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Agenda 

• Inleiding 

• Regels 3 tallen 

• Regels 6 tallen 

• Regels 8 tallen 

• Samenvatting 
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De Basis 

• Belangrijkste 

– Ze moeten er lol in hebben ! 

– Het moet veilig zijn 

– Binnen de regels 

 

• En in die volgorde ! 
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Houding  
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Voor de spelers is het serieus, laat zien dat je hun ook serieus neemt !! 



Voor de wedstrijd 

• Maak kennis met de teambegeleiders en beoordeel samen het 
spelniveau. Bij de 8-tallen ook met de collega spelbegeleider. 

• Bespreek samen met de teambegeleiders de maatregelen* bij een 
eventueel groot verschil in niveau. 

• Maak n.a.v. het spelniveau afspraken met beide teambegeleiders over: 
– 1. Veiligheid (brede stick voering; wel/niet slaan e.d.) 
– 2. Plezier ( samenspelen en sportief gedrag; eventueel invoeren van 

spelplezierbevorderende maatregelen bij een groot verschil in speel sterkte) 
– 3. Leerzaamheid (geef aan dat je uitleg geeft bij onduidelijkheden) 

• Zorg dat er niemand anders op het veld is dan beide teams, de spel- en 
teambegeleiders. 
 
 

*bijvoorbeelden: laat de sterkere partij de bal min. 2x overspelen buiten het doelgebied, 
geef het zwakkere team meer ondersteuning, fluit strenger voor het sterkere team. 
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Spelers en kleding 

• Alle spelers in club tenue 

• Uitspelende partij past indien nodig kleuren 
aan. 

• Keeper in afwijkende kleur 

• Spelbegeleiders ook in afwijkende kleur 

• Scheenbeschermers zijn verplicht ! 

• Binnen Ring Pass is ook mond beschermer 
verplicht! 
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Tijdens de wedstrijd 

• Geef uitleg bij onduidelijkheid. 
• Fluit niet voor alle overtredingen buiten het doelgebied (bijv. 

voor shoot.) Bij veel herhaling van dezelfde overtreding, leg het 
spel stil en geef uitleg. 

• Fluit gevaarlijk spel direct af (bijv. stick boven de schouder). 
• Zorg ervoor dat alle spelers voldoende afstand houden (evt. 

uitpassen), 3-tal 3m en 6- en 8-tal 5m. 
• Zorg ervoor dat de opstelling bij dode spelmomenten 

gehandhaafd blijft (waar sta je en mag je dan de bal nemen?). 
• Geef complimenten aan alle spelers bij mooie acties. 
• Spreek te fanatieke toeschouwers/ouders een op hun gedrag. 
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Na de wedstrijd 

• Vul het wedstrijdformulier volledig in. 

• Evalueer met beide teambegeleiders de wedstrijd en in 
het bijzonder de gemaakte afspraken tussen team-en 
spelbegeleider. 

• Licht - indien gewenst - een bepaalde beslissing nader 
toe. 

4-9-2011 Arbitragecommissie 8 



REGELS 3-TALLEN 
Briefing Spelbegeleiders Jongste Jeugd 
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Speelveld 
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Speelveld - indeling 
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Teams 
• Een team bestaat uit maximaal 3 veld spelers. Er is geen doelverdediger. 
• Er mogen wisselspelers zijn die op elk moment kunnen worden ingezet. 
• Eerst een speler eruit, dan een speler erin. 



Regels 

• De bal 
– De bal die gebruikt wordt is een normale hockey bal. 

  
• Wedstrijdduur 

– Een wedstrijd duurt 2x15 minuten met een korte rust van maximaal 5 minuten. 
– Omdat een F-hockeyteam bestaat uit minimaal zes spelers, waaruit u dus twee 

teams kunt vormen, spelen dus synchroon twee teams tegelijk naast elkaar.  
– Na een speelse warming up speelt team 1 van partij A tegen team 1 van partij B en 

team 2 van partij A tegen team 2 van partij B.  

