
– Bitjes
– Niet gewenst: sierraden

Keeper
– Bodyprotector onder shirt!!! Zodat niemand per 

ongeluk kan haken met zijn/haar stick

Maak afspraken met tegenstander & mede 
spelbegeleider: hoe streng voor shoot fluiten, wat te 
doen bij groot krachtsverschil



Moet ik nu fluiten?

• Hoe streng moet je zijn?

• Spelleiders hebben de neiging om veel te laten 
gaan om de vaart in het spel te houden. Dit is niet 
nodig, kinderen leren sneller als ze gecorrigeerd 
worden.

• Ook met fluiten kan het spel vlot verlopen.



Maatregelen bij ongelijke sterkte

• De opties voor de sterkere partij zijn: 
• - De spelbegeleider gaat strenger fluiten voor de sterkere partij. Hierdoor 

wordt de sterkere partij meer uitgedaagd. 
• - De sterkere partij verandert de opstelling. V.b.: scorende spelers gaan 

achterin spelen. 
• - Iedere speler van de sterkere partij mag, zodra hij/zij in balbezit komt, 

de bal maximaal 3x raken. Hierdoor worden het samenspel, de split-vision
(opkijken tijdens/na het aannemen van de bal) en het vrijlopen van de 
sterkere partij gestimuleerd. 

Dit blijven lapmiddelen



Maatregelen bij ongelijke sterkte

• De opties voor de zwakkere partij zijn: 
• - De spelbegeleider geeft meer (technische en/of tactische) 

aanwijzingen aan de zwakkere partij. Het zwakkere team wordt 
sterker gemaakt. 

• - De zwakkere partij mag een extra veldspeler inzetten. Hiermee 
kun je voorkomen dat de zwakkere partij niet of nauwelijks aan 
spelen toekomt, de tegenstander alleen maar op zich ziet afkomen 
en/of voor de goal in een kleine ruimte gaat spelen. 

Dit blijven lapmiddelen



Speelveld F
doeltjes 4 meter van de zijlijn/hoek

trek het 11-tal doel wat naar achteren
leg een touw tussen de doeltjes tegen doorschieten



Speelveld E6
trek het elftal doel naar achteren

spelbegeleider 1 loopt oost en noord oost
spelbegeleider 2 loopt west en zuid west



Speelveld E8
trek het elftal doel naar achteren

zet een marker op 10 meter van het doel voor de sc
spelbegeleider 1 loopt oost en noord oost
spelbegeleider 2 loopt west en zuid west





De bal spelen

Doelpunt:
• Let op – in geen geval mag sprake zijn van gevaarlijk spel, 

behalve wanneer het veroorzaakt wordt door een (doel)verdediger 
en de bal onmiddellijk in het doel belandt. Dan is er namelijk 
sprake van voordeel en telt het doelpunt. 



Keeper (E6 & E8)
• Binnen het doelgebied mag de doelverdediger de bal stoppen met 

het lichaam, schoppen met zijn klomp (maar niet gevaarlijk 
omhoog), tegenhouden met de handschoen en wegslaan met zijn 
stick. 



Standaard spelhervattingen



Lange Corner F & E 

• Op de zijlijn, net buiten 5/10/15m nemen.
• Afstand 3 (F)m en 5 (E) (iedereen!)
• Eerst 3/5m gecontroleerd verplaatsen of via andere 

speler voordat de bal het doelgebied ingaat.



Overtredingen

• Nemen op plaats van de overtreding, maar 
nooit binnen het doelgebied (als deze voor de 
aanvallende partij is)



Spelhervatting binnen 3 (F) en (5) 
meter van het doelgebied

• Iedereen op de juiste afstand van de nemer
• Bal moet 3 (F), 5 (E) meter gecontroleerd hebben 

afgelegd voor deze het doelgebied in mag
– Naar medespeler buiten het doelgebied
– Selfpass, wel minstens 3 of 5 meter met de stick aan 

de bal drijven!
– mag door turn (bij een 360 graden turn: 2pi r dus 3 

meter de straal is ong 50 cm, 80cm voor 5 meter)
– Door heen en weer halen
– Of combi van boven
– door tegenstander aangeraakt zijn onderweg



