
 

 

Spelregels 2017-2018 G- en LG-hockey 
 

 
• Alle wedstrijden worden gespeeld met een “harde bal” de kleur maakt niet uit. 
• 8 tallen spelen 11 tal regels , maar: lange corner op zijlijn, alleen hoog op doel. 

Indien er geen cirkel is 10 m gebied met cirkelregels. In t 23 m gebied gelden andere 

regels regulier , dat geldt hier voor heel aanvallende helft (afstand, 5 meter 
balbeweging voor hij de cirkel ingaat). 
o Bij nodige kaarten, mag de speler wel vervangen worden door een andere speler. 

De gestrafte speler moet t veld wel verlaten en mag er bij rood niet meer in.  
o Bij hoge 6-tallen alles idem als bij 8-tallen, maar ook op doel niet hoog, alles 

onder de knie. Geen strafcorners.  
• Lage 6 tallen: regels van de jongste jeugd 6-tallen. 

• Allen: 3 doelpunten regel. Bij 3 punten verschil, moet die aanvallende partij vanaf 
middenlijn 3 x overspelen op aanvalshelft alvorens te kunnen scoren. Wanneer 
verdediger bal weer raakt, moet er wederom 3 x samengespeeld worden. 2 
uitzinderingen: 

• Strafcorner hoeft niet 3 x samengespeeld te worden, maar mag regelrecht gescoord 
worden. 

• De keeper is geen verdediger, dat betekent dat na 3 x samenspelen en een schot op 

goal een rebound goal mogelijk blijft. 
  
6-tallen (indeling volgens welke regels er gespeeld wordt) 
 
Midden poule regels jongste jeugd 6-tallen 
West poule regels jongste jeugd 6- tallen 

Oost poule 3 regels 8-tallen 
Noord poule 2 regels 8- tallen 
Zuid poule 1 regels 8- tallen 
 

Eind ranking 
 
De nummer 1 in de poule is aan het eind van het seizoen de kampioen. Mochten er twee 

teams gelijk eindigen dan is het onderlinge resultaat doorslaggevend. Het doelsaldo is dus 
niet leidend. 
  
Voorbeeld 1: Team A en Team B hebben allebei 10 wedstrijdpunten. In de onderlinge duels 
won team A thuis met 3-1 en Team B won hun thuiswedstrijd met 1-0. Onderling hebben ze 
dus allebei 1 wedstrijd gewonnen. Bij dit resultaat dient er een beslissingswedstrijd gespeeld 
te worden. Is er dan nog geen winnaar dan bepalen de shoot outs wie er kampioen wordt. 

  
Voorbeeld 2: Team A en Team B hebben allebei 10 wedstrijdpunten. In de onderlinge duels 
won Team A de thuiswedstrijd en werd bij de thuiswedstrijd van team B gelijk gespeeld. In 
deze situatie is Team A Kampioen (1x gewonnen en 1x gelijk). 
 


