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Welkom! 
Ook dit jaar wordt het schoolhockeytoernooi voor groep 3 t/m 8 weer georganiseerd door 
hockeyvereniging Evergreen Maassluis. Deze keer vindt het hockeytoernooi plaats in juni i.p.v. mei.  
Naast dat er gestreden wordt om de bekers vinden wij het vooral belangrijk dat het gezellig is en dat 
er op een sportieve manier gespeeld wordt. Daarom wordt er op elke toernooidag een Fairplay prijs 
uitgereikt, gesponsord door Welzijn e25. 

 

Toernooi informatie 
Wanneer:  Woensdag 3 juli 
Adres:  Doctor Albert Schweitzerdreef 431, 3146 AP Maassluis 
Hoe laat: Vanaf 13:30 tot ongeveer 17:00 uur 
 
Dit programmaboekje is ook op de website te vinden: 
www.buurtsportmaassluis.nl/schoolsporttoernooien/schoolhockey-2019  

 

Programma 
13:30  Aanvang 
13:45  Welkomstwoord 
13:50  Schoolhockeytoernooi groepsfoto 
14:00  Start toernooi 
17:00  Einde wedstrijden 
17:10  Prijsuitreiking 

 

Aanmelden teams 
De teams moeten minimaal 30 minuten voor het begin van de wedstrijd worden aangemeld in de 
kantine van de vereniging.  
Hier worden de teams afgevinkt en krijgen de begeleiders te horen in welke kleedkamers de kinderen 
zich kunnen omkleden. Graag bij het aanmelden doorgeven hoeveel kinderen het team heeft. Elk 
team krijgt een kan limonade en 2 consumptiebonnen voor de teambegeleider(s). 
 

 

Deelnemende scholen 
 

De Ichthus 
Het Balkon 
De Dijck 
De Kardinaal Alfrinkschool 
Het Startpunt 
De Panta Rhei 
De Montessorischool 
 
 
 
 
 

http://www.buurtsportmaassluis.nl/schoolsporttoernooien/schoolhockey-2019


Leefregels 
 In de gebouwen op de sportcomplexen geldt een uitdrukkelijk rookverbod. 

 Eten en drinken op de velden is niet toegestaan, m.u.v. bidons of flessen gevuld met water. 

 VOORKOM DIEFSTAL: laat geen waardevolle voorwerpen achter in de kleedkamer! 

 Voor blessures of ongevallen kunnen de kinderen terecht bij de EHBO’ers. 

 Neem geen glaswerk mee uit de kantine. 

 Afval graag in de daarvoor bestemde afvalbakken; 

  De begeleiding dient na afloop van het toernooi de kleedkamer te controleren op 
achtergebleven kleding, afval o.i.d. 

 De vereniging is niet aansprakelijk voor vermiste en/of beschadigde voorwerpen, noch voor 
enig opgelopen persoonlijk letsel tijdens de toernooidag. 

 
 
Let op: Het dragen van bitjes en scheenbeschermers zijn verplicht. Bitjes zijn te koop bij Evergreen 
voor een speciale prijs van €1,-. Bitjes kunnen gekocht worden achter de bar van de vereniging. Dit 
kan op de toernooidag zelf voor de eerste wedstrijd, echter raden wij u aan om de bitjes van 
tevoren te kopen op een zaterdag of zondag, i.v.m. de verwachte drukte op de toernooidag. Voor 
groep 5 t/m 8 is een bitje dragen verplicht, voor groep 3 & 4 is het vrijblijvend. 

 
 

Spelregels 
- Er wordt 8 tegen 8 gespeeld. 
- Er wordt gespeeld met hockeysticks en een hockeybal. Sticks kunnen geleend worden van de 

vereniging maar je mag uiteraard ook je eigen stick meenemen. 
- De wedstrijden duren 15 minuten. 
- Een team bestaat uit minimaal 8 en maximaal 13 spelers / speelsters. 
- Kinderen uit een lagere groep mogen wel in een hogere groep meedoen, maar kinderen uit 

een hogere groep mogen niet in een lagere groep. 
- De wedstrijden vinden plaats op een half veld. 
- Vijf minuten voor aanvang van de wedstrijd dienen de teams zich naast het speelveld te 

bevinden. Als een team bij aanvang van de wedstrijd niet op tijd op het veld staat, wordt de 
wedstrijd automatisch verloren en krijgt het andere team 3 punten. 

- Het eerst genoemde team in het wedstrijdschema mag beginnen met de afslag. Het tweede 
genoemde team mag de gewenste speelhelft kiezen. 

- Het eerst genoemde team trekt, indien nodig, hesjes aan. De wedstrijden beginnen en zijn 
afgelopen wanneer het signaal klinkt.   

- De kinderen moeten in verband met veiligheid 2 handen aan de stick hebben en houden.   
- Bal over de zijlijn: De bal wordt uitgenomen op de plek waar de bal is uitgegaan.   
- Bal over de achterlijn door aanvaller: Bal is voor de verdediging/ keeper. 
- Bal over de achterlijn door verdediger: Er wordt een ‘lange corner’ genomen. 
- Duwen en trekken is niet toegestaan. 
- Shoot (de bal met de voet raken) is niet toegestaan. 
- De bal moet gespeeld worden met de platte kant van de stick. 
- De hockeystick moet onder de schouders blijven. 
- De punten telling is als volgt: winst; 3 punten, gelijkspel; 2 punten, verlies; 1 punt. 
- Bij gelijke uitslag in de poule beslist het doelsaldo. Mocht dit ook gelijk zijn, dan beslist het 

aantal vóór doelpunten (voorbeeld: 6-2 is beter dan 5-1 als doelsaldo).  



