
 

 

Reglement Nationale Schoolhockeycompetitie 2019 
 

Regels over de teamsamenstelling  

❖ Alle teams (max. 16 spelers) spelen met een keeper (inclusief keeperuitrusting en 

helm) en de teams zorgen zelf voor de keeperuitrusting. Indien een team geen eigen 

keeperuitrusting heeft, dan de spullen van een ander team lenen, niet de keeper van een 

ander team.  

❖ Het team wordt gedurende de hele dag begeleid door een docent(en) van de school 

of ouder die aangewezen is door de school (geen (ex) leerlingen als 

begeleiders).  

❖ Het geniet de voorkeur dat als u met meerdere teams op 1 locatie speelt ieder team een 

eigen begeleider heeft. 

❖ Alleen leerlingen van de school mogen meedoen aan de schoolhockeycompetitie (verder 

aan te duiden als competitie). 

❖ Jongens mogen niet meedoen bij meisjesteams en anders om. 

❖ Leerlingen uit de leeftijdscategorie oud mogen niet meespelen bij de teams uit de 

leeftijdscategorie jong, andersom is wel toegestaan.  

Jong: geboren na 1 oktober 2003  

Oud: geboren na 1 oktober 1999 

Op deze leeftijdsgrenzen worden geen uitzonderingen gemaakt.  

Overtreding van deze grenzen heeft de volgende consequentie: 

• Overtreding ontdekt voor 1e gespeelde wedstrijd is leerling niet opstellen 

• Overtreding ontdekt na 1e gespeelde wedstrijd is wedstrijd verliezen (als dat al 

niet zo was) met 3-0 en leerling niet meer opstellen 

• Overtreding later in poulewedstrijden is diskwalificatie team –het team speelt 

buiten mededinging haar wedstrijden (anders is de tegenstander wel voor heel 

weinig wedstrijden gekomen). Alle uitslagen tegen het gediskwalificeerde team 

worden niet meegenomen in de stand.  

• Overtreding pas ontdekt tijdens kruisfinales/ halve finales is directe 

diskwalificatie (ander team gaat door – gezien de tijd is er geen mogelijkheid om 

kruisfinales/ halve finales opnieuw te spelen helaas voor de andere pouleteams) 

❖ Ieder team dient op 12 april 2019 (voorronden), 7 juni 2019 (finale) een spelerslijst (op 

te halen bij de ontvangstbalie), waarop de naam en de geboortedatum van de spelers 

staan vermeld, in te leveren bij de organisatie. Indien gewenst dienen leerlingen zich te 

kunnen identificeren met een officieel identiteitsbewijs, kopie identiteitsbewijs of 

schoolpas. Mocht een leerling indien gevraagd zich niet kunnen identificeren dan mag 

deze speler niet opgesteld worden. 

❖ Inschrijven met meerdere teams in één categorie is mogelijk, deelnemende spelers 

mogen uitsluitend voor één en hetzelfde team uitkomen gedurende de hele 

competitie. Bij overtreding geldt het volgende: 

• Overtreding ontdekt voor 1e gespeelde wedstrijd is leerling niet opstellen. 

Leerling alleen opstellen in het team waar het als eerste in heeft gespeeld. 

• Overtreding ontdekt na 1e gespeelde wedstrijd is wedstrijd verliezen (als dat al 

niet zo was) met 3-0 en leerling alleen opstellen in het team waar hij/zij als 

eerste in heeft gespeeld. 



 

 

• Overtreding later in poulewedstrijden is diskwalificatie team –het team speelt 

buiten mededinging haar wedstrijden (anders is de tegenstander wel voor heel 

weinig wedstrijden gekomen). Alle uitslagen tegen het gediskwalificeerde team 

worden niet meegenomen in de stand. 

• Overtreding pas ontdekt tijdens kruisfinales/ halve finales is directe 

diskwalificatie (ander team gaat door – gezien de tijd is er, helaas voor de 

andere pouleteams, geen mogelijkheid om kruisfinales/halve finales opnieuw te 

spelen). 

 

❖ Het opstellen van leerlingen die geen leerling zijn van de school wordt door de KNHB 

gezien als opzettelijk overtreden van de regels en hebben de volgende consequenties: 

• Overtreding ontdekt voor 1e gespeelde wedstrijd is leerling niet opstellen 

• Overtreding ontdekt na 1e gespeelde wedstrijd is wedstrijd verliezen (als dat al 

niet zo was) met 3-0 en leerling niet meer opstellen 

• Overtreding later in poulewedstrijden is diskwalificatie team –het team speelt 

buiten mededinging haar wedstrijden (anders is de tegenstander wel voor heel 

weinig wedstrijden gekomen). Alle uitslagen tegen het gediskwalificeerde team 

worden niet meegenomen in de stand. 

