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Van Benjamin-hockey tot elftalhockey 
 
De KNHB heeft het Mini-Hockey Plan Nederland ontwikkeld. In dit plan wordt uitvoerig 
beschreven hoe de ontwikkeling is van de F-jeugd tot elftalhockey, D-jeugd. 
 
Er zijn vanaf de F-jeugd tot aan de D-jeugd een aantal stappen die een kind in de 
ontwikkeling zal doormaken. De KNHB verdeelt dit in 5 stappen; 

1. Het 1:1 hockey 
2. Het 3:3 hockey 
3. Het 6:6 hockey 
4. Het 8:8 hockey 
5. Het 11:11 hockey 

 
Benjamin hockey (Benjamini’s) 
Stap 1, 1:1 hockey 
Stap 1 en 2 betreft het zogenaamde Benjamin hockey en betreft kinderen in de leeftijd van 
6-7 jaar. In deze fase komen de kinderen daadwerkelijk in aanraking met het hockeyspel. Er 
wordt één keer in de week gespeeld en er wordt ze spelenderwijs van alles geleerd. 
Belangrijk is dat de kinderen er plezier in hebben en dat ze met vol enthousiasme naar de 
‘hockeytraining’ gaan. Wel is het zo dat het accent in deze fase ligt op de veiligheid van het 
hockeyspel. De kinderen moeten leren veilig om te kunnen gaan met stick en bal.  
In het duel 1:1 leren kinderen de elementaire technieken en tactieken van het hockeyspel. 
Elementaire technieken zal met name betekenen dat kinderen leren hoe ze een stick vast 
moeten houden, hoe ze een bal mogen spelen, hoe ze een bal kunnen stoppen en hoe ze 
kunnen lopen met een bal. Elementaire tactieken betekent dat ze leren hoe ze in bezit 
komen van de bal en hoe ze in bezit blijven van de bal. In de 1:1 is er nog weinig sprake van 
tactieken maar in de trainingen kan dit al wel aan de orde komen. Bij deze groep is er nog 
niet echt sprake van training maar zal in spelvormen geprobeerd worden de kinderen te 
leren hockeyspelen. Oftewel spelend leren hockeyspelen. Pas wanneer kinderen hebben 
geleerd om te letten op hun eigen veiligheid en die van de ander kan worden overgegaan 
naar het 3:3 hockey.  
 
Stap 2, het 3:3 hockey 
Oftewel het drietalhockey. Doel van het drietalhockey is om de kinderen te leren dat er in 
het hockeyspel samengespeeld moet worden. Kinderen uit deze leeftijdscategorie zijn heel 
erg op zichzelf gericht en zullen moeite hebben met het samenspelen met andere kinderen. 
Toch basistactieken van het samenspelen kunnen erg goed worden aangeleerd in het 3:3 
hockey. Kinderen kan worden aangeleerd hoe ze veilig, slim en met plezier kunnen 
samenspelen. Aanleren gaat van makkelijk naar moeilijk. Een logische opbouw in de training 
naar het 3:3 is: Spelvormen in 2:0, 3:0, 3:1, 3:2, 3:3. 
 
Spelregels drietalhockey 
Vanaf 7 jaar mogen kinderen ‘competitie 3 tegen 3’ spelen. Spelregels hebben tot doel het 
spelen zo veilig mogelijk te maken. Uiteraard is duidelijkheid nodig in deze regels zodat 
spelers en spelleiders (begeleiders) weten waar ze aan toe zijn. Mocht het zo zijn dat een 
team echt beduidend sterker dan het andere team is en dat ten koste gaat van de veiligheid 
van het spel, kan in overleg met de spelleider van de tegenpartij worden afgesproken iets af 
te wijken van de bestaande regels. Let er dan wel op dat deze regels niet ten koste gaan van 
het ‘natuurlijke’ spel. Dit zou een vertraging in de opleiding van de kinderen tot gevolg 
kunnen hebben. 
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1. Het speelveld 
De speelrichting is in de kan in de breedte of in de lengte van het veld worden gemaakt. De 
afmeting van het veld is 23 bij 23 meter. (Dat is de ongeveer de helft van het 23-
metergebied, oftewel een achtste veld). Er zijn vier doelen op het veld. De doelen bevinden 
zich aan de buitenkant van het veld. Afscheiding van het veld kan met pionnen worden 
neergezet. De doelen zijn 2 meter breed. Er wordt een pion neergezet om de 5 meter lijn 
aan te geven. (Dat is de denkbeeldige cirkellijn). Tussen het doeltje en de zijlijn is ongeveer 
4 meter ruimte 
Op tekening ziet dat er als volgt uit:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Teams 
Een team bestaat uit maximaal 3 veldspelers. Er zijn geen doelverdedigers (keepers). Er 
mogen wisselspelers zijn en er kan gewisseld worden wanneer het spel stilligt. 

