
KHC Leuven

Introductie Indoor Spelregels



•2 teams waarvan 1 kapitein
•bal spelen met stick (of keeperuitrusting) op een veilige 
en gecontroleerde manier. Niet met de bolle kant.
•bal steeds op grond tenzij bij rechtstreekse doelpoging
•spelers mogen andere spelers niet hinderen
•geen ‘tackle’ tenzij in een positie om de bal te spelen
•spelers blijven op het veld
•niets achterlaten op het veld

Spelregels



Veld



U7-U8



U9



U10-U12



U10-U12



•5+1 of 6

•Push vs slaan
• Hoge bal op doel
• juist verdedigen
• keepen
• straffen

•Hoge bal na gestopte 

doelpoging

•10cm regel

•geklemde bal

•vrije uitgang

•3m ipv 5m

•spelen met balk, ook 3m!

•3 contactpunten

Spelregels - aandachtspunten



•Tijd stopt bij wissel

•buiten cirkel enkel met 

stick

•enkel op eigen helft

•enkel in cirkel indien ze 

liggen

Spelregels – aandachtspunten keepers



•Tijd stopt niet

•30 seconden

•6 meter van doel

•keeper in doel + max 5 

verdedigers andere kant 

doel

•Zonder keeper is zonder 

verdediger in doel!

•Andere spelers thv andere 

cirkel

•PC gedaan 3m buiten cirkel

Spelregels – aandachtspunten PC



•Tijd stopt

•aanvaller op speelafstand

•spelen na fluitsignaal

•push, flick of scoop, geen 

sleep of slag

•keeper op lijn tot bal 

bespeeld is

Spelregels – aandachtspunten STROKE



Bully



•2 scheidsrechters. Controleren de wedstrijd, passen de 

regels toe, oordelen over fair play èn integriteit van de 

spelers!

•Elk verantwoordelijk over een half veld

•Verantwoordelijk voor beslissingen in de eigen cirkel, 

PC’s, strokes and goals op de eigen helft

•niet coachen / “onderdeel van het veld”

Spelregels - scheidsrechters



Arbitrage

Ga naar base line zodra bal over middenlijn komt

Volg spel en laat het op je af komen

Houd oogcontact met je collega

Geef aan in andere cirkel maar fluit niet tenzij je anders

vooraf afspreekt



Arbitrage – positie PC



•Toewijzing scheidsrechters:

Umpires - Club & Assigned Outdoor - NL - 2022-2023 

(hockey.be)

Samengevat, voor jeugdwedstrijden:
• U19&U16 ere: 2 officiële van de bond

• U14 ere: 1 bond+1 club umpire van de thuisploeg

• U19/U16/U14-VHL1 of LFH1: 1 per club

• U19/U16/U14-VHL2,… of LFH2,…: 2 vd thuisclub

Spelregels - scheidsrechters

https://hockey.be/wp-content/uploads/2022/09/Umpires-Club-Assigned-Outdoor-NL-2022-2023.pdf


Aanduiding arbitrage:

• U19&U16 ere: 2 officiële van de bond

• U14 ere: 1 bond+1 club umpire van de 

thuisploeg

• U19/U16/U14-Nat2 of Nat3: 1 per club

• U19/U16/U14-VHL1 of LFH1: 1 per club

• U19/U16/U14-VHL2,… of LFH2,…: 2 vd

thuisclub

Spelregels - scheidsrechters

KHCL ploeg Reeks scheidsrechters

U14B1 - U14B2 VHL1 1 per club

U14B3 VHL/LFH1 1 per club

U14B4 - U14B5 VHL3 2 thuisclub

U14G1 Ere 2 bond

U14G2 VHL1 1 per club

U14G3 - U14G4 VHL2 2 thuisclub

U16B1 Nat.1 1 per club

U16B2 VHL/LFH1 1 per club

U16B3 VHL/LFH2 1 per club

U16G1 Ere 2 bond

U16G2 VHL/LFH1 1 per club

U16G3 – U16G4 VHL/LFH2 2 thuisclub

U16G5 VHL3 2 thuisclub

U19B1 Nat.1 1 per club

U19B2 VHL/LFH1 1 per club

U19G1 Ere 2 bond

U19G2 Nat.2 1 per club

U19G3 VHL/LFH2 2 thuisclub



•score en kaarten bijhouden

•speeltijd bewaken

•tijd stoppen en starten

•niet coachen / “onderdeel van het veld”

Spelregels - zaalwachter



Voordeel

Vrije slag

Penalty corner
• fout van verdediger in cirkel, zonder dat waarschijnlijke goal 

vermeden werd
• vrijwillige fout in eigen helft door verdediger
• verdediger die vrijwillig de bal over de achterlijn speelt
• bal komt vast te zitten onder of in de keepersuitrusting

Straffen



Penalty stroke
• Fout door een verdediger in de cirkel die een waarschijnlijke 

goal verhinderd
• vrijwillige fout van een verdediger in cirkel op een speler in 

balbezit en scorende positie

Straffen



• Verbale waarschuwing
• Groene kaart

1 minuut effectieve speeltijd op stoel

• Gele kaart – 2 min
2 minuten effectieve speeltijd op stoel

• Rode kaart
permanent, zaal verlaten

Wees consequent. Zelfde overtreding=zelfde sanctie

Persoonlijke straffen



Arbitrage



Doelen – in/out

15

m



Uitrusting



Contact

arbitrage@khcl.be

mailto:arbitrage@khcl.be