• Overtreding pas ontdekt tijdens kruisfinales/ halve finales is directe 

diskwalificatie (ander team gaat door – gezien de tijd is er geen mogelijkheid om 

kruisfinales/ halve finales opnieuw te spelen helaas voor de andere pouleteams) 

❖ Ieder team is verplicht te zorgen voor een schooltenue en een reserveshirt (in afwijkende 

kleur) en deze op te geven bij de aanmelding van het team.  

❖ Let wel: overtreding van bovengenoemde regels kan leiden tot diskwalificatie 

van het team!  

 

Spelregels 

❖ Er wordt gespeeld volgens de officiële KNHB-spelregels, zie in bijlage het shoot-out 

reglement.  

❖ Alle wedstrijden duren 25 minuten (zonder rust), de finale is 2 x 15 minuten (met 5 

minuten rust). 

❖ De wedstrijden starten en eindigen centraal, de begeleider van het team zorgt dat 

het team op tijd klaar staat op het veld 

❖ Eerstgenoemd team mag de bal uitnemen 

❖ Mochten er problemen zijn met de kleur van de shirts dan zijn er hesjes aanwezig bij de 

wedstrijdtafel, alle teams hebben in principe een reserve shirt bij zich 

❖ Voor een team dat te laat op het veld aanwezig is geldt het volgende: 

• Indien het team binnen 5 minuten alsnog speelklaar op het veld staat start het 

de wedstrijd met 1-0 achterstand en wordt de wedstrijd in de resterende tijd 

gespeeld. 

• Indien het team meer dan 5 minuten te laat is, dan verliest het team 

automatisch de wedstrijd met 3-0 en gaan de scheidsrechters direct naar de 

wedstrijdtafel.  

• De organisatie heeft de mogelijkheid om in zeer uitzonderlijke gevallen anders te 

besluiten in direct overleg met de KNHB. 



 

 

❖ Een strafcorner wordt altijd uitgespeeld ook als het centrale einde van de wedstrijd klinkt 

 

Wedstrijdleiding  

❖ De wedstrijden worden gefloten door club- en bondsscheidsrechters  

❖ De scheidsrechters zorgen dat de wedstrijdbal aanwezig is (deze worden opgehaald en 

ingeleverd bij de wedstrijdtafel) 

❖ De scheidsrechters zorgen dat de stand van de wedstrijd direct na de wedstrijd 

doorgegeven wordt aan de wedstrijdtafel 

 

Wangedrag 

❖ Mocht een speler zich verbaal of fysiek misdragen tijdens de wedstrijd, dan zal in eerste 

instantie de begeleider van het team aangesproken worden zodat deze maatregelen kan 

nemen. Bij overtredingen kan een scheidsrechter een kaart geven, bij groen is de tijdstaf 

1 minuut, bij geel zijn de tijdstraffen aangepast naar 2 en 5 minuten.  

❖ Bij het behalen van een 2e gele kaart in dezelfde wedstrijd wordt de speler direct 

verwijderd van het speelveld. Na de wedstrijd melden de scheidsrechters, betrokken 

speler en begeleider zich tegelijk bij de organisatiecommissie. De organisatie neemt een 

beslissing over de speelgerechtigdheid van betrokken speler voor de rest van de 

competitie. 

❖ Na het behalen van een rode kaart wordt de speler direct verwijderd van het speelveld. 

Na de wedstrijd melden de scheidsrechters, betrokken speler en begeleider zich tegelijk 

bij de organisatie. De organisatie neemt een beslissing over de speelgerechtigdheid van 

betrokken speler voor de rest van de competitie.  

 

Indeling en klassering 

❖ Hoeveel punten krijg je tijdens de poulewedstrijden? 

• Gewonnen wedstrijd = 3 punten 

• Gelijk spel      = 1 punt 

• Verloren wedstrijd     = 0 punten 

❖ De volgende criteria worden gehanteerd om de rangorde van de poulewedstrijden te 

bepalen: 

• Aantal punten 

• Aantal gewonnen wedstrijden 

• Doelsaldo 

• Aantal doelpunten voor 

• Onderling resultaat 

• Mocht het dan nog gelijk zijn dan moet een shoot-outs serie genomen worden 

(zie hieronder) 

❖ Tijdens het spelen van (kruis) finales gaat de winnaar door naar de volgende wedstrijd of 

wordt kampioen van de dag. 

