
 

Wat is er veranderd?  

(spel)regelwijzigingen Jongste Jeugd en G/LG-hockey vanaf seizoen 2015-2016 

 

1. Ouders als spelbegeleiders  

De KNHB adviseert om ouders in te zetten als spelbegeleiders bij de Jongste Jeugd 

en het G/LG-hockey. Ouders hebben natuurlijk overwicht en kunnen beter uitleg 

geven aan de kinderen. 

 

2. Twee spelbegeleiders bij iedere wedstrijd  

Iedere wedstrijd wordt begeleid door twee spelbegeleiders (dus ook 6-tallen). Vanuit 

pedagogisch oogpunt is ervoor gekozen om één van de spelbegeleiders afkomstig te 

laten zijn van de thuisvereniging en één van de uitvereniging. Omdat deze 

spelbegeleider het team en de kinderen kent, zal hij/zij beter in staat zijn om dit 

team te begeleiden en waar nodig individuele en specifieke aandacht te geven. 

 

3. Spelplezierbevorderende maatregelen 

De opties voor de sterkere partij zijn:  
- De spelbegeleider gaat strenger fluiten voor de sterkere partij  
- De sterkere partij verandert de opstelling  
- Iedere speler van de sterkere partij mag, zodra hij/zij in balbezit komt, de bal 

maximaal 3x raken 

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

zwakkere partij  
- De zwakkere partij mag een extra veldspeler inzetten  
 

4. Mondbeschermer 

Veldspelers zijn vanaf 1 augustus 2015 verplicht om een bitje* te dragen.  

* KNHB: spelers kunnen uitsluitend om medische redenen ontheffing aanvragen bij de KNHB. 

Spelers dienen op verzoek van de spelbegeleiding de schriftelijke ontheffing van de KNHB te 

tonen. 

 

5. Lange corner  

Bij 8-tallen wordt de lange corner genomen op de zijlijn, net buiten het 15-

metergebied/ter hoogte van de kop cirkel (i.p.v. 5 meter van de achterlijn).  

 

6. Puntentelling 

Bij de 3-tallen vormen de doelpunten van alle vier de wedstrijdjes bij elkaar opgeteld 

de uitslag en niet meer de punten per gewonnen of gelijk gespeelde wedstrijd. De 

uitslagen zijn, zoals gebruikelijk, niet zichtbaar in de standenmotor. 

 

7. Aanvallende vrije slag bij het doelgebied  

Vanaf februari 2016 mag de bal niet het doelgebied in gespeeld worden, voordat de 

bal 5 meter (3 meter bij 3-tallen) heeft gerold of is aangeraakt door een speler van 

de verdedigende partij.  

 

Voor de volledige spelregels voor 3-, 6- en 8-tallen klik hier.  

http://www.knhb.nl/clubs/verenigings-+ondersteuning/veiligheid/medisch/mondbeschermer/DU24302_Dispensatie+aanvraag+voor+maatregel+Veldspelers+zijn+verplicht+mondbescherming+te+dragen.aspx
http://www.knhb.nl/scheidsrechters/alles+over+de+spelregels/DU24400_Spelregels+Jongste+Jeugd+en+GLG-hockey.aspx

