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Reglement interne competitie: Samen Voordaan Cup  
Nu de competitie stilligt, spelen we onderlinge wedstrijden op Voordaan. Doel van deze 
interne competitie is om het wedstrijdritme te behouden en vooral fijn te kunnen sporten. 
We hebben ervoor gekozen om poules te maken van ongeveer vier teams van min of meer 
gelijkwaardig niveau, zodat iedereen van de wedstrijden kan leren en we sportieve 
wedstrijden krijgen. Samen Voordaan! 

 
 

Voorwaarden om de interne competitie goed te laten verlopen 
- Ieder team komt met een coach, scheidsrechter/spelleider en een coronahandhaver. 

Voor de lijnteams: externe bondsscheidsrechters zijn niet toegestaan, benader 
hiervoor onze CS+-poule. Er worden dus geen (jeugd)scheidsrechters ingedeeld. 

- Toeschouwers zijn nog steeds niet toegestaan. Het clubhuis is gesloten behalve voor 
toiletbezoek, keepersmaterialen halen & opbergen en EHBO/AED.  

- Ieder team komt op tijd. Een kwartier voor de wedstrijd mag je verzamelen bij het 
veld voor de warming-up. Na de wedstrijd ga je direct naar huis. 

- Elk team kijkt goed in het schema of het thuis (wit) of uit (rood) speelt. 
- Voor F, E6 en E8: het team dat ‘thuis’ speelt (wit) is verantwoordelijk voor het 

uitzetten van het veld. 
- Ieder team speelt met een keeper, behalve de F. Wedstrijden die gespeeld worden 

tussen de F en de E6, worden zonder keeper gespeeld, maar wel zes tegen zes op een 
half hockeyveld waarbij het doelgebied gevormd wordt door een tien-meter-lijn uit 
te zetten. 

- Wedstrijden worden zoveel mogelijk gespeeld zoals in de reguliere competitie 
(wedstrijdduur, regels, wisselbeleid). Wedstrijden tussen de F en de E6 volgen de 
spelregels van de E6. De duur van wedstrijden tussen de F en de E6 wordt in 
onderling overleg bepaald door de coaches en doorgegeven aan de spelleider. 

 
 

Spelregels om de competitie voor iedereen leuk, sportief en veilig te houden 
- Wanneer een team te weinig spelers heeft, spreek je onderling af welke spelers 

geleend kunnen worden van de tegenpartij of dat beide teams met minder spelers 
spelen (minimaal 9 bij 11-tallen).  

- We spelen voor ons plezier en om van te leren! En we zijn samen Voordaan. Hoewel 
alle teams natuurlijk ook willen winnen, vinden we het belangrijk dat we ten alle 
tijden blessures voorkomen, bij jezelf en bij elkaar. Wanneer je ouder, sterker of 
groter bent dan je tegenstander of teamgenoot, houd je rekening met elkaar. De 
scheidsrechters en coaches letten hier ook op.  

- We moedigen elkaar aan in het veld en geven positieve feedback. Ook aan de 
scheidsrechter en tegenstander. 

- Wanneer er een groot verschil in score dreigt te ontstaan nemen 
scheidsrechter/spelbegeleider (eventueel in overleg met aanvoerders/coaches) één  
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of meer spelplezier-bevorderende maatregelen. Dit geldt niet alleen voor de Jongste 
Jeugd, maar ook voor ABCD: 

o Verliezend team zet een speler extra in; 
o  Er wordt extra streng gefloten voor het winnende team; 
o Het winnende team krijgt de beperking dat er maximaal 5 meter met de bal 

mag worden gelopen. 
 
 
Voor alle teams geldt:  wedstrijduitslagen doorgeven via tct@voordaan.nl. Vermeld 
daarbij ook of er gebruik is gemaakt van plezierbevorderende maatregelen. Op die manier 
kunnen we – wanneer de competitie langer stil blijft liggen en eventueel gedurende de 
winterstop –een nieuwe poule-indeling maken.  
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