❖   De winnaar van de finale plaatst zich voor de landelijke finale dag op 7 juni 2019 te 

Amsterdam 

❖  Er zijn een paar speellocaties waar, bij uitzondering, twee teams zich plaatsen voor de 

landelijke finale dag op 7 juni 2019 te Amsterdam. Dit heeft te maken met het aantal 

teams van 1 categorie dat op eenzelfde locatie speelt. Indien dit van toepassing is wordt 

dit door de betreffende vereniging met de betrokken scholen gecommuniceerd via het 

wedstrijdschema.  

 



 

 

Shoot-outs: 

❖   Het is mogelijk dat er shoot-outs genomen moeten worden als teams gelijk eindigen in 

de poule (zie hierboven genoemde criteria). Of als er tijdens de (kruis)finales geen 

beslissing is gevallen of als er tijdens de finale geen beslissing is gevallen. Het is 

wenselijk om deze shoot-outs op een apart veld te nemen i.v.m. de tijd (indien 

mogelijk). LET OP: Gezien de tijd worden er alleen shoot outs genomen bij wedstrijden 

om directe plaatsing voor de (halve) finale of bij gelijke stand in de poule. 

❖ Als voor het verkrijgen van een beslissing shoot-outs moeten worden genomen geldt de 

volgende procedure (BR. B.7.2): Zie reglement shoot-outs in bijlage 

 

Graag extra aandacht voor het volgende: 

❖ Het is verplicht dat de deelnemers scheenbeschermers en mondbeschermers dragen. 

❖ Mochten teams teruggetrokken worden na 15 maart 2019 dan zit daar een financiële 
consequentie aan vast, € 100,- euro per team. 

❖ Verleende dispensaties in het verleden geven geen rechten voor dit toernooi. De regels 
zoals eerder genoemd worden gehanteerd. 

❖ De deelnemers zorgen zelf voor versnaperingen en lunch. Op de vereniging bestaat de 
mogelijkheid broodjes etc. te kopen. 

❖ Vanuit de KNHB is een evenementenverzekering afgesloten voor alle deelnemers 

 

Tenslotte 

❖   De organisatiecommissie op de vereniging is eindverantwoordelijk voor alle zaken die 

betrekking hebben op een goed verloop van de wedstrijddag.  

❖   Situaties, waarin de reglementen niet voorzien zijn ter beoordeling van de 

organisatiecommissie; de organisatiecommissie overlegt met de KNHB. 

❖   De eindbeslissing van de organisatiecommissie is bindend. 

❖ De KNHB is te allen tijde gerechtigd in het geval dat wangedrag haar ter ore komt, 

maatregelen te nemen tegen de speler en/of de school in wiens team de speler is 

uitgekomen. Deze maatregelen kunnen omvatten, dat een school van verdere deelname 

aan de Schoolhockeycompetitie wordt uitgesloten. 

 

Veel hockey plezier! 



 

 

Reglement Shootouts  
 

Verkrijgen van een beslissing door middel van shootouts na beslissings- en 
promotiewedstrijden zoals bedoeld in artikel B 7.2 van het KNHB Bondreglement; nadere 
uitwerking. Onderstaande beschrijft zowel de spelregel als de procedure:  
 
1. Van elk van de beide teams worden vijf spelers voor het nemen en één (doel)verdediger 
voor het verdedigen van de shootouts aangewezen door de aanvoerder of teambegeleider, 

uit de spelers die op het wedstrijdformulier staan vermeld. Tijdens de shootoutserie mogen 
deze spelers niet vervangen worden, anders dan in dit reglement beschreven.  
 
2. Een speler die tijdens de wedstrijd (of verlenging daarvan) een rode kaart heeft gekregen, 
mag niet deelnemen aan de shootoutserie. Een speler die tijdens de wedstrijd (of verlenging 
daarvan) een groene of gele kaart heeft gekregen mag wel deelnemen aan de shootoutserie, 

ook wanneer de straftijd nog niet ten einde was bij het beëindigen van de wedstrijd.  

 
3. De aanvoerder of teambegeleider geeft aan de BG of de scheidsrechters aan in welke 
volgorde de vijf spelers van zijn of haar team een shootout zullen nemen; tijdens de eerste 
serie shootouts mag deze volgorde niet wijzigen.  
 
4. Om te bepalen welk team met het nemen van de shootouts zal beginnen, wordt door de 
scheidsrechters geloot.  

 
5. Alle spelers die op het wedstrijdformulier staan vermeld, behalve de spelers die tijdens de 
wedstrijd een rode kaart hebben gekregen, mogen op het speelveld staan. Zij moeten buiten 
het 23-metergebied staan waar de shootouts worden uitgevoerd en moeten minimaal 10 
meter verwijderd staan van de plek waar de veldspeler de shootout start.  
 

6. De (doel)verdediger van het team dat een shootout neemt, moet buiten de cirkel bij de 
achterlijn plaatsnemen.  
 

7. De speler die een shootout neemt en de (doel)verdediger die de shootout verdedigt, 
mogen tijdens deze shootout in het 23-metergebied komen.  
 