 
3. Wedstrijdduur 
Een wedstrijd duurt 2 keer 15 minuten met een korte rust van maximaal 5 minuten. 
Aangezien een F-team uit minimaal 6 spelers bestaat, daaruit kunnen dus 2 teams gevormd 
worden, spelen dus synchroon 2 teams tegelijk naast elkaar. De teams worden na de 
wedstrijd gewisseld. Team A1 speelt tegen B1, na de wedstrijd speelt team A2 tegen B1. 
Wanneer spelers erg vermoeid zijn of wanneer het bijvoorbeeld erg koud is kan in overleg 
korter gespeeld worden. Dit om de spelvreugd bij de kinderen optimaal te houden. 

 
4. Spelen van de bal 
Het spelen van de bal alleen met de platte kant van de stick door middel van een push, een 
schuifslag of ‘veilige’ flats. Bij voorkeur dus een brede stickvoering. Dit uit het oogpunt van 
veiligheid. De stick kan daardoor niet te ver omhoog komen in het doorzwaaien. De stick 
mag niet hoger komen dan de knieën en in de achterzwaai niet los komen van de grond. 

 
5. Begin of hervatting van het spel 
De beginslag wordt genomen vanaf het midden van het veld: De beginslag wordt genomen 
door de speler die de toss heeft gewonnen en heeft gekozen voor de beginslag, of door de 
speler die de toss heeft verloren waarbij de tegenstander heeft gekozen voor een speelhelft. 
Bij een doelpunt mag de bal worden genomen door een speler van het team waartegen het 
doelpunt is gemaakt. De bal mag in alle richtingen worden genomen. 
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6. Ruw en/of gevaarlijk spel 
Hockey moet voor alle kinderen veilig zijn. Gevaarlijk spel moet altijd worden afgefloten. 
Hieronder wordt onder andere verstaan: 

• Hakken op de stick 
• ‘Sticks’, gevaarlijk zwaaien met de stick. In dit spel komt de stick dus boven 

de knieën uit. 
• Naar spelers slaan met of zonder stick, duwen, laten struikelen etc. 
• Ongecontroleerd spelen van de bal. Bijvoorbeeld niet eerst aannemen en 

dan spelen maar in één keer spelen. 
 
7. Afhouden 
Een speler mag niet opzettelijk zijn/haar lichaam of stick tussen de tegenstander en de bal 
zetten zonder deze te spelen met als intentie om op deze manier de tegenstander niet aan 
de bal te laten komen. Ook indirect afhouden moet afgefloten worden. Een andere speler 
komt tussen een speler met de bal en een speler zonder bal.  

 
8. Bal tegen het lichaam (shoot) 
De bal mag alleen met de stick worden gespeeld. Een bal op het lichaam moet worden 
afgefloten. Let op dat het spel niet wordt ‘doodgefloten’. Wanneer de bal tegen een voet 
komt en het is niet direct in het voordeel van deze speler (of in het nadeel van de 
tegenstander), en de speler speelt de bal niet opzettelijk met de voet kan het spel gewoon 
doorgaan. 

 
9. Vrije slag 
De vrije slag wordt genomen op de plaats van de overtreding. De bal moet stilliggen voordat 
deze genomen mag worden. De bal mag niet omhoog. De spelers van de andere partij 
dienen allemaal 5 meter afstand te nemen. De speler die de bal neemt mag pas weer de bal 
spelen als deze door een andere speler is aangeraakt. 
Een vrije slag binnen het 5-metergebied moet buiten het 5-metergebied worden genomen, 
zo dicht mogelijk bij de plaats van de overtreding. 

 
10. Doelpunt 
Er is sprake van een doelpunt wanneer de bal de doellijn passeert en binnen het 5-
metergebied door een aanvallende speler is aangeraakt. 

