
 
Het is bijna zover! 
Schoolhockey toernooi 2018 HC Geldermalsen 
 
Datum: zaterdag 23 Juni a.s. 
Start: 8.45 uur welkom 
Einde: einde en prijsuitreiking circa 12.30 uur 
Locatie: HC Geldermalsen, Randweg 5, Geldermalsen 
 
Graag nog even aandacht voor de volgende zaken zodat we samen er een sportieve en veilige ochtend 
van maken! 
 
Bitje en scheenbeschermers zijn verplicht 
Het is verplicht en belangrijk voor de veiligheid dat alle kinderen een bitje hebben. Bitjes zijn ook bij De 
Jager in Geldermalsen te verkrijgen. Scheenbeschermers zijn ook verplicht. Scheenbeschermers bij 
hockey zijn hetzelfde als bij voetbal. 
  
Hockeysticks 
Er zijn een beperkt aantal reserve hockeysticks aanwezig. Bij deze het verzoek indien mogelijk een 
hockeystick te lenen van vrienden. Leden vragen we indien zij dit hebben ook een extra stick mee te 
nemen. 
 
Schoenen 
Voor hockey op kunstgras worden speciale kunstgrasschoenen gebruikt. Deze schoenen hebben veelal 
kleine noppen. Maar het is zeker niet nodig om speciaal voor het schoolhockeytoernooi hockeyschoenen 
aan te schaffen. Met trimschoenen of tennisschoenen mag je ook het kunstgras op. Wel kun je op hele 
gladde zolen uitglijden. 
Het gebruik van voetbalschoenen met grote noppen is niet toegestaan. Het kunstgras kan beschadigen 
door het gebruik van dit soort schoenen. Dus wel: trimschoenen, gympen en hockeyschoenen. En niet: 
voetbalschoenen voor op echte grasvelden. 
 
Team 
Een team bestaat uit acht spelers, eventueel aangevuld met twee reservespelers. Ook dit jaar spelen wij 
met teams zonder keeper. 
 
Lunch 
De toernooileiding is niet in staat om alle kinderen van een lunch te voorzien. Wij verzoeken dan ook dat 
iedereen zelf zijn/haar lunch verzorgt. Wel verzorgt HCG de gehele dag gratis aanmaak limonade en/of 
water. In het clubhuis is er de mogelijkheid lunch of versnaperingen te kopen. Voorkeur is betaling met pin. 
Er is alleen een kleine kas aanwezig, betalingen kunnen dus alleen met “klein geld”. 
 
Spelregels 
We spelen volgens de spelregels die gelden voor 8-tal hockey zoals deze zijn vastgelegd door de KNHB. 
Omdat er veel kinderen meedoen met weinig of geen hockeyervaring, hebben we voor dit toernooi 
aanvullende spelregels opgesteld om het spel veiliger en leuker te maken voor onervaren speler(ster)s: 

 Bij hockey mag de bal niet met de voet worden gespeeld. Maar wanneer onervaren speler(ster)s 
per ongeluk en niet hinderlijk ‘shoot’ maken (spelen met de voet) zal een scheidsrechter dit 
toestaan. 

 De bal moet verplicht over de grond worden gespeeld. Ballen mogen niet omhoog worden 
gespeeld. Ook een balletje over de stick spelen van de tegenstander zal worden afgefloten. 



 We spelen met de handen uit elkaar aan de stick. Pushen van de bal is toegestaan. Ook een 
gecontroleerde schuifslag (handen uit elkaar) is toegestaan. Het slaan van de bal met de handen 
tegen elkaar is niet toegestaan! 

 Alleen met de platte kant van de stick mag worden gespeeld.  

 De backhand flats is niet toegestaan. Dit om te voorkomen dat ongeoefende spelers deze techniek 
gaan kopiëren en er ongecontroleerde ballen op deze wijze per ongeluk omhoog zullen gaan. 

 Strafcorners worden niet gegeven. Hiervoor zal een indirecte vrije bal worden gegeven 5 meter 
buiten de cirkel waarbij iedereen minstens 5 meter afstand moet houden. Conform de reguliere 
hockey spelregels mag zo’n vrij slag niet in één keer in de cirkel worden gebracht! 

 Strafballen worden toegekend bij fysieke overtredingen door verdedigers in hun eigen cirkel of 
wanneer met een overtreding een doelpunt wordt voorkomen. 

 Strafballen worden tijdens dit toernooi genomen zonder verdediger of keeper in het doel. Het team 
dat de strafbal mag nemen moet proberen om vanuit haar eigen cirkel de bal aan de overzijde in het 
doel van de tegenpartij te spelen. Zoals gezegd zonder dat er door de tegenpartij verdedigd mag 
worden. 

 Bij een voorsprong van drie of meer doelpunten zal het team met de voorsprong aanvullende 
opdrachten krijgen van de scheidsrechter. Hierbij moet gedacht worden aan: Drie keer over spelen 
in de cirkel van de tegenpartij voordat gescoord kan worden. Of: niet lopen met de bal in de richting 
van het doel van de tegenpartij. 

 We spelen zonder keeper! Geen vliegende keep en ook geen laatste man/vrouw die de bal met 
handen en of voeten mag tegenhouden. 

 
Met deze extra regels verandert het hockey in een tactische oefenwedstrijd waarbij gevaarlijk spel (slaan 
van de bal en hoge ballen) direct afgefloten zullen worden.  
Met deze regels worden het leuke en sportieve wedstrijden voor iedereen! 
 
Sportiviteit en plezier 
Plezier met elkaar en een leuke ervaring met de hockeysport is het hoofddoel. Natuurlijk zal er aan het 
einde van de dag een winnaar zijn, maar plezier staat hoog in het vaandel. 
 
Vragen? 
Voor het toernooi zijn wij bereikbaar via schoolhockey@hcgeldermalsen.nl. Tijdens het toernooi is het 
wedstrijdsecretariaat het aanspreekpunt. Deze vindt u bij binnenkomst aan de zijingang rechts. 
 
Graag tot ziens op zaterdag 23 juni! 
 
 
Commissie schoolhockey HC Geldermalsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: Poule en pouleschema 

mailto:schoolhockey@hcgeldermalsen.nl


Speelschema poule B 
 

 

 De Lokhorst 1    

 De Rietschoof 1    

 Oranje Nassau School 3 (Groep 7)    

 De Morgenster 1    

   

Veld A  De Lokhorst 1 09:00 De Morgenster 1 Poule B …..-….. 

      

Veld A  De Rietschoof 1 09:30 Oranje Nassau 3 Poule B …..-….. 

      

Veld A  De Lokhorst 1 10:00 Oranje Nassau 3 Poule B …..-….. 

      

Veld A  De Morgenster 1 10:30 De Rietschoof 1 Poule B …..-….. 

      

Veld A  De Lokhorst 1 11:00 De Rietschoof 1 Poule B …..-….. 

      

Veld A  Oranje Nassau 3 11:30 De Morgenster 1 Poule B …..-….. 

Speelschema poule A 

 Oranje Nassau 1 

 Jan Harmenshof 1 

 Oranje Nassau 2 

     

Veld B Jan Harmenshof 1 09:00 Oranje Nassau 2 Poule A       …..-….. 

     

Veld B Oranje Nassau 1 09:30 Oranje Nassau 2 Poule A       …..-….. 

     

Veld B Oranje Nassau 1 10:00 Jan Harmenshof 1 Poule A       …..-….. 

     

Veld B Oranje Nassau 2 10:30 Jan Harmenshof 1 Poule A       …..-….. 

     

Veld B Oranje Nassau 2 11:00 Oranje Nassau 1 Poule A       …..-….. 

     

Veld B Jan Harmenshof 1 11:30 Oranje Nassau 1 Poule A       …..-….. 

 
Finale(s): 
 
Veld A 

 
 
 
 
1e Poule A 

 
 
 
 
12:05 

 
 
 
 
1e Poule B 

 

Veld B 2e Poule A 12:05 2e Poule B  

 
Veld A = veld voor clubgebouw  Veld B= veld bij ingang linkerzijde 
 


