Belangrijkste verschillen tussen D8 tallen en D11 tallen
_________________________________________________________________________
D8
D11
_________________________________________________________________________
Speelveld
_________________________________________________________________________
half veld
heel veld
________________________________________________________________________
doelgebied 15x30m of cirkel
cirkel en 23m gebied
_________________________________________________________________________
doel met pylonnen of (mini)doel,
origineel doel, 3,66 breed en 2.14m hoog
_________________________________________________________________________
afbakening met pylonnen
hoekvlaggen, lijntjes op achter- en zijlijnen
_________________________________________________________________________
Teams
_________________________________________________________________________
7 veldspelers en 1 keeper

minimaal 7 veldspelers en 1 keeper
maximaal 10 veldspelers en 1 keeper
_________________________________________________________________________
wisselspelers
maximaal 5 wisselspelers
_________________________________________________________________________
geen ‘vliegende keeper’

‘vliegende keeper’ toegestaan
‘Vliegende keeper’ speelt zonder bescherming
maar met een shirt dat verschilt in kleur van
beide partijen.
Helm moet op bij strafcorner en strafbal.
Geen gezichtsbescherming bij strafcorner
Gezichtsbescherming bij strafcorner
_________________________________________________________________________
Duur van de wedstrijd
_________________________________________________________________________
2 x 30 minuten en 5 minuten rust
2 x 35 minuten en min.5 en max.10 min. rust
_________________________________________________________________________
Wat mag
_________________________________________________________________________
De bal slaan, maar niet hoog

De bal hoog spelen(pushen, niet slaan) mits
niet gevaarlijk
_________________________________________________________________________

De bal spelen bij een doelpoging niet hoger De bal hoog spelen(pushen,slaan) bij een
dan 46cm
doelpoging, mits niet gevaarlijk.
__________________________________________________________________________
De aanvallers mogen niet in het doel van de
tegenstanders gaan staan.
__________________________________________________________________________
Aanvallende vrije slag mag niet vanaf
Aanvallende vrije slag mag niet van binnen het
5m van de cirkel/doelgebied in worden
23m gebied rechtstreeks de cirkel in worden
gespeeld.
gespeeld.
__________________________________________________________________________
Als de bal door een verdediger met opzet over
zijn eigen achterlijn speelt; strafcorner.
__________________________________________________________________________
Straffen
__________________________________________________________________________
Geen persoonlijke straffen(kaarten)

Persoonlijke straffen(groene, gele, rode kaart)

__________________________________________________________________________
Opzettelijke overtredingen door verdediger
Opzettelijke overtreding door verdediger
binnen 5m van de cirkel/doelgebied;
binnen het 23m gebied maar buiten de cirkel;
strafcorner.
strafcorner.
__________________________________________________________________________
Overtreding aanval binnen cirkel of
Overtreding aanval binnen cirkel:
Vrije slag verdediging op de 15m lijn,
Vrije slag verdediging op maximaal 15m van
recht naar voren.
de achterlijn(kop cirkel).
__________________________________________________________________________
Strafcorner
__________________________________________________________________________
Max. 5 spelers(inclusief de keeper) achter
Max. 5 spelers(inclusief de keeper) achter de
de achterlijn/doellijn.
de achterlijn/doellijn.
Overige verdedigers achter de andere
Overige verdedigers achter de middenlijn.
15m lijn.
__________________________________________________________________________
1e slag op doel niet hoger dan de plank(46cm)
over de doellijn.
Pushen mag hoog, maar niet gevaarlijk.
__________________________________________________________________________
Bal niet hoger dan de plank(46cm) over
de doellijn.

Strafcorner regels vervallen als de bal meer
dan 5m buiten de cirkel is gekomen.

Strafbal
__________________________________________________________________________
De aanvaller speelt de bal met een push of De aanvaller speelt de bal met een push.
Schuifslag niet hoger dan 46cm op het doel. Hoog mag.
__________________________________________________________________________
Behalve de aanvaller en de keeper staan
Behalve de aanvaller en de keeper staan alle
alle andere spelers achter de 15m lijn.
Andere spelers achter de 23m lijn.
__________________________________________________________________________
Bully
__________________________________________________________________________
Geen

Bully bij:
- een gelijktijdige overtreding door twee
tegenstanders
- onbruikbare bal
- blessure(tenzij een straf is opgelegd)
- bij naderend onweer
__________________________________________________________________________
Time-out
__________________________________________________________________________
Time-outs toegestaan
Geen time-outs
__________________________________________________________________________