 
11. Bal over de lijn. 
Wanneer de bal over de zijlijn gaat wordt de bal ingenomen op de lijn, op de plaats waar 
deze over de zijlijn ging (inslag), De inslag wordt genomen door een speler van de partij die 
de bal niet het laatst heeft aangeraakt. Bij een inslag binnen het 5-metergebied moet de bal 
eerst door een andere aanvallende speler met de stick worden aangeraakt, voordat er een 
doelpunt gemaakt kan worden. Verder gelden de regels van een vrije slag. 
Wanneer de bal over de achterlijn gaat wordt de bal genomen door de verdedigende partij, 
indien deze het laatst is aangeraakt door een aanvallende speler, net buiten het 5-
metergebied, op de plaats waar de bal over de lijn ging. 
Wanneer bel het laatst is aangeraakt door een verdedigende speler en over de achterlijn 
gaat, wordt er een lange corner toegekend. Deze wordt genomen op de zijlijn ter hoogte van 
de 5-meterlijn, aan de kant waar de bal over de achterlijn ging. Verder gelden de regels van 
een vrije slag. Bij een lange corner moet de bal binnen het 5-metergebied eerst door een 
andere aanvallende speler met de stick worden aangeraakt, voordat er een doelpunt 
gemaakt kan worden. 
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12. Spelleiding 
Aangezien het speelveld erg klein is kan worden volstaan met één spelleider. De spelleider is 
echter géén scheidsrechter! De KNHB geeft aan dat het een goed idee is om een vaste 
spelleider per team te hebben (dat is dus niet de coach), die alle thuiswedstrijden van het 
team begeleidt. Dit is goed voor de kinderen en de spelleider zal zo steeds beter in het 
begeleiden worden aangezien deze het spel steeds beter zal aanvoelen. 
 
Mini hockey 
Stap 3, het 6:6 hockey 
Het zestalhockey is voor kinderen van 8 of 9 jaar, die stap 1 en 2 hebben doorlopen. Een 
zestal speelt op een kwart veld, van zijlijn naar zijlijn. De spelleiding is in handen van de 
spelleider. Wanneer stap 1 en 2 zijn doorlopen komt nu voor de kinderen het accent te 
liggen op het samenspelen over grotere afstanden en met meer spelers. De regels worden 
ook belangrijker. In deze leeftijd zijn kinderen erg gevoelig voor regels. Technisch mogen de 
volgende onderwerpen aan de orde komen: passeertechnieken met daaraan vast individuele 
acties. 
Tactisch komt de nadruk te liggen op het samenspelend komen tot scoren, en wat er van 
een speler in het veld op de verschillende posities wordt verwacht.  Ten opzichte van het 
drietalhockey zijn er wat betreft het speelveld en de duur van het spel zijn er wat 
wijzigingen. 
 
De opstelling: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 De keeper 
2 Linkerverdediger 
3 Rechterverdediger 
4 Spelverdeler (midden-midden) 
5 Rechterspits 
6 Linkerspits 

 

2 

3 

4 k 

6 

5 
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Spelregels zestalhockey 
1. Het speelveld 
De speelrichting is in de breedte van het veld. De afmeting van het veld is een kwart veld. 
(Dat is bijvoorbeeld het 23-metergebied). Er zijn twee doelen op het veld. De doelen 
bevinden zich in het midden op de zijlijn van het kwart veld. Afscheiding van het veld zijn de 
lijnen (23-meterlijn, middellijn, achterlijn). De doelen zijn 3,66 meter breed. Er wordt een 
pion neergezet om de 10 meter lijn aan te geven. (Dat is de denkbeeldige cirkellijn).  
Op tekening ziet dat er als volgt uit:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Teams 
Een team bestaat uit maximaal 5 veldspelers. Er is één doelverdediger (keeper). Er mogen 
wisselspelers zijn en er kan gewisseld worden wanneer het spel stilligt. 
 
3. Wedstrijdduur 
Een wedstrijd duurt 2 keer 25 minuten met een korte rust van maximaal 5 minuten. Het 
wordt aanbevolen om na de wedstrijd met de kinderen in het kort nog e.e.a. na te 
bespreken. 
 
4. Spelen van de bal 
Het spelen van de bal alleen met de platte kant van de stick door middel van een push en 
een schuifslag. De doelverdediger mag de bal ook alleen met de platte kant van de stick 
spelen. Binnen de 10-meterlijn mag de doelverdediger de bal stoppen met het lichaam en 
wegwerken met voet of been. 
 