 
• Begin van het spel 

– Voordat de wedstrijd begint loten (tossen) de aanvoerders. 
– Het team dat de toss wint, kiest voor de beginslag of voor een speelhelft. 
– De beginslag wordt genomen vanaf het midden van het veld en deze mag in alle 

richtingen worden gespeeld. De tegenstanders staan op minimaal 3m van de bal. 
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Signalen (1) 
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Tijd Starten Nog 2 Minuten Tijd Stoppen 



Regels 

• Algemene regels 
– Het spelen van de bal mag alleen met de platte kant van de stick door middel van 

een push, schuifslag of flats. De stick mag hierbij in de achterzwaai niet los van de 
grond en in de voorzwaai niet hoger dan de knie komen. 

  
• Self-pass 

– Bij beginslag, vrije slag, inslaan, uitslaan en lange corner mag de nemer de bal zelf 
spelen zonder dat hij de bal naar een medespeler moet spelen. De speler moet 
eerst duidelijk de bal een tikje geven en mag daarna verder spelen. (Mag en niet 
moet !!!) 

  
• Doelpunt 

– Een doelpunt kan alleen worden gemaakt door een aanvaller van binnen het 5m 
gebied. 

– Als een aanvaller van binnen het 5m gebied de bal richting doel speelt, maar de bal 
gaat via een voet of stick van een verdediger in het doel, is er ook een doelpunt 
gemaakt. 
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Regels 

• Wat mag niet? 

–  gevaarlijk zwaaien met de stick 

–  op de stick slaan van een tegenstander 

–  de bal hoog spelen  

–  de tegenstander duwen  

–  de bal met de voet spelen 
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Straffen: Vrije slag 

• Als een speler iets doet wat niet mag (overtreding) krijgt een speler van het andere 
team een vrije slag. Op de plaats van de overtreding.  

• De bal moet bij het nemen van de vrije slag stilliggen en mag niet omhoog worden 
gespeeld.  

• Tegenstander op minimaal 3 m afstand 
• Aanvaller maakt een overtreding binnen het doelgebied 

– De verdedigende partij krijgt een vrije slag. De bal moet op de 5m lijn worden gelegd recht 
tegenover de plaats waar de overtreding heeft plaats gevonden. Afstand alleen aanvallende 
partij 3 meter. 

• Verdediger maakt een overtreding in het doelgebied of binnen 3m van het doelgebied 
– De aanvallende partij krijgt een vrije slag. De vrije slag moet zo dicht mogelijk bij de plek van 

de overtreding worden genomen, doch op minimaal 3m van het doelgebied. Afstand beide 
partijen 3 meter. 

– mag binnen 3 meter van het doelgebied nooit rechtstreeks het doelgebied ingespeeld 
worden. 

• Dus de bal moet dan eerst 3 meter hebben afgelegd of eerst door een andere speler dan de nemer zijn 
aangeraakt voordat hij het doelgebied in gaat.  
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Signalen (2) 
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Vrije Slag 
(met de aanval van het team 

meewijzen) 

Doelpunt ! Voordeel 
(met de aanval van het team 

meewijzen) 



Signalen (3) 
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Rustig  
aan ! 

Afstand 
houden 

Shoot 



Signalen (4) 
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Bolle Kant Hakken Gevaarlijk Hoog 



Vrije slag in doelgebied 
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5 m 

3 m 

3 m 



Vrije slag bij doelgebied 
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5 m 

3 m 

3 m 



Bal buiten het veld 

• Bal over de zijlijn. 
– Inslaan van een plaats op de zijlijn waar de bal uitging door een 

speler van team dat niet de bal het laatst aanraakte. 

 
•  Bal over de achterlijn als er geen doelpunt is gemaakt 

– Is de bal het laatst aangeraakt door de stick van een aanvaller: 
• uitslaan door een verdediger op de 5m lijn recht tegenover de plaats 

waar de bal over de achterlijn ging.  

– Is de bal het laatst aangeraakt door de stick van een verdediger: 
• lange corner voor het aanvallende team. 
• De bal wordt op zijlijn gelegd, 5m van de achterlijn. 
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Signalen (5) 
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Inslaan  
(met de aanval van het team 

meewijzen) 

Achterbal Lange Corner 
(wijzen naar de kant waar hij 

genomen moet worden) 



Uitslaan 
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5 m 



Lange corner 
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5 m 

3 m 



Regels 

• Lange corner en (aanvallende) inslag 
binnen 5m gebied : 

– Bal moet eerst buiten het 5m gebied 
gespeeld worden voor er gescoord mag 
worden 
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Corner en inslaan 
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3 m 



Corner en inslaan 
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Spelleiding 

• Time-out 
– Een time-out kan worden gegeven om de coaches van beide 

teams gelegenheid te geven de spelers extra aanwijzingen te 
geven, zodat het spel beter kan verlopen. 

– een time-out kan op initiatief van de spelleider worden gegeven 
– een time-out kan gevraagd worden door de coach van een team 

 
• Spelleiding 

– Het speelveld is zo klein dat kan worden volstaan met 1 
spelleider. 

– De spelleider is geen scheidsrechter en moet het spel 
begeleiden en kan bij voorkeur het spel onderbreken om uitleg 
te geven over situaties die de spelers niet begrijpen. 
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REGELS 6-TALLEN 
Briefing Spelbegeleiders Jongste Jeugd 
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Speelveld 
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Speelveld - indeling 
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Teams 
• Een team bestaat uit maximaal 5 veld spelers en een doelverdediger. 
• Er mogen wisselspelers zijn die op elk moment kunnen worden ingezet. 
• Eerst een speler eruit, dan een speler erin, bij de middellijn !. 

3
,6

6
 

Doel zo ver 
mogelijk 

weghalen 
van de lijn ! Doel staat buiten 

veld tegen de lijn 
aan! 



Regels 

• De bal 
– De bal die gebruikt wordt is een normale hockey bal. 

  
• Wedstrijdduur 

– Een wedstrijd duurt 2x25 minuten met een korte rust van maximaal 5 
minuten. 

 
• Begin van het spel 

– Voordat de wedstrijd begint loten (tossen) de aanvoerders. 
– Het team dat de toss wint, kiest voor de beginslag of voor een 

speelhelft. 
– De beginslag wordt genomen vanaf het midden van het veld en deze 

mag in alle richtingen worden gespeeld. De tegenstanders staan op 
minimaal 5m van de bal. 
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Regels 
• Algemene regels 

– Het spelen van de bal mag alleen met de platte kant van de stick door middel van een push, 
schuifslag of flats. De stick mag hierbij in de achterzwaai niet los van de grond en in de 
voorzwaai niet hoger dan de knie komen.  

– Ook met de zijkant van de stick mag worden gespeeld maar niet als de bal hiermee omhoog 
gaat. 
 

•  Self-pass 
– Bij beginslag, vrije slag, inslaan, uitslaan en lange corner mag de nemer de bal zelf spelen 

zonder dat hij de bal naar een medespeler moet spelen. De speler moet eerst duidelijk de bal 
een tikje geven en mag daarna verder spelen. (Mag en niet moet !!!) 
 

• Doelpunt 
– Een doelpunt kan alleen worden gemaakt door een aanvaller van binnen het 10m gebied. 
– De bal mag bij een schot op doel niet hoger dan 46cm (plankhoogte) worden gespeeld. 
– Als een aanvaller van binnen het 10m gebied de bal richting doel speelt, maar de bal gaat via 

een voet of stick van een verdediger in het doel, is er ook een doelpunt gemaakt. 
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Regels 

• Doelverdediger 
– Tot de verplichte uitrusting van de doelverdediger behoren helm, 

legguards en klompen.  
– Men mag ook een body protector, handschoen en eventueel tok 

dragen. Doelverdedigers hebben ook een stick in hun hand. 
– Boddy protector hoort onder een shirt of jack gedragen te 

worden ! In een andere kleur dan de rest van het team !  
– Het is niet toegestaan om met een ‘vliegende keep’ te spelen. 
– Binnen het 10m doelgebied mag de doelverdediger de bal 

stoppen met het lichaam, schoppen met zijn klomp (maar niet 
gevaarlijk omhoog) of tegenhouden met de handschoen en 
wegslaan. 
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Regels 

• Wat mag niet? 

–  gevaarlijk zwaaien met de stick 

–  op de stick slaan van een tegenstander 

–  de bal hoog spelen  

–  de tegenstander duwen  

– de bal met de voet spelen 

– Afhouden 
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Signalen (6) 
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Afhouden 
(Armen stil) 

Indirect Afhouden 
(Armen Bewegen) 



Straffen: Vrije slag 

• Als een speler iets doet wat niet mag (overtreding) krijgt een speler van het andere 
team een vrije slag. Op de plaats van de overtreding.  

• De bal moet bij het nemen van de vrije slag stilliggen en mag niet omhoog worden 
gespeeld.  

• Tegenstander op minimaal 5 m afstand 
• Aanvaller maakt een overtreding binnen het doelgebied 

– De verdedigende partij krijgt een vrije slag. De bal moet op de 10m lijn worden gelegd recht 
tegenover de plaats waar de overtreding heeft plaats gevonden. Afstand alleen aanvallende 
partij 5 meter. 

• Verdediger maakt een overtreding in het doelgebied of binnen 5m van het doelgebied 
– De aanvallende partij krijgt een vrije slag. De vrije slag moet zo dicht mogelijk bij de plek van 

de overtreding worden genomen, doch op minimaal 5m van het doelgebied. Afstand beide 
partijen 5 meter. 

– mag binnen 5 meter van het doelgebied nooit rechtstreeks het doelgebied ingespeeld 
worden. 

• Dus de bal moet dan eerst 5 meter hebben afgelegd of eerst door een andere speler dan de nemer zijn 
aangeraakt voordat hij het doelgebied in gaat.  
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Vrije slag in doelgebied 
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10 m 

5 m 

5 m 



Vrije slag bij doelgebied 
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10 m 

5 m 

5 m 



Straffen: Strafbal 

Wordt gegeven voor een opzettelijke overtreding in het doelgebied door een 
verdediger of een niet opzettelijke overtreding waardoor doelpunt wordt 
voorkomen. 

 
• De bal  

– wordt op 6,4m midden voor het doel gelegd. 
–  mag niet hoger dan 46cm in het doel worden gespeeld. 

•  De doelverdediger  
– moet met beide voeten op de doellijn. 
– mag pas bewegen als de aanvaller de bal heeft gespeeld. Bij te snel bewegen, wordt de strafbal opnieuw genomen. 

  
• De nemer 

– moet achter de bal staan. 
– moet wachten op het fluitsignaal van de spelleider. 
– mag de bal alleen pushen. 
– mag de bal maar 1x spelen. 

 
• De overige spelers moeten tijdens het nemen van de strafbal achter de 10 meterlijn staan. 
  
• Een strafbal eindigt zonder doelpunt als: 

– de aanvaller een overtreding maakt = vrije slag 
– de doelverdediger de bal stopt = uitslaan 
– de bal de doellijn niet haalt = uitslaan 
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Bal buiten het veld 

• Bal over de zijlijn. 
– Inslaan van een plaats op de zijlijn waar de bal uitging door een 

speler van team dat niet de bal het laatst aanraakte. 
 

•  Bal over de achterlijn als er geen doelpunt is gemaakt 
– Is de bal het laatst aangeraakt door de stick van een aanvaller: 

• uitslaan door een verdediger op de 10m lijn recht tegenover de plaats 
waar de bal over de achterlijn ging.  

