
Jongste Jeugd  ~  E achttallen

De voornaamste (spel)regels 2021

Bijeenkomst voor spelbegeleiders



Rol van ouders: spel- en teambegeleiding 

Teambegeleider (Sax: coach vs. manager): 

Verantwoordelijk voor het ‘verzorgen’ van het team, verdeelt 
taken met ouders: stelt rijschema’s op, fruit dienst, bardienst, 
spelbegeleiding. Is aanspreekpunt voor Saxenburg.

Jeugdcoach maakt de opstelling en wisselt de spelers tijdens 
de wedstrijd.

Spelbegeleider: 
Fluit voor overtredingen, maar is geen scheidsrechter. De 
spelbegeleider mag namelijk het spel onderbreken om uitleg te 
geven bij bepaalde situaties. Maar is geen coach!



Spelbegeleiding 

– Advies KNHB: ouders als spelbegeleiders
– natuurlijk overwicht
– kunnen beter uitleg geven

– Twee spelbegeleiders op alle wedstrijden; één afkomstig van 
de thuisspelende vereniging en één afkomstig van de 
uitspelende vereniging

- omdat zij de kids kennen



Kernwaarden Jongste Jeugd Hockey

- Veilig
voor alles

- Plezier
voor beide teams

- Leerzaam
techniek & sportiviteit



Kenmerken Jongste Jeugd



– Veld klaarzetten (bij thuiswedstrijd)

– Kennis- en afspraken maken met begeleiders tegenpartij

– Toss (wie begint er?) >> OP TIJD STARTEN

– Handje geven > “Shake Hands” - Stick Check

– Check: alle spelers scheenbeschermers en hockeyschoenen

– Check: clubtenue, haar in staart, geen sieraden

– Check: ALLE spelers een bitje

– Check: toeschouwers van het veld, achter de hekken

– Check: keepers* klaar >> OP TIJD STARTEN

– Tijd registreren, doelpunten registreren > hockey.nl app

– Time-out kan op verzoek spelleider of coach
* shirt/vest in afwijkende kleur over de bodyprotector
   keepers wisselen iedere week, training op vrijdag

Voor aanvang wedstrijd



Speelveld achttallen E8

– Een kwart hockeyveld, 55x45

– Speelduur: 2x 30 minuten

– Rust van maximaal 5 minuten,
wisselen van helft/team

zij lijn

achter lijn / doel lijn

cirkel / doelgebied/15m

5m buiten doelgebied



Wisselen tijdens de wedstrijd

– Spelers mogen op elk moment worden gewisseld bij de 
middenlijn

– Eerst komt de speler het veld uit, daarna gaat de 
wisselspeler er pas in.



– De beginslag wordt genomen vanaf het midden van het veld. 

– Deze mag in alle richtingen worden gespeeld. 

– De tegenstanders moeten minimaal 5 meter afstand van de 
bal houden. 

– Na de rust is de beginslag voor het andere team.

Begin van het spel



Het spelen van de bal

Het spelen van de bal mag alleen met de platte kant of de 
zijkant van de stick. Bolle kant is een overtreding.

Self-pass, vanuit stilstand

Bully, onafhankelijke spelhervatting, 1x sticks tegen elkaar



Het spelen van de bal

In het veld mag de bal nooit hoog gespeeld worden (d.w.z. 
niet boven kniehoogte). Liften mag, mits niet gevaarlijk en niet 
boven kniehoogte.

Bij een doelpoging mag de bal gedurende de hele schotbaan 
niet hoger komen dan: 

– Plankhoogte

– Kniehoogte: bij andere doelen (pylonnen of 15 
cm-planken). 

In geen geval mag sprake zijn van gevaarlijk spel. 



Doelpunt?

– Een doelpunt wordt gescoord wanneer de bal 
over de doellijn wordt gespeeld. 

– Het is alleen een doelpunt als de bal 
binnen het doelgebied door een aanvaller is 
gespeeld en daarna niet meer buiten dit 
doelgebied is gekomen. 

– Als een aanvaller van binnen het doelgebied 
de bal richting doel speelt, maar de bal gaat 
via een voet of stick van een verdediger in het 
doel, is er ook een doelpunt gemaakt. 

– Na een doelpunt wordt weer een beginslag genomen.



Bal uit - zijlijn

– Het is inslaan als de bal over de zijlijn gaat. 

Nemen op de plek (op de lijn) waar de bal over de zijlijn 
ging. 

De verdedigende partij houdt minimaal 5 meter afstand. 

Inslaan niet binnen het doelgebied.



Bal uit - achterlijn

– Het is uitslaan als de bal over de achterlijn gaat en als 
laatste is aangeraakt door een aanvaller. 

Nemen op de rand doelgebied recht tegenover de plaats 
waar de bal over de achterlijn ging. De aanvallende partij 
houdt minimaal 5 meter afstand. 

– Het is een lange corner als de bal over de achterlijn gaat 
en als laatste is aangeraakt door een verdediger. 

Nemen op de zijlijn, net buiten het doelgebied. De bal mag 
niet direct, maar moet eerst 5 meter hebben afgelegd of 
eerst door een speler van de verdedigende partij zijn 
aangeraakt, voordat hij het doelgebied in gaat. Beide 
partijen minimaal 5 meter afstand.



Overtreding - buiten doelgebied

– Shoot 

– Bolle kant

– Gevaarlijk spel > direct streng > veiligheid!

• zwaaien met stick
• hakken
• hoog spelen
• tegenstander duwen

– Afhouden (lichaam tussen bal en tegenstander draaien) 
> moeilijk te beoordelen

Bij een overtreding buiten het doelgebied krijgt de 
tegenstander een vrije slag. Let goed op waar de overtreding 
wordt gemaakt, hoe ver erbuiten?