5. Begin of hervatting van het spel 
De beginslag wordt genomen vanaf het midden van het veld: De beginslag wordt genomen 
door de speler die de toss heeft gewonnen en heeft gekozen voor de beginslag, of door de 
speler die de toss heeft verloren waarbij de tegenstander heeft gekozen voor een speelhelft. 
Bij een doelpunt mag de bal worden genomen door een speler van het team waartegen het 
doelpunt is gemaakt. De bal mag in alle richtingen worden genomen. 
 

speelrichting 
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6. Gevaarlijk en/of ruw spel 
Hockey moet voor alle kinderen veilig zijn. Gevaarlijk spel moet altijd worden afgefloten. 
Hieronder wordt onder andere verstaan: 

• Hakken op de stick 
• Bal hoog spelen, ‘snijden’  
• ‘Sticks’, gevaarlijk en/of hinderlijk zwaaien met de stick.  
• Naar spelers slaan met of zonder stick, duwen, laten struikelen etc. 
• Ongecontroleerd spelen van de bal. Bijvoorbeeld niet eerst aannemen en 

dan spelen maar in één keer spelen. 
• Van links aanvallen als dat een gevaarlijke situatie oplevert 

 
7. Afhouden 
Een speler mag niet opzettelijk zijn/haar lichaam of stick tussen de tegenstander en de bal 
zetten zonder deze te spelen met als intentie om op deze manier de tegenstander niet aan 
de bal te laten komen. Ook indirect afhouden moet afgefloten worden. Een andere speler 
komt tussen een speler met de bal en een speler zonder bal.  
 
8. Bal tegen het lichaam (shoot) 
De bal mag alleen met de stick worden gespeeld. Een bal op het lichaam moet worden 
afgefloten. Let op dat het spel niet wordt ‘doodgefloten’. Wanneer de bal tegen een voet 
komt en het is niet direct in het voordeel van deze speler (of in het nadeel van de 
tegenstander), en de speler speelt de bal niet opzettelijk met de voet kan het spel gewoon 
doorgaan. 
 
9. Vrije slag 
De vrije slag wordt genomen op de plaats van de overtreding. De bal moet stilliggen voordat 
deze genomen mag worden. De bal mag niet omhoog. De spelers van de andere partij 
dienen allemaal 5 meter afstand te nemen. De speler die de bal neemt mag pas weer de bal 
spelen als deze door een andere speler is aangeraakt. 
Een vrije slag binnen het 10-metergebied moet buiten het 10-metergebied worden genomen, 
zo dicht mogelijk bij de plaats van de overtreding. 
 
10. Doelpunt 
Er is sprake van een doelpunt wanneer de bal de doellijn passeert en binnen het 5-
metergebied door een aanvallende speler is aangeraakt. 
De bal mag echter niet hoger over de doellijn dan de officiële plankhoogte van een doel (46 
cm). 
 
11. Bal over de lijn 
Wanneer de bal over de zijlijn gaat wordt de bal ingenomen op de lijn, op de plaats waar 
deze over de zijlijn ging (inslag), De inslag wordt genomen door een speler van de partij die 
de bal niet het laatst heeft aangeraakt. Bij een inslag binnen het 10-metergebied moet de 
bal eerst door een andere aanvallende speler met de stick worden aangeraakt, voordat er 
een doelpunt gemaakt kan worden. Verder gelden de regels van een vrije slag. 
Wanneer de bal over de achterlijn gaat wordt de bal genomen door de verdedigende partij, 
indien deze het laatst is aangeraakt door een aanvallende speler, net buiten het 10-meter-
gebied, op de plaats waar de bal over de lijn ging. 
Wanneer bel het laatst is aangeraakt door een verdedigende speler en over de achterlijn 
gaat, wordt er een lange corner toegekend. Deze wordt genomen op de zijlijn ter hoogte van 
de 5-meterlijn, aan de kant waar de bal over de achterlijn ging. Verder gelden de regels van 
een vrije slag. Bij een lange corner moet de bal binnen het 5-metergebied eerst door een 
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andere aanvallende speler met de stick worden aangeraakt, voordat er een doelpunt 
gemaakt kan worden. 
 
12. Opzettelijke overtreding van een verdedigende speler binnen het 10-metergebied 
Indien er door een verdedigende speler een opzettelijke overtreding wordt gemaakt en 
daardoor een doelpunt wordt voorkomen, mag de spelleider een strafbal toekennen aan de 
aanvallende partij.  
Indien niet een doelpunt wordt voorkomen mag de spelleider een vrije slag toekennen aan 
de aanvallende partij buiten het 10-metergebied midden voor het doel. 
 