– Is de bal het laatst aangeraakt door de stick van een verdediger: 
• lange corner voor het aanvallende team. 
• De bal wordt op zijlijn gelegd, 5m van de achterlijn. 
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Uitslaan 
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10 m 



Lange corner 
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10 m 

5 m 



Regels 

• Lange corner en (aanvallende) inslag 
binnen 10m gebied : 

– Bal moet eerst buiten het 10m gebied 
gespeeld worden voor er gescoord mag 
worden 
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Corner en inslaan 
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Corner en inslaan 
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Spelleiding 

• Time-out 
– Een time-out kan worden gegeven om de coaches van beide 

teams gelegenheid te geven de spelers extra aanwijzingen te 
geven, zodat het spel beter kan verlopen. 

– een time-out kan op initiatief van de spelleider worden gegeven 
– een time-out kan gevraagd worden door de coach van een team 

 
• Spelleiding 

– Officieel kan volstaan worden met 1 spelleider, wij geven er de 
voorkeur aan om met 2 spelleiders te werken. 

– De spelleider is geen scheidsrechter en moet het spel 
begeleiden en kan bij voorkeur het spel onderbreken om uitleg 
te geven over situaties die de spelers niet begrijpen. 
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REGELS 8-TALLEN 
Briefing Spelbegeleiders Jongste Jeugd 
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Speelveld 
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Speelveld - indeling 
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Teams 
• Een team bestaat uit maximaal 7 veld spelers en een doelverdediger. 
• Er mogen wisselspelers zijn die op elk moment kunnen worden ingezet, maar niet tijdens een strafcorner 
• Eerst een speler eruit, dan een speler erin, bij de middellijn !. 

3,66 

Doel zo ver 
mogelijk 

weghalen 
van de lijn ! 

Doel staat buiten 
veld tegen de lijn 

aan! 



Regels 

• De bal 
– De bal die gebruikt wordt is een normale hockey bal. 

  
• Wedstrijdduur 

– Een wedstrijd duurt 2x30 minuten met een korte rust van maximaal 5 
minuten. 

 
• Begin van het spel 

– Voordat de wedstrijd begint loten (tossen) de aanvoerders. 
– Het team dat de toss wint, kiest voor de beginslag of voor een 

speelhelft. 
– De beginslag wordt genomen vanaf het midden van het veld en deze 

mag in alle richtingen worden gespeeld. De tegenstanders staan op 
minimaal 5m van de bal. 
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Regels 

• Algemene regels 
– Het spelen van de bal mag alleen met de platte kant van de stick door middel van een push, 

schuifslag of flats. De stick mag hierbij in de achterzwaai niet los van de grond en in de 
voorzwaai niet hoger dan de knie komen.  

– Ook met de zijkant van de stick mag worden gespeeld maar niet als de bal hiermee omhoog 
gaat. 

•  Self-pass 
– Bij beginslag, vrije slag, inslaan, uitslaan en lange corner mag de nemer de bal zelf spelen 

zonder dat hij de bal naar een medespeler moet spelen. De speler moet eerst duidelijk de bal 
een tikje geven en mag daarna verder spelen. (Mag en niet moet !!!) 

• Doelpunt 
– Een doelpunt kan alleen worden gemaakt door een aanvaller van binnen het 10m gebied. 
– De bal mag bij een schot op doel niet hoger dan 46cm (plankhoogte) worden gespeeld. 
– Als een aanvaller van binnen het doelgebied de bal richting doel speelt, maar de bal gaat via 

een voet of stick van een verdediger in het doel, is er ook een doelpunt gemaakt. 
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Regels 

• Algemene regels 
– Afstand houden: 5 meter  
– Ook met de zijkant van de stick mag worden gespeeld maar niet 

als de bal hiermee omhoog gaat. 
– Binnen het 10m doelgebied mag de doelverdediger de bal 

stoppen met het lichaam, schoppen met zijn klomp (maar niet 
gevaarlijk omhoog) of tegenhouden met de handschoen en 
wegslaan. 

