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Nota: Deze divisie is geen selectief kampioenschap. Deze “Challenge Development” is enkel en 

alleen bedoