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In onderstaand tabel zijn de belangrijkste verschillen weergegeven tussen het veldhockey van D8- en
de D11-tallen.

D8

D11

1 Het speelveld
Half veld

Heel veld

Doelgebied 15 x30m of cirkel

Cirkel en 23m-gebied

Doel met pionnen of (mini)doel

Origineel doel, 3,66m breed, 2,14m hoog

Afbakening met pionnen

Hoekvlaggen, lijntjes op achter- en zijlijnen

2 Teams
7 veldspelers en 1 keeper

Minimaal 7 veldspelers en 1 keeper
Maximaal 10 veldspelers en 1 keeper

Wisselspelers

Maximaal 5 wisselspelers

Geen ‘vliegende’ keeper
Geen gezichtsbescherming verplicht bij
strafcorner.

‘vliegende keeper’ toegestaan
(deze speelt zonder bescherming, maar met
een shirt in afwijkende kleur van beide
partijen)
Helm/ gezichtsbescherming moet op bij
strafcorner en strafbal

3 Duur van de wedstrijd
2 x 35 minuten (tussen de 5 en 10 minuten
rust)

2 x 30 minuten (5 minuten rust)
4 Wat mag WEL/NIET

De bal hoog spelen (pushen,niet slaan) , mits
niet gevaarlijk
Doelpoging mag hoog (slaan en pushen), mits
niet gevaarlijk

De bal slaan, maar NIET hoog
Doelpoging mag hoog, maar niet hoger dan
46 cm
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Aanvallende vrije slag vanaf 5m mag NIET
rechtstreeks het doelgebied in worden
gespeeld

Aanvallende vrije slag binnen 23m mag niet
rechtstreeks de cirkel in worden gespeeld

5 Straffen
Persoonlijke straffen (groene, gele en rode
kaarten)

Geen persoonlijke straffen (kaarten)
6 Strafcorner
Max. 5 spelers (incl keeper) achter de
doellijn/achterlijn, overige spelers achter de
15m-lijn
Bal mag niet hoger dan de plank

Max. 5 spelers (incl keeper) achter de
doellijn/achterlijn, overige spelers achter de
middenlijn
1e slag op doel niet hoger dan de plank over
de doellijn, pushen mag hoog,mits niet
gevaarlijk
Wordt de bal opzettelijk door verdediging
over de achterlijn gespeeld volgt strafcorner
Strafcorner regels vervallen indien de bal 5m
buiten de cirkel is geweest

7 Strafbal
De aanvaller speelt de bal met push of
schuifslag niet hoger dan de plank (46cm)

De aanvaller speelt de bal met een push.
(hoog mag)

Overige spelers staan achter de 15m lijn

Overige spelers staan achter 23m lijn

8 Bully
Bully bij:
- Gelijktijdige overtreding door 2
tegenstanders
- Onbruikbare bal
- Blessure
- Bij naderend onweer

Geen

9 Time-outs
toegestaan

NIET toegestaan
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