
 

Veranderingen in de hockeyregels hoofdklasse seizoen 2019/2020 

 OUDE REGEL  NIEUWE REGEL 

Veldgrootte 26 x 16 meter lage boarding 40 x 20 meter hoge boarding 
 

Goals Hoge goal in het veld 
 
160 x 115 x 65cm 

Zelfde als in seizoen 2018-2019 

Doelgebied Keeperdoelgebied aanwezig, spelers mogen niet met 

de stoel in het keeperdoelgebied komen. 
Keeperdoelgebied aanwezig.  
Spelers mogen het keeperdoelgebied doorkruisen zolang hierbij door 
de aanvaller de keeper niet wordt gehinderd. Tijdens het spelen van de 
bal mag de speler zich met de stoel niet bevinden in het 
keeperdoelgebied. 
 

Keeper box   Keeper box aanwezig.    

 

Zelfde regels als seizoen 2018-2019 
 

Keeper De bal mag teruggespeeld worden op de keeper. De bal mag niet worden teruggespeeld op de keeper als hij zich in het 
keeper doelgebied of de keeper box bevindt. 
De keeper mag alleen buiten de keeperbox de bal ontvangen. 
Neemt de keeper de bal mee terug zijn keeperbox in dan wordt hij 
weer keeper en gelden de regels als keeper. 
 

Face off plaatsen 6 face-off plaatsen, 1 middenstip Zelfde als seizoen 2018-2019 
 



 

Opstellen teams 

Bijlage 1 

Niet specifiek benoemd Teams bevinden zich links en rechts van de wedstrijdtafel. 
 
Wisselspelers worden binnen het eigen wisselvak gewisseld. 

Wissels * Tijdens dood spelmoment. On the flight (tijdens het spelen) + tijdens dood spelmoment. On the 
flight eerste speler eruit, daarna wisselspeler erin.  
Bij fout  wisselen, dan 2 minuten tijdstraf voor de wisselspeler.  
 
Laatste 2 minuten van de wedstrijd alleen on the flight wisselen. 
 

Speeltijd / speelhelft 2 x 20 minuten, 5 minutenpauze 

Wisselen van speelhelft in rust 

2 x 20 minuten, 5 minutenpauze 

Wisselen niét meer van speelhelft 

Time out Eén time out van 1 minuut per wedstrijd per team 
Bij blessures een belaste time out. 

Zelfde als seizoen 2018-2019 

Openingsbal Face-off op de middenstip. Uitspelend team mag 

kant kiezen waar hij/zij de stick naast de bal zet voor 

de openingsbal . Overige spelers op 3 meter van de 

bal met stick en stoel.  

Zelfde als seizoen 2018-2019 

Vrije slag / uitbal Afstand nemen 2 meter Afstand nemen 3 meter, moet daadwerkelijk een slag zijn. Pushen / 
duwen / slepen / liften is niét toegestaan. 
 
Niet wachten op fluitsignaal scheidsrechter tenzij de scheidsrechter 
aangeeft dat er op het fluitsignaal gewacht moet worden. 
 
 
 



 

Plaats vrije slag 

Bijlage 1 

Tussen de buitenste face-off plaatsen lange zijde 
daar waar bal het veld verlaat max 1.5 meter uit de 
boarding. Bij een overtreding op de plaats van de 
overtreding. Achter de buitenste face-off plaatsen 
op de face-off plaats in de hoek voor zowel uitbal als 
overtreding.     
  

Zelfde als seizoen 2018-2019     
    
  

Shoot out Stoel en bal beide voorwaartse beweging Stoel óf bal in voorwaartse beweging. Eén van deze twee mag 
achterwaarts bewogen worden echter niet worden stilgelegd. 
 
Een shoot out wordt niét meer gecombineerd met een 2 minuten 
straf. Ook niet als de shoot out gemist wordt.  

Groene / gele / rode kaart 

 

Groen = waarschuwing 

Geel = 2 minuten tijdstraf 

Rood = veld en zaal verlaten gedurende de 

wedstrijd. Team speelt met 1 speler minder 

wedstrijd uit. 

Rood kan direct of bij 2e gele kaart. 

Groen is niet meer van toepassing 
Geel is niet meer van toepassing. 
 
Wel van toepassing: 
Mondelinge waarschuwing 
Alleen 2 minuten tijdstraf middels gebaar. 
Rode kaart bij 3e keer 2 minuten tijdstraf.  
Direct rood door zeer ernstige overtreding / wangedrag. 
 
Gevolg rode kaart: 
Speler verlaat het veld en zaal. Het team speelt 5 minuten verder met 
1 speler minder. Na 5 minuten wordt de speler in het veld gelaten. 
Deze speler staat in het strafvak van het team. Geen ontbinding 
mogelijk bij een tegendoelpunt.  
 
 



 

Afsluiten wedstrijd 

 

BIJLAGE 4 

Niet specifiek genoemd, iedereen door elkaar heen 

handen geven. 

Gebruik maken van de internationale manier van afsluiten. Beide 
teams tegenover elkaar. Tikken met stick op de grond, klappen in de 
handen als teken van dank en respect. Hierna in een treintje langs 
elkaar en handen geven.  
Dit zal in het begin wat lastig zijn maar is een kwestie van wennen. . 
 
(Besproken in het scheidsrechters overleg) 

 

 

* Bij het wisselen moet de veldspeler eerst het veld verlaten voordat de wisselspeler het veld in gaat. Gebruik hierbij als scheidsrechter je gevoel of er 

voordeel is voor het team door deze foute wissel. Is de bal aan de andere zijde van het veld dan heeft een foute wissel geen invloed op het spel. Komt de 

speler door de foute wissel direct in balbezit omdat de bal daar is / kan hij direct een doorgebroken speler verdedigen dan is de foute wissel een feit. Is de 

wisselspeler al meters ver het veld in en de andere speler nog niet het veld uit is dit ook een foute wissel.  

Teams kunnen een foute wissel voorkomen door twee boarding delen te openen en door deze geopende delen de wisselspeler erin en veldspeler eruit te 

laten.  

 

                                                       |-----------wisselvak/spelersvak-----------------| 

 

 

 

 

 



 

Overige aandachtspunten:  

Let er op dat bij spelers de stick beneden wielhoogte blijft. Scheidsrechters gaan meer letten op gevaarlijk spel door doorzwaaien. 

De rolstoel moet voorzien zijn van wielplaten, mag geen uitstekende of scherpe delen hebben, moet een beugel tussen de voorwielen / wing hebben aan 

de voorzijde. Kiepwielen moeten binnen de achterwielen blijven. Wielplaten mogen geen scheuren of gaten met scherpe randen hebben. Deze moeten zijn 

afgeplakt met bijv. Duck tape. BIJLAGE 2/3 

Stick moet heel zijn, geen scherpe delen hebben en goed bevestigd zijn aan de schacht.  Is het blad maar op één stukje gescheurd, niet toegestaan in de 

wedstrijd. 

VEILIGHEID MOET WORDEN GEWAARBORGD.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIJLAGE 1. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Met het spelersvak wordt ook direct het wisselvak bedoeld. 



 

BIJLAGE 2 
 
 

 
 
 



 

BIJLAGE 3 
 

 
 

 



 

BIJLAGE 4 

 
 

 


