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De spelregels zoals die gelden voor elftallen zijn van toepassing met uitzondering van: 

1. Er wordt gespeeld op een half veld 7 tegen 7 met klap goaltjes. De klap goaltjes moeten 

worden opgehaald en weer teruggezet (ook de overige goals) onder tribune van 

clubhuis. Picknick tafels graag laten staan op de plekken naast het clubhuis. 

2. De wedstrijden starten om 16.00 u, graag eerder op het veld aanwezig zijn om in te 

lopen. De speelduur is 2x30 minuten. Op de Super Sundays kan het zijn dat er op het 

veld 1 pas later gestart kan worden (uiterlijk 16.30u ). 

3. Er wordt gespeeld zonder scheidsrechter dit betekent dat iedereen die een overtreding 

maakt dit zelf moet aangeven.  

4. Er geldt in principe geen voordeel regel in het veld tenzij beide teams anders 

afstemmen. Mocht een bal via de voet van een verdediger de goal ingaan dan wordt er 

toch voordeel toegekend en dus een doelpunt. 

5. De keeper mag de bal niet met de voet stoppen, tenzij beide teams overeenkomen dat 

dit wel geoorloofd is. Als de keeper de bal wel met de voet mag stoppen moet de 

keeper herkenbaar zijn als keeper, bv met afwijkende kleur shirt of cap o.i.d. 

6. De bal mag alleen laag worden gespeeld (onder de enkel), bij schoten op het doel mag 

alleen worden gepusht en de bal moet onder de plank blijven. Flatsen en een schuifslag 

zijn geen push tenzij, en hierbij geldt de zaalhockey regel, de schuifbeweging minder 

dan 30 cm is. 

7. Er mag alleen binnen de cirkel worden gescoord. Indien de cirkel niet staat aangegeven 

op het veld wordt er vooraf duidelijk afgesproken waar de cirkel begint (15 meter 

doelgebied). 

8. Bij een overtreding binnen de cirkel wordt er een vrije slag op de cirkelrand genomen. 

De bal mag niet direct de cirkel in en dient minimaal 5 meter te rollen alvorens de cirkel 

in gespeeld te mogen worden. 

9. De aanvoerders van beide teams geven de uitslag van de wedstrijd na de wedstrijd 

door op de aanvoerders app. 

10. Invallers moeten de minimale leeftijd hebben van 30 jaar.  

11. Bij aankomst bij het clubhuis zou het erg gewaardeerd worden als het winnende team 

het verliezende team een pitcher bier of fles wijn aanbiedt. 

12. Fairplay: Het uitgangspunt van Goudhockey is op een sportieve manier een wedstrijdje 

met vriendenteams te spelen op zondagmiddag waarbij het plezier voorop staat.  Aan 

het eind van het seizoen wordt er een wisselbeker uitgereikt aan het winnende heren en 

dames team en een fairplay wisselbeker aan het team dat zich het sportiefst heeft 

gedragen. 

13. Overige hockey regels en indien regel 1 t/m 11 tot discussie leidt dan geldt regel 12.  