13. Strafbal 
De strafbal wordt genomen op 6,4 meter vanaf de doellijn in het midden voor het doel. De 
bal mag worden verplaatst door middel van een push of een schuifslag nadat de spelleider 
daar het fluitsignaal voor heeft gegeven. De aanvaller mag de bal één keer raken.  
De doelverdediger moet in het doel op de lijn staan. Hij mag zijn voeten pas verplaatsen 
wanneer de aanvaller de strafbal heeft genomen. 
De overige spelers moeten tijdens het nemen van de strafbal zich achter de 10-meterlijn 
opstellen. 
De bal mag niet hoger dan 46 cm boven de doellijn gespeeld worden. 
Een doelpunt is gemaakt wanneer de bal over de doellijn rolt of de doelverdediger te vroeg 
van de achterlijn komt. 
Wanneer de strafbal niet tot een doelpunt leidt, wordt er een vrije slag genomen door de 
verdedigende partij op de 10-meterlijn. 
  
14. Spelleiding 
Aangezien het speelveld erg klein is kan worden volstaan met één spelleider. De spelleider is 
echter géén scheidsrechter! De KNHB geeft aan dat het een goed idee is om een vaste 
spelleider per team te hebben (dat is dus niet de coach), die alle thuiswedstrijden van het 
team begeleidt. Dit is goed voor de kinderen en de spelleider zal zo steeds beter in het 
begeleiden worden aangezien deze het spel steeds beter zal aanvoelen. 
Er kan in de wedstrijd een time out zijn die door de spelleider wordt gefloten. Dit kan de zijn 
op initiatief van de spelleider of op verzoek van de coach(es). Het doel van een time out is 
om de begeleiders van de teams in de gelegenheid te stellen de teams te ‘hergroeperen’. 
 
Stap 4, het 8:8 hockey 
In deze fase wordt overgegaan naar een groter speelveld. In de stappen hiervoor is de 
nadruk gelegd op samenspelen, opstelling, spelen in posities, technische vaardigheden in 
combinatie met tactische aspecten. 
Deze fase is een de laatste stap om te komen tot elftalhockey. In de praktijk is gebleken dat 
de stap van zestalhockey naar elftalhockey te groot is geweest en dat kinderen in deze 
leeftijdsgroep nog niet toe zijn aan het bespelen van een heel veld (het veld is te groot om 
de bal over grote afstand te verplaatsen en er is nog niet voldoende inzicht om de onderlinge 
samenhang van een grote groep te overzien). 
Achttalhockey kan gespeeld worden in de E- en in de D-jeugd. Het is mijn idee om elk jaar 
een stapje verder te komen waardoor het achttalhockey nog in de E-jeugd gespeeld wordt. 
Bij de overgang naar de D-jeugd zal elftalhockey gespeeld worden. 
Het achttalhockey speelt zich af op een half veld. Ten opzichte van het zestalhockey komen 
er dus twee spelers bij in de opstelling. Deze spelers komen in de opstelling in de as. Er 
wordt gespeeld met een voorstopper en een centrumspits. Uitbreiding naar elftalhockey 
maakt ruimte voor 2 extra middenvelders aan de buitenkant en een vrije verdediger in het 
centrum. 
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Voordeel van het achttalhockey is dat het speelveld nog relatief kort is wat ruimte geeft om 
de verdedigers aan te leren dat ze mee kunnen doen in de opbouw van het spel. Er kan dus 
lengte in het spel gebracht worden door de extra mensen op de as en er kan breedte 
gemaakt worden door het opkomen van de verdedigers. 
Bovendien zijn de opstelling en de taakverdeling eenvoudig waardoor alle kinderen veel bij 
het spel betrokken zullen worden en ze eigenlijk altijd allemaal ‘meespelen’. 
Aandachtspunten voor deze fase zijn dan ook: 

• het verbeteren van de reeds aangeleerde basistechnieken 
• inzicht aanleren over de samenwerking tussen aanval, verdediging en midden-midden 

 
De opstelling: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 De keeper 
2 Linkerverdediger 
3 Voorstopper 
4 Rechterverdediger 
5 Spelverdeler (midden-midden) 
6 Rechterspits 
7 Centrumspits 
8 Linkerspits 

 
 
Spelregels achttalhockey 
1. Het speelveld 
De speelrichting is in de breedte van het veld. De afmeting van het veld is een half veld. 
(Dat is van achterlijn tot middellijn). Er zijn twee doelen op het veld. De doelen bevinden 
zich in het midden op de zijlijn van het halve veld. Afscheiding van het veld zijn de lijnen. 
(Middellijn, achterlijn). De doelen zijn 3,66 meter breed.Er kan gespeeld worden met een 
doelgebied of met een cirkel. Het doelgebied is een rechthoekig gebied van 15 x 30 meter. 