8. Indien de (doel)verdediger ook een shootout neemt, moet hij of zij voldoende tijd krijgen 

om zijn beschermende kleding af te doen en na de shootout weer aan te doen.  
 
9. Vijf spelers van elk team nemen bij toerbeurt elk een shootout op een door de 
(doel)verdediger van de tegenpartij verdedigd doel.  
 
10. De shootout dient als volgt te worden uitgevoerd: a) De (doel)verdediger die de shootout 
verdedigt start op of achter de doellijn. b) De bal wordt recht tegenover het midden van het 

doel op de dichtstbijzijnde 23-meterlijn gelegd. c) De speler die de shootout neemt start 
buiten het 23-metergebied en dichtbij de bal. d) De scheidsrechter fluit om de shootout te 
laten beginnen; de speler die de shootout neemt en de (doel)verdediger die de shootout 
verdedigt, mogen daarna in elke richting bewegen. e) De shootout is ten einde als: I. 8 
seconden vanaf het beginsignaal voorbij zijn; II. een doelpunt is gescoord van binnen de 
cirkel; III. de aanvaller een overtreding begaat; IV. de (doel)verdediger binnen of buiten de 

cirkel een onopzettelijke overtreding begaat: de shootout wordt overgenomen door dezelfde 
aanvaller op dezelfde (doel) verdediger; V. de (doel)verdediger binnen of buiten de cirkel 
een opzettelijke overtreding begaat: een strafbal wordt toegekend en genomen. VI. de bal 
buiten het speelveld gaat over de achterlijn of zijlijn, ook wanneer dit door de 
(doel)verdediger opzettelijk gebeurt.  
11. Indien een strafbal is toegekend mag deze worden genomen en verdedigd door elke 
speler vermeld op het wedstrijdformulier die reglementair aan de shootoutserie mag 

deelnemen.  
 
12. Het team dat bij de shootoutserie de meeste doelpunten maakt, wint.  



 

 

 
13. Als tijdens de shootoutserie een definitieve uitslag is verkregen, behoeven de dan nog 

resterende shootouts van de serie niet meer te worden genomen  
 
14. Indien ook na de shootoutserie van in totaal 10 shootouts er nog geen beslissing is 
verkregen worden shootouts genomen volgens de zogenaamde ‘sudden-death-procedure’: a) 
Dezelfde vijf spelers van elk team zetten de shootoutserie voort tegen dezelfde 
(doel)verdediger tot bij een gelijk aantal genomen shootouts van elk der teams een verschil 

in doelpunten is verkregen. b) De ‘sudden-death-serie’ wordt begonnen door het team dat de 
laatste shootout uit de eerste serie nam. c) De vijf spelers van elk team mogen hun 
shootouts nemen in een van de eerste serie afwijkende volgorde. d) Het team dat bij de 
‘sudden-death-serie’ een doelpunt voorsprong verkrijgt bij een gelijk aantal genomen 
shootouts per team, wint. e) De ‘suddendeathserie’ wordt op identieke wijze met dezelfde 
spelers voortgezet tot een beslissing is bereikt.  

 

15. Indien tijdens de shootoutserie een van de spelers die de shootouts neemt of verdedigt 
bestraft wordt met een gele of rode kaart: a) de betreffende speler mag niet langer als 
speler aan de shootoutserie deelnemen en kan, behalve in het geval van de 
(doel)verdediger, niet worden vervangen; b). de betreffende (doel)verdediger mag alleen 
voor het verdedigen van de shootout worden vervangen door één van de spelers van zijn 
team die een shootout nemen. Deze speler moet voldoende tijd krijgen om beschermende 
kleding aan te doen en deze af te doen wanneer hij zelf een shootout gaat nemen en deze 

daarna weer aan te doen. Wanneer de betreffende (doel)verdediger ook een shootout neemt, 
mag hij hiervoor niet worden vervangen; c) de shootout die de gestrafte speler nog zou 
moeten nemen, telt als ‘geen doelpunt’; het resultaat van de shootout die de gestrafte speler 
vóór zijn straf al heeft genomen wijzigt niet.  
 
16. Indien tijdens de shootoutserie de (doel)verdediger door een blessure niet verder kan 

spelen, mag hij worden vervangen door een andere (doel)verdediger die op het 
wedstrijdformulier vermeld staat.  
 

17. Indien tijdens de shootoutserie de speler die de shootout moet nemen door een blessure 
niet verder kan spelen, mag hij worden vervangen door een andere speler van zijn team die 
op het wedstrijdformulier vermeld staat, met inachtneming van lid 2 van deze regel. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


