
Jeugdregels U8 - U10 - U12

U8

U10

U12

trainer

trainer

trainer

TERREINAFMETINGEN

TERREINAFMETINGEN

TERREINAFMETINGEN

GROOTTE BAL

GROOTTE BAL

GROOTTE BAL

AANTAL SPELERS

AANTAL SPELERS

AANTAL SPELERS

VERVANGINGEN

VERVANGINGEN

VERVANGINGEN

JONGENS/MEISJES

JONGENS/MEISJES

JONGENS/MEISJES

MAX. SPEELTIJD

MAX. SPEELTIJD

MAX. SPEELTIJD

KICKEN

KICKEN

KICKEN

MAUL

MAUL

MAUL

HAND-OFF

HAND-OFF

HAND-OFF

LINEOUT

LINEOUT

LINEOUT

START/HERSTART

START/HERSTART

START/HERSTART

SCRUM

SCRUM

SCRUM

22M DROPOUT

22M DROPOUT

22M DROPOUT

SCRUMHALF BUITENSPEL

SCRUMHALF BUITENSPEL

TACKELEN

TACKELEN

TACKELEN

SQUEEZE BALL/BRIDGING

SQUEEZE BALL/BRIDGING

SQUEEZE BALL/BRIDGING

STRAFSCHOP

STRAFSCHOP

VRIJE SCHOP/STRAFSCHOP

TRAINER OP HET TERREIN

TRAINER OP HET TERREIN

TRAINER OP HET TERREIN

RUCK

RUCK

RUCK

22m x 35m + try

NEE Vrije pas 2 m van de zijlijn en 
minstens 5 m van de trylijn

Onder de schouders

Vrije pas 2 m van de zijlijn en 
minstens 5 m van de trylijn

Vrije pas 
verdedigers op 5 m**

Vrije pas 
verdedigers op 5 m**

Tackel op of onder  
de gordel***

NEE

Altijd gelijke aantallen Onbeperkt vervangen als  
spel stil ligt

Vrije pas 
verdedigers op 5 m**

NEE

JA

* Als beide trainers geen overeen- 
 stemming vinden in het aantal 
 spelers, zal met het minimum 
 aantal (6x) gespeeld worden
** Met de vrije pas, moet je een pas 
 geven aan een medespeler (die  
 stil staat) om het spel te her-/ 
 starten 
 Verdedigers mogen oplopen van  
 zodra de pas voltooid is
*** een speler bij de trui nemen en 
 hem op de grond gooien = vuil spel 

JA

Gemengd

min. 6*
max. 8

35m x 50m + try

Enkel in 22 m

Vrije pas 2m van de zijlijn 
en minstens 5m van  

de trylijn

Onder de schouders

3 vs 3,  
niet deelnemers op 5m

Bal niet betwisten,  
ploeg die ingooit,  

wint balbezit
Scrum-half geeft pas

Achter laatste voet van de 
scrum 

Vrije pas 
verdedigers op 5 m**

Vrije pas 
verdedigers op 5 m**

Tackel onder  
de gordel***

NEE

Altijd gelijke aantallen Onbeperkt vervangen als  
spel stil ligt

Vrije pas 
verdedigers op 5 m**

NEE

JA

* Als beide trainers geen overeen 
 stemming vinden in het aantal 
 spelers, zal met het minimum  
 aantal (8x) gespeeld worden
** Met de vrije pas, moet je een pas 
 geven aan een medespeler  
 (die stil staat) om het spel te  
 her-/starten 
 Verdedigers mogen oplopen van 
 zodra de pas voltooid is
*** een speler bij de trui nemen en 
 hem op de grond gooien = vuil spel 

JA

Gemixed

min. 8*
max. 10

40m x 60m + try

JA

Ploeg in balbezit beslist  
2 tot 5 spelers in LO.  

Niet deelnemers op 7m.  
n° 9 en 2 nemen hun  

positie in

Onder de schouders

5 vs 5 als we met 10 of 11  
spelen, 6 vs 6 als we met  

12 spelen. Bal niet  
betwisten, ploeg die  

ingooit, wint bal

5 man, middenlijn scrum,  
6 man, achter de bal

Dropkick 
Afstand bij kick off: 7 m

Dropkick Tackel onder  
de gordel***

NEE

Altijd gelijke aantallen Onbeperkt vervangen als  
spel stil ligt

XV regels

NEE

JA

* Als beide trainers geen  
 overeenstemming vinden in het 
 aantal spelers, zal met het  
 minimum aantal (10x) gespeeld 
 worden
** een speler bij de trui nemen  
 en hem op de grond gooien = 
 vuil spel  

JA 

Gemixed

min. 10*
max. 12

Max
1/2 dag

60’

Max
1 dag

80’

Max
2 dagen

100’

Max
1/2 dag

50’

Max
1 dag

70’

Max
2 dagen

90’

Max
1/2 dag

40’

Max
1 dag

60’

Max
2 dagen

80’


