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 “Spel en gedragsregels” WFHC Schoolhockey toernooi  

 De spelregels voor het hockey zullen jullie al een beetje leren tijdens de trainingen, maar 
er gelden natuurlijk ook “spel”regels voor deze sportieve bijeenkomst:   

De wedstrijdcommissie zorgt ervoor dat er in de week voorafgaand aan de training op 
iedere school een pakket wordt afgeleverd met voor alle deelnemende kinderen een 
bitje en (deze) spelregels. Deze bitjes worden éénmalig verstrekt (dus niet opnieuw 
tijdens de training en niet op de dag van het toernooi). Het dragen van een bitje is 
verplicht!   

 We zijn allemaal te gast op de hockeyclub, dus we gaan zorgvuldig om met de 
materialen die de WFHC ons leent.   

 Er wordt altijd gespeeld met een bitje in de mond, zonder bitje mag je niet 
spelen.   

 Het gaat om het spel en om de gezelligheid, winnen is leuk, maar niet het 
belangrijkst! Dit is dan ook de reden dat we het fijn zouden vinden dat niet het 
hele team uit leden van de hockeyclub bestaat.   

 De spelers doen hun best, de scheidsrechter beslist.   
 Ook als andere teams spelen is het leuk om te kijken en om iedereen aan te 

moedigen. Je mag natuurlijk voor je eigen school juichen (dat moet zelfs!) maar 
ook mooie acties van de tegenpartij mogen “beloond” worden met gejuich!   

 Van onze sponsoren krijgen alle kinderen die meedoen een aantal lekkere 
versnaperingen en drinken, voor een lunchpakket moet iedereen zelf zorgen.   

 De kinderen die geen eigen stick hebben, spelen met een leenstick van de club. In 
verband met het grote aantal deelnemers is het de bedoeling dat de LEENsticks 
(dus niet de eigen sticks) na de wedstrijd bij de scheidsrechter worden gebracht 
zodat de volgende teams deze ook weer kunnen gebruiken.   

 De kantine is tijdens het gehele toernooi open. Ook onze bar wordt gedraaid door 
vrijwilligers en ouders die ons helpen bij dit toernooi, we maken er dus samen 
een gezellige dag van.   

Mochten er zich onverhoopt situaties voordoen in strijd met deze regels, beslist de 
wedstrijdleiding.   

Tot slot: We gaan er een leuke, sportieve dag van maken en met de hulp van onze 
sponsoren, heel veel enthousiaste spelertjes, spelers en begeleiders én de 
“toernooiploeg” gaat dit vast lukken!     

Veel hockey-plezier! 


