
 

 

Uitgangspunten Hockey7 
 

Spelregels Hockey7  

- Vaste teams van 7 tegen 7: alleen mannen, alleen vrouwen of gemengde teams 

- Geen scheidsrechters 

- Geen keepers 

- Spelend op een half veld 

- Aangepaste spelregels (zie spelregels Hockey7) 

 

Doelgroep  

- Alle hockeyers: (Fanatieke) hockeyers met competitie- of trimhockeyervaring, 

trimhockeyers en hockeyers met wat minder ervaring 

 

Programma & wedstrijden (flexibel) 

- Donderdag- of vrijdagavond (afhankelijk van de regio): starttijd circa 20.30 uur 

- Teams spelen op één avond twee wedstrijden (drieluik) van elk 25 minuten 

- Korte periodes van 5 tot 6 speelrondes in herfst, winter, lente, zomer (dus vier blokken): 

o wedstrijden worden om de week gespeeld; 

o elk blok (drie maanden) kan worden ingestroomd (of uitgestroomd); 
o bij het bepalen van de speeldata wordt (waar mogelijk) rekening gehouden met 

vakanties. 
- Streven is om minimaal 6 teams op een locatie te laten spelen (= 1 veld). Deze 6 teams 

spelen elke week op een andere locatie. Teams op verenigingen zonder veldcapaciteit 

kunnen ook mee doen, maar deze teams spelen dan nooit thuis. 

- Er kan gestart worden met een openingsavond: waarop alle deelnemende teams op één 

verenging spelen. 

 

Lidmaatschap 

Alle spelers moeten geregistreerd staan bij de KNHB als spelend lid. Voor meer informatie 

over het nieuwe Bindingsmodel klik hier. 
Verwerken uitslagen 

Er wordt gewerkt met een digitaal wedstrijdformulier (DWF). De aanvoerders kunnen na 

afloop van de wedstrijd de uitslag invoeren/bevestigen en deze wordt dan direct verwerkt in 

de standenmotor. Aanvoerders dienen wel gekoppeld te worden aan het deelnemende team, 

anders krijg je voorafgaand de wedstrijd geen mail toegestuurd met wedstrijdnummer.  

Bereikbaarheid 

Communicatie omtrent de Hockey7 competitie verloopt in principe via de 

wedstrijdsecretarissen van de verenigingen. Er wordt ook een lijst gemaakt van de gegevens 

van de aanvoerders van de deelnemende teams, zodat de teams elkaar onderling snel 

kunnen bereiken (indien nodig). Deze lijst wordt voor de start van een competitieblok 

gedeeld met de betreffende wedstrijdsecretarissen en aanvoerders.  

Reisafstand 

De reisafstand proberen we zo veel mogelijk te beperken, door clusters te maken binnen 

district. 

 

Aanmelden teams 

Aanmelding verloopt net als de reguliere teaminschrijvingen via LISA/AU en Hockeyweerelt. 

Aanmeldingen en vragen na de deadlines kunnen gemaild worden naar onderstaande 

mailadressen.   

Teams in Midden Nederland kunnen worden opgeven d.m.v. een e-mail naar district-

mn@knhb.nl (gestuurd door de wedstrijdsecretaris senioren of TC-senioren). Verenigingen 

uit de andere districten kunnen een mail sturen naar competitie@knhb.nl.  
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