6 7 

5 

2 4 
3 

8 

k 
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Op tekening ziet dat er als volgt uit:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Teams 
Een team bestaat uit maximaal 7 veldspelers. Er is één doelverdediger (keeper). Het 
wisselen van spelers is altijd toegestaan. 
 
3. Wedstrijdduur 
Een wedstrijd duurt 2 keer 30 minuten met een korte rust van maximaal 5 minuten. Het 
wordt aanbevolen om na de wedstrijd met de kinderen in het kort nog e.e.a. na te 
bespreken. 
 
4. Spelen van de bal 
Het spelen van de bal alleen met de platte kant van de stick door middel van een push, een 
schuifslag, een flats en indien veilig, kan ook de backhand flats worden gebruikt.  
De doelverdediger mag de bal ook alleen met de platte kant van de stick spelen. Binnen de 
cirkel of het doelgebied mag de doelverdediger de bal stoppen met het lichaam en 
wegwerken met voet of been. 
 
5. Begin of hervatting van het spel 
De beginslag wordt genomen vanaf het midden van het veld: De beginslag wordt genomen 
door de speler die de toss heeft gewonnen en heeft gekozen voor de beginslag, of door de 
speler die de toss heeft verloren waarbij de tegenstander heeft gekozen voor een speelhelft. 
Bij een doelpunt mag de bal worden genomen door een speler van het team waartegen het 
doelpunt is gemaakt. De bal mag in alle richtingen worden genomen. Verder gelden de 
regels van een vrije slag. 
 
6. Gevaarlijk en/of ruw spel 
Hockey moet voor alle kinderen veilig zijn. Gevaarlijk spel moet altijd worden afgefloten. 
Hieronder wordt onder andere verstaan: 

• Hakken op de stick 
• Bal hoog spelen, ‘snijden’  
• ‘Sticks’, gevaarlijk en/of hinderlijk zwaaien met de stick.  
• Naar spelers slaan met of zonder stick, duwen, laten struikelen etc. 

middellijn 

speelrichting 

achterlijn 
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• Ongecontroleerd spelen van de bal. Bijvoorbeeld niet eerst aannemen en 
dan spelen maar in één keer spelen. 

• Van links aanvallen als dat een gevaarlijke situatie oplevert. 
• De bal opzettelijk tegen een speler aanspelen. 

 
7. Afhouden 
Een speler mag niet opzettelijk zijn/haar lichaam of stick tussen de tegenstander en de bal 
zetten zonder deze te spelen met als intentie om op deze manier de tegenstander niet aan 
de bal te laten komen. Ook indirect afhouden moet afgefloten worden. Een andere speler 
komt tussen een speler met de bal en een speler zonder bal.  
 
8. Bal tegen het lichaam (shoot) 
De bal mag alleen met de stick worden gespeeld. Een bal op het lichaam moet worden 
afgefloten. Let op dat het spel niet wordt ‘doodgefloten’. Wanneer de bal tegen een voet 
komt en het is niet direct in het voordeel van deze speler (of in het nadeel van de 
tegenstander), en de speler speelt de bal niet opzettelijk met de voet kan het spel gewoon 
doorgaan. 
 
9. Vrije slag 
De vrije slag wordt genomen op de plaats van de overtreding. De bal moet stilliggen voordat 
deze genomen mag worden. De bal mag niet omhoog. De spelers van de andere partij 
dienen allemaal 5 meter afstand te nemen. De speler die de bal neemt mag pas weer de bal 
spelen als deze door een andere speler is aangeraakt. 
Een vrije slag binnen de cirkel voor de verdedigende partij mag buiten de cirkel of het 
doelgebied worden genomen, zo dicht mogelijk bij de plaats van de overtreding. 
 
