
 

De Heuvel Competitie 
 
Waarom? 
Om de jeugd in hun eigen team, onderlinge wedstrijden te laten spelen die anders, uitdagend én in evenwicht zijn. 
 
De opzet 
Er worden onderlinge wedstrijden georganiseerd binnen de club. Om voor afwisseling te zorgen, kan dit ook tegen andere lijnen of een jongensteam tegen een 
meisjesteam zijn.  
 
De basis is:  

● Je speelt met je eigen team. 
● De wedstrijden worden ingedeeld op basis van de KNHB klasse indeling.  
● Heb je te weinig spelers in het team? Dan kan er ingevallen worden volgens de regels van de KNHB. Dit betekent dus dat er geen invallers kunnen 

worden ingezet vanuit een hoger team. 
 
De spelregels 
En om het spannend en uitdagend te houden zijn er de volgende spelregels: 
 

● JA1 speelt altijd met 1 speler minder in het veld.  
 

● Per klasse verschil, speelt het hoogst spelende team met 1 speler minder. Tenzij het hoogst spelende team een 3e of een 4e team is, tegen een 1e team. 
 

● Als een team met 3 doelpunten voor staat, dan gaat er 1 speler van het veld af - totdat de voorsprong weer kleiner dan 3 is. 
 

● Wordt de voorsprong nog groter? Dan gaat er per goal 1 speler extra van het veld af, totdat het team met minimaal 7 spelers is. 
 

● Als het hoogst spelende team uit de A-lijn komt en speelt tegen een C of D team, dan beginnen ze met 1 speler minder op het veld. Dit geldt ook voor als 
het hoogst spelende team uit de B komt en speelt tegen een D team.  

 



 
 
Voorbeeld JA1 tegen MB1 
JA1 start de wedstrijd met 9 man: 

- omdat JA1 altijd met 1 speler minder speelt  
- en MB1 komt uit een lagere klasse, waardoor JA1 nog 1 speler minder heeft.  

 
Stel: JA1 komt met 3-0 voor te staan  
>> Dan moet er nog een speler af en spelen ze met 8 spelers.  
 
MB1 scoort: Het wordt dus 3-1.  
>> JA1 mag weer 1 speler het veld in sturen. Ze zijn dan weer met 9 spelers in het veld. 
 
MB1 scoort nog 5 doelpunten: 
>> De stand is dan 3-6 voor MB1. MB1 moet nu met 10 meiden hockeyen, omdat ze met 3 doelpunten verschil voor staan. De wedstrijd wordt dan verder 
gespeeld met 9 jongens en 10 meiden.  
 
JA1 scoort weer: Het is dus 4 tegen 6 voor MB1.  
>> MB1 mag weer met 11 meiden hockeyen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Puntentelling 

* Maar 1 van deze vier mag per wedstrijd toegepast worden 
 

 Punten 

Winnen 3 

Winnen van een team uit een hogere klasse +2 

Gelijkspel 1 

Gelijkspel tegen een team uit een hogere klasse +1 

Winnen bij 3+ doelpunten verschil +1 

3 doelpunten scoren +1 per keer (6-0 winnen is +2) 

De nul houden +1* 

De nul houden en winnen +3* 

De nul houden tegen een team uit een hogere klasse  +5* 

De nul houden tegen een team uit een hogere klasse, en winnen +7* 



 
 
 

Klassenindeling en competitieverloop 

 
● Elke week speel je 1 wedstrijd.  
● Elke 3 weken worden de klassen aangepast op basis van de ranglijst.  
● Teams worden gerangschikt en krijgen dus punten op basis van de standen in de KNHB competities/leeftijd/kracht om de ranglijst vorm te 

geven.  

Klasse Team (Start punten) 

1e klasse JA1 (20), JA2 (18), JB1 (15) 

2e klasse MB1 (14), MA2 (13), JA3 (12) 

3e klasse JB2 (11), MA3 (10), MB2 (9) 

4e klasse JB3 (8), MA4 (7), MC1 (6) 

5e klasse MB3 (4), JC1 (4), MC2 (4) 

6e klasse MB4 (2), MC3 (2), JD1 (2) 

7e klasse MC4 (1), JC2 (1), MD1 (1) 

8e klasse MD2 (0), MD3 (0), JD2 (0) 



 
 