Vrije slag

Algemene overtreding, buiten (5m van) het doelgebied
Als een speler iets doet wat niet mag, een overtreding maakt, 
krijgt het andere team een vrije slag. 

Bij een vrije slag gelden de volgende regels:
• Nemen op de plaats van de overtreding
• De bal moet stil liggen
• De bal mag niet omhoog worden gespeeld
• Tegenstander minimaal 5 meter afstand houden
• Self-pass mag

Overtreding Verdediger binnen 5m van het doelgebied
De aanvallende partij neemt de vrije slag op de plaats van de 
overtreding. De bal mag niet direct het doelgebied in 
gespeeld worden en beide partijen moeten afstand houden.

Opzettelijk? -> Strafcorner.



Vrije slag

Aanvaller maakt een overtreding binnen het doelgebied 
De verdedigende partij neemt de vrije slag op de rand van het 
doelgebied, recht tegenover de plaats van de overtreding.

Verdediger maakt een overtreding binnen het doelgebied

Strafcorner.

Er is dus nooit een vrije slag 
in het doelgebied/cirkel.



Strafcorner

Een strafcorner wordt gegeven als:

- een verdediger een onopzettelijke overtreding maakt 
binnen de cirkel

- een verdediger een opzettelijke overtreding maakt binnen 
het 15-metergebied, maar buiten de cirkel

- een verdediger de bal met opzet over de eigen achterlijn 
speelt



Strafcorner

Als een strafcorner wordt gegeven, 
gelden de volgende 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 
plankhoogte



Strafcorner

De verdedigers (vier spelers + de 
doelverdediger):
- staan op minimaal vijf meter van de 

bal
- mogen geen voeten of sticks binnen 

het veld aan de grond hebben
- mogen pas uitlopen op het moment 

dat de aangever de bal in het spel 
brengt.

De rest van de verdedigers moet achter 
de 15-meterlijn van de tegenstander 
staan.

Gebruik maskers voor de lijnverdedigers!



Strafcorner

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

De aanvallers:
- moeten zich buiten de cirkel of het 

15-metergebied opstellen
- mogen, zodra de bal wordt 

aangegeven, in het doelgebied 
komen



– Handje geven > “Shake Hands”

– Korte evaluatie met begeleiders tegenpartij

– Op het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) wordt de uitslag 
van de wedstrijd ingevuld. De standen zijn niet zichtbaar in 
de standenmotor.

– Veld opruimen (bij thuiswedstrijd)

– Met elkaar limonade drinken

Einde wedstrijd



– Op tijd starten

– Begeleid in de geest van de wedstrijd

– Tempo houden > 1, 2, 3, GO   -  “je mag ook zelf gaan”

– Fluit hard en duidelijk, twijfel niet

– Consequent, blijf uitleggen 

– Hoog, altijd direct fluiten > uitleg gevaarlijk!

– Uit elkaar spelen, het speelveld is groot

– Afstand houden bij vrije slagen

– Time-out kan op verzoek spelleider of coach (hervat met 
bully)

Wat zijn nu aandachtspunten voor de 
spelbegeleider bij de beginnende teams?



Spelplezier bevorderende maatregelen

Het is de taak van de spelbegeleiders om goed in te schatten 
wanneer het niveauverschil tussen de teams zo groot is dat het 
spelplezier bevorderd dient te worden. 

Het niveauverschil kan afgeleid worden aan de hand van: 
– de verhouding balbezit (BB) en niet balbezit (NBB)

en/of

– het aantal doelpunten verschil in een wedstrijd. Als richtlijn 
kan aangehouden worden dat het niveauverschil groot is 
vanaf 3 doelpunten verschil. 

veilig - plezier - leerzaam



Spelplezier bevorderende maatregelen

Het is belangrijk dat spel- en teambegeleiders de opties voor 

spelplezier bevorderende maatregelen voorafgaand aan 

iedere wedstrijd met elkaar bespreken. 



Spelplezier bevorderende maatregelen

Combineer vooral ook de opties voor de sterkere en zwakkere 
partij! 

Opties voor de sterkere partij:
De spelbegeleider gaat 
strenger fluiten voor de 
sterkere partij

Hierdoor wordt de sterkere partij 
meer uitgedaagd

De sterkere partij verandert 
de opstelling

Bijvoorbeeld: 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, 
split vision (d.w.z. opkijken 
tijdens/na het aannemen van de 
bal) en vrijlopen van de sterkere 
partij gestimuleerd



Spelplezier bevorderende maatregelen

Combineer vooral ook de opties voor de sterkere en zwakkere 
partij! 

Opties voor de zwakkere partij:
De spelbegeleider geeft meer 
(technische en/of tactische) 
aanwijzingen aan de 
zwakkere partij

Hierdoor wordt de zwakkere 
partij geholpen en sterker 
gemaakt

De zwakkere partij mag een 
extra veldspeler inzetten

Door het hebben van één 
extra aanspeelpunt in BB en 
één extra verdediger in NBB, 
wordt voorkomen dat de 
zwakkere partij niet aan 
spelen toekomt 



Hoe gedragen de overige ouders zich langs de lijn



Bedankt voor jullie aandacht

Maak er een mooi en sportief seizoen van!

Als jullie kinderen plezier hebben, dan hebben jullie het ook!  

Spelregels / downloads

● https://www.knhb.nl/kenniscentrum/competities/alles-over-de-spelregels#
spelregels-jongste-jeugd

● Filmpje: Spel- en teambegeleiding JJ

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/competities/alles-over-de-spelregels#spelregels-jongste-jeugd
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/competities/alles-over-de-spelregels#spelregels-jongste-jeugd
https://www.youtube.com/watch?v=VMa7bdpJtgo