- De wedstrijden staan onder leiding van door de organisatie aangewezen scheidsrechters. 
Tegen een beslissing van een scheidsrechter is geen protest mogelijk. De scheidsrechter 
geeft de wedstrijduitslag door aan de toernooileiding alsmede een beoordeling voor Fairplay. 

- Het speelveld wordt alleen betreden door spelers en hun directe begeleiders. Toeschouwers 
bevinden zich achter de omheining. 

- De hockeysticks en bal blijven op het veld liggen. 
- Bij wangedrag (ook van supporters) wordt het team gediskwalificeerd en doet niet meer 

mee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Veldoverzicht 
 

   
 
 
    

Clubgebouw 

 
 
 

Veld 2A 

 
 
 

Veld 2B 

 
 
 

Veld 2C 

 
 
 

Veld 2D 

 
 
 

Veld 1A 

 
 
 

Veld 1B 

 
 
 

Veld 1C 

 
 
 

Veld 1D 



Wedstrijdschema groep 3 + 4 
 
 

  VELD 1A VELD 1B 

14:00 Balkon groep 3 - Ichthus groep 4 team 1 Ichthus groep 3 - Ichthus groep 4 team 3 

14:20 Ichthus groep 4 team 2 - Balkon groep 4 team 1 Dijck groep 4 team 1 - Balkon groep 4 team 2 

14:40 Balkon groep 3 - Ichthus groep 4 team 2 Ichthus groep 3 - Dijck groep 4 team 1 

15:00 Balkon groep 3 - Balkon groep 4 team 1 Ichthus groep 3 - Balkon groep 4 team 2 

15:20 Ichthus groep 4 team 1 - Balkon groep 4 team 1 Ichthus groep 4 team 3 - Balkon groep 4 team 2 

15:40 Ichthus groep 4 team 1 - Ichthus groep 4 team 2 Ichthus groep 4 team 3 - Dijck groep 4 team 1 

16:00 Finale plaats 5+6 groep 4 Finale plaats 3+4 groep 4 

16:20 Finale plaats 1+2 groep 3  -  

16:40 Finale plaats 1+2 groep 4  -  

17:00 Prijsuitreiking   

 
 

Poule A groep 3+4 (groen):    Poule B groep 3+4 (oranje):    
Balkon groep 3      Ichthus groep 3 
Ichthus groep 4 team 1     Ichthus groep 4 team 3 
Ichthus groep 4 team 2     Dijck groep 4 
Balkon groep 4 team 1     Balkon groep 4 team 2 
 

 
Finale wedstrijden: 
Elke team speelt 3 poule wedstrijden. Hierna volgen de finale wedstrijden per groep, in het grijs weergegeven. 
 
 
 
 



Wedstrijdschema groep 7 + 8 
 
 

  VELD 1CD VELD 2AB VELD 2CD 

14:00 Balkon groep 7 m – K. Alfrink groep 7 m Ichthus groep 8 m – K. Alfrink groep 8 m K. Alfrink groep 8 j – Panta Rhei groep 8 mix 

14:20 Startpunt groep 7 mix – Ichthus groep 7 j - Montessori groep 8 mix – Balkon groep 8 mix 

14:40 Balkon groep 7 m – Startpunt groep 7 mix De Dijck groep 8 m – Ichthus groep 8 m K. Alfrink groep 8 j – Montessori groep 8 mix 

15:00 Balkon groep 7 m – Ichthus groep 7 j - K. Alfrink groep 8 j – Balkon groep 8 mix 

15:20 K. Alfrink groep 7 m – Ichthus groep 7 j De Dijck groep 8 m – K. Alfrink groep 8 m Panta Rhei groep 8 mix – Balkon groep 8 mix 

15:40 K. Alfrink groep 7 m – Startpunt groep 7 mix - Panta Rhei groep 8 mix – Montessori groep 8 mix 

16:00 Nummer 3 poule A – Nummer 4 poule B (plaats 5+6+7) Kruisfinale nummer 1 poule B - nummer 2 poule A Kruisfinale nummer 1 poule A - nummer 2 poule B 

16:20 Nummer 3 poule B – Nummer 4 poule B (plaats 5+6+7) Finale plaats 3+4 groep 7 Finale plaats 1+2 groep 7 

16:40 Nummer 3 poule A – Nummer 3 poule B (plaats 5+6+7) Winnaars kruisfinale (plaats 1+2) Verliezers kruisfinale (plaats 3+4) 

17:00 Prijsuitreiking     

 
 

Poule groep 7 (geel):     Poule A groep 8 (blauw):   Poule B groep 8 (paars): 
Startpunt groep 7 mix     De Ichthus groep 8 meiden   Kardinaal Alfrinkschool groep 8 jongens 

 Ichthus groep 7 jongens     Kardinaal Alfrinkschool groep 8 meiden  Montessorischool groep 8 mix 
Balkon groep 7 meiden     De Dijck groep 8 meiden   Panta Rhei groep 8 mix 
Kardinaal Alfrinkschool groep 7 meiden         Balkon groep 8 mix 

 
          
Finale wedstrijden: 
Elke team speelt in totaal 4 of 5 wedstrijden. In het geel, blauw en paars worden de poulewedstrijden aangegeven. Hierna volgen de finale wedstrijden per 
leerjaar, voor groep 8 in het grijs weergegeven. In de poules van groep 8 worden er voor plaats 1 t/m 4 kruisfinales gespeeld. 
 
          
 