• Doelpunt 
– Een doelpunt kan alleen worden gemaakt door een aanvaller van 

binnen het doelgebied. 
– De bal mag bij een schot op doel niet hoger dan 46cm 

(plankhoogte) worden gespeeld. 
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Regels 

• Doelverdediger 
– Tot de verplichte uitrusting van de doelverdediger behoren helm, 

legguards en klompen.  
– Men mag ook een body protector, handschoen en eventueel tok 

dragen. Doelverdedigers hebben ook een stick in hun hand. 
– Boddy protector hoort onder een shirt of jack gedragen te 

worden ! In een andere kleur dan de rest van het team !  
– Het is niet toegestaan om met een ‘vliegende keep’ te spelen. 
– Binnen het doelgebied mag de doelverdediger de bal stoppen 

met het lichaam, schoppen met zijn klomp (maar niet gevaarlijk 
omhoog) of tegenhouden met de handschoen en wegslaan. 
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Regels 

• Wat mag niet? 

–  gevaarlijk zwaaien met de stick 

–  op de stick slaan van een tegenstander 

–  de bal hoog spelen  

–  de tegenstander duwen  

– de bal met de voet spelen 

– Afhouden 
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Regels 

• Gevaarlijk en ruw spel 
– Gevaarlijk en ruw spel zijn altijd verboden. Hieronder 

valt: 
• ‘sticks’: gevaarlijk of hinderlijk zwaaien met de stick 
• ‘hoge bal’ (zie ook onder doelpunt) 
• ‘snijden’ , 
•  ’hakken op de stick’ tijdens een duel 
• aanvallen van links als dit gevaarlijke situaties oplevert 
• (naar) spelers (of hun stick) slaan of trappen, vasthouden 

of duwen,laten struikelen, blokkeren met het lichaam, of 
andere niet in geest van het spel zijnde handelingen 

• de bal opzettelijk tegen een speler aan spelen 
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Straffen: Vrije slag 

• Als een speler iets doet wat niet mag (overtreding) krijgt een speler van het andere 
team een vrije slag. Op de plaats van de overtreding.  

• De bal moet bij het nemen van de vrije slag stilliggen en mag niet omhoog worden 
gespeeld.  

• Tegenstander op minimaal 5 m afstand 
• Aanvaller maakt een overtreding binnen het doelgebied 

– De verdedigende partij krijgt een vrije slag. De bal moet op de 15m lijn worden gelegd recht 
tegenover de plaats waar de overtreding heeft plaats gevonden. Afstand alleen aanvallende 
partij 5 meter. 

• Verdediger maakt een overtreding in het doelgebied of binnen 5m van het doelgebied 
– De aanvallende partij krijgt een vrije slag. De vrije slag moet zo dicht mogelijk bij de plek van 

de overtreding worden genomen, doch op minimaal 5m van het doelgebied. Afstand beide 
partijen 5 meter. 

– mag binnen 5 meter van het doelgebied nooit rechtstreeks het doelgebied ingespeeld 
worden. 

• Dus de bal moet dan eerst 5 meter hebben afgelegd of eerst door een andere speler dan de nemer zijn 
aangeraakt voordat hij het doelgebied in gaat.  
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Vrije slag verdediging 
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15 m 



Vrije bij cirkel 
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5m 

5m 



Straffen: Strafcorner 

• Een strafcorner is een vrije slag die wordt genomen door een speler van het aanvallende 
team. 

• De bal moet op de achterlijn worden gelegd op minimaal 10m afstand van het doel. 
• Het aanvallende team mag zelf bepalen aan welke kant van het doel de strafcorner zal 

worden genomen. De strafcorner mag niet met een self-pass worden aangegeven. 
• Bij een strafcorner mogen maximaal 5 verdedigers met voeten en sticks achter de 

doellijn/achterlijn staan op minimaal 5m afstand van de bal. De overige verdedigers 
moeten achter de andere 15m lijn staan. 