Afstand houden



Vrije slagen buiten het doelgebied
De bal:

– moet genomen worden op de plaats van de 
overtreding

– moet stil liggen
– mag niet omhoog worden gespeeld
– mag binnen 3(F)/5(E) meter buiten het doelgebied 

nooit rechtstreeks het doelgebied ingespeeld 
worden

Dus de bal moet dan:
– eerst 3(F)/5(E) meter gecontroleerd hebben 

afgelegd of
– eerst door een andere speler dan de nemer zijn 

aangeraakt voordat hij het doelgebied in gaat.



Vrije slagen binnen het doelgebied
Aanvaller maakt een overtreding binnen het doelgebied

– De verdedigende partij krijgt een vrije slag. De bal MAG op de 
5(F)/10(E6) meter lijn worden gelegd recht tegenover de plaats 
waar de overtreding heeft plaats gevonden. 

– E8: op de kopcirkel hoogte
– Afstand alleen aanvallende partij 3(F)/5(E) meter.

Verdediger maakt een overtreding in het doelgebied
– De aanvallende partij krijgt een vrije slag. De vrije slag MOET op 

de 5(F)/10(E6)-meterlijn worden genomen, recht tegenover de 
plaats waar de overtreding heeft plaatsgevonden. 

– Afstand beide partijen 3(F)/5(E) meter.
– E8: strafcorner



Verder

• Pas op met bully Bij F te gevaarlijk!

• Gebruik de time-out indien nodig  het is om te 
leren



Regels

Shoot
• Bal mag niet met het lichaam worden gespeeld
• Bij F alleen bij opzettelijk
• E steeds wat

strenger



Gevaarlijk spel

• Stick mag niet gevaarlijk hoog



Gevaarlijk spel

• Bal hoog spelen (hoger 
dan de knie)



Gevaarlijk spel

• Tegenstander duwen



Hakken

• Op de stick van de tegenstander slaan en 
niet de bal raken



Afhouden

Afhouden
Het is niet toegestaan een tegenstander
van de bal af te houden door tussen
hem en de bal te draaien,
waardoor de tegenstander
de bal niet kan spelen. Dit
kan met het lichaam of
met de stick.



Praktijk: afhouden



Praktijk: hakken



Praktijk: hoge bal & stick te hoog



Praktijk: indirect afhouden



Strafcorner (E8)

Een strafcorner wordt gegevens als: 
• een verdediger een onopzettelijke overtreding maakt binnen het 

doelgebied; 
• een verdediger een opzettelijke overtreding maakt binnen het 15-

metergebied, maar buiten het doelgebied; 
• een verdediger de bal met opzet over de eigen achterlijn speelt. 



Strafcorner verdedigend

– 4 verdedigers + keeper achter de doellijn op max 5 meter 
van het doel incl sticks

– mogen pas uitlopen op het moment dat de aangever de bal 
in het spel brengt. 

– Spelers van de verdedigende partij die niet meedoen aan de 
strafcorner moeten op max 15 meter van het andere doel 
staan (= lijn kop cirkel, NIET op de middellijn)



Strafcorner aanvallend

De aangever: 
• speelt de bal vanaf de achterlijn 
• moet ten minste één voet achter de achterlijn plaatsen 
• moet de bal in één keer spelen 
• mag geen selfpass doen 
• mag geen schijnbeweging maken 



Strafcorner regels: de bal
• moet op de achterlijn, op minimaal 10 meter van het doel gelegd 

worden; 
• mag van beide kanten van het doel aangespeeld worden; 
• moet eerst buiten de cirkel of het 15-metergebied zijn gespeeld, 

voordat gescoord kan worden; 
• mag gedurende de hele schotbaan niet hoger komen dan (a) 

plankhoogte: indien met elftaldoelen of plankdoelen met de 
normale plankhoogte gespeeld wordt; (b) kniehoogte: bij andere 
doelen (pylonen of 15 cm-planken) 



Spelleider 
≠

Scheidsrechter



Vragen?