10. De strafcorner 
Een strafcorner is een vrije slag welke genomen wordt door een speler van de aanvallende 
partij op minimaal 9,1 meter afstand van het doel. 
Als de strafcorner genomen gaat worden, mogen maximaal 5 spelers van de verdedigende 
partij achter hun eigen doellijn staan met hun sticks en voeten achter de lijn, op tenminste 5 
meter afstand van de bal. De overige spelers van de verdedigende partij moeten zich in het 
andere doelgebied of in de andere cirkel opstellen. 
De spelers van de aanvallende partij stellen zich op in het veld, buiten het doelgebied of 
buiten de cirkel. Pas op het moment dat de vrije slag genomen is, mogen de verdedigers en 
de aanvallers in het doelgebied of in de cirkel komen. Voordat de bal op het doel geslagen 
mag worden, dient deze eerst te worden stilgelegd buiten het doelgebied of buiten de cirkel 
door een speler van de aanvallende partij. 
 
11. Doelpunt 
Er is sprake van een doelpunt wanneer de bal de doellijn passeert en binnen de cirkel of het 
doelgebied door een aanvallende speler is aangeraakt. 
De bal mag echter niet hoger over de doellijn dan de officiële plankhoogte van een doel (46 
cm). 
 
12. Bal over de lijn 
Wanneer de bal over de zijlijn gaat wordt de bal ingenomen op de lijn, op de plaats waar 
deze over de zijlijn ging (inslag), De inslag wordt genomen door een speler van de partij die 
de bal niet het laatst heeft aangeraakt. Verder gelden de regels van een vrije slag. 
Wanneer de bal over de achterlijn gaat wordt de bal genomen door de verdedigende partij, 
indien deze het laatst is aangeraakt door een aanvallende speler, net buiten de cirkel of het 
doelgebied, op de plaats waar de bal over de lijn ging. 
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Wanneer bel het laatst is aangeraakt door een verdedigende speler en over de achterlijn 
gaat, wordt er een lange corner toegekend. Deze wordt genomen op de zijlijn, 5 meter vanaf 
de hoek, aan de kant waar de bal over de achterlijn ging. Verder gelden de regels van een 
vrije slag.  
 
13. Opzettelijke overtreding van een verdedigende speler binnen de cirkel of het doelgebied 
Indien er door een verdedigende speler een opzettelijke overtreding wordt gemaakt en 
daardoor een doelpunt wordt voorkomen, mag de spelleider een strafbal toekennen aan de 
aanvallende partij.  
Indien niet een doelpunt wordt voorkomen mag de spelleider een strafcorner toekennen aan 
de aanvallende partij. 
 
14. Strafbal 
De strafbal wordt genomen op 6,4 meter vanaf de doellijn in het midden voor het doel. De 
aanvaller dient zich achter de bal te plaatsen. De bal mag worden verplaatst door middel van 
een push of een schuifslag nadat de spelleider daar het fluitsignaal voor heeft gegeven. De 
aanvaller mag de bal één keer raken.  
De doelverdediger moet in het doel op de lijn staan. Hij mag zijn voeten pas verplaatsen 
wanneer de aanvaller de strafbal heeft genomen. 
De overige spelers moeten tijdens het nemen van de strafbal zich buiten de cirkel of het 
doelgebied opstellen. 
De bal mag niet hoger dan 46 cm boven de doellijn gespeeld worden. 
Een doelpunt is gemaakt wanneer de bal over de doellijn rolt of de doelverdediger te vroeg 
van de achterlijn komt. 
Wanneer de strafbal niet tot een doelpunt leidt, wordt er een vrije slag genomen door de 
verdedigende partij op de 10-meterlijn. 
  
15. Spelleiding 
Aangezien het speelveld groter is en het spel sneller wordt gespeeld, kan niet meer worden 
volstaan met één spelleider. De wedstrijd wordt geleid door twee spelleiders. De spelleiders 
zijn echter géén scheidsrechters! De KNHB geeft aan dat het een goed idee is om een vaste 
spelleider per team te hebben (dat is dus niet de coach), die alle thuiswedstrijden van het 
team begeleidt. Dit is goed voor de kinderen en de spelleider zal zo steeds beter in het 
begeleiden worden aangezien deze het spel steeds beter zal aanvoelen. 
Er kan in de wedstrijd een time out zijn die door de spelleider wordt gefloten. Dit kan de zijn 
op initiatief van de spelleider of op verzoek van de coach(es). Het doel van een time out is 
om de begeleiders van de teams in de gelegenheid te stellen de teams te ‘hergroeperen’. 
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