• De aanvaller die de bal zal aangeven van de achterlijn moet ten minste 1 voet achter de 
lijn plaatsen. 

• De andere aanvallers moeten zich buiten het doelgebied opstellen. 
• Pas op het moment dat de strafcorner van de achterlijn wordt gespeeld mogen de 

verdedigers en aanvallers in het doelgebied komen. 
• De bal moet eerst buiten het doelgebied zijn gespeeld voordat van binnen doelgebied 

kan worden gescoord. De bal mag niet hoger dan plankhoogte in het doel komen. 
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Straffen: Strafcorner 
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Straffen: Strafbal 

Wordt gegeven voor een opzettelijke overtreding in het doelgebied door een 
verdediger of een niet opzettelijke overtreding waardoor doelpunt wordt 
voorkomen. 

 
• De bal  

– wordt op 6,4m midden voor het doel gelegd. 
–  mag niet hoger dan 46cm in het doel worden gespeeld. 

•  De doelverdediger  
– moet met beide voeten op de doellijn. 
– mag pas bewegen als de aanvaller de bal heeft gespeeld. Bij te snel bewegen, wordt de strafbal opnieuw genomen. 

  
• De nemer 

– moet achter de bal staan. 
– moet wachten op het fluitsignaal van de spelleider. 
– mag de bal alleen pushen. 
– mag de bal maar 1x spelen. 

 
• De overige spelers moeten tijdens het nemen van de strafbal achter de 15 meterlijn staan. 
  
• Een strafbal eindigt zonder doelpunt als: 

– de aanvaller een overtreding maakt = vrije slag 
– de doelverdediger de bal stopt = uitslaan 
– de bal de doellijn niet haalt = uitslaan 
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Bal buiten het veld 

• Bal over de zijlijn. 
– Inslaan van een plaats op de zijlijn waar de bal uitging door een 

speler van team dat niet de bal het laatst aanraakte. 
 

•  Bal over de achterlijn als er geen doelpunt is gemaakt 
– Is de bal het laatst aangeraakt door de stick van een aanvaller: 

• uitslaan door een verdediger op de 15m lijn recht tegenover de plaats 
waar de bal over de achterlijn ging.  

– Is de bal het laatst aangeraakt door de stick van een verdediger: 
• lange corner voor het aanvallende team. 
• De bal wordt op zijlijn gelegd, 5m van de achterlijn. 
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Uitslaan 
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Lange corner 
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Spelleiding 

• Time-out 
– Een time-out kan worden gegeven om de coaches van beide 

teams gelegenheid te geven de spelers extra aanwijzingen te 
geven, zodat het spel beter kan verlopen. 

– een time-out kan op initiatief van de spelleider worden gegeven 
– een time-out kan gevraagd worden door de coach van een team 

 
• Spelleiding 

– Gezien de grote van het veld zijn er 2 spelleiders. 
– De spelleider is geen scheidsrechter en moet het spel 

begeleiden en kan bij voorkeur het spel onderbreken om uitleg 
te geven over situaties die de spelers niet begrijpen. 
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SAMENVATTING 
Briefing Spelbegeleiders Jongste Jeugd 
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Self pass 

• Bij beginslag, vrije slag, inslaan en lange corner mag de 
nemer de bal zelf spelen zonder dat hij de bal naar een 
medespeler moet spelen.  

– Dit geldt dus niet voor het nemen van een strafcorner, strafbal 
en bully.  

 

• De speler moet eerst duidelijk de bal een tikje geven en 
mag daarna verder spelen; er moet sprake zijn van 
twee acties. 

 
4-9-2011 Arbitragecommissie 69 



Flyer spel- en teambegeleider 
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Fluiten 

 

Vindt je fluiten leuk? 

 

Geef je op voor de scheidsrechters cursus ! 
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BEDANKT ! 
Veel plezier in het veld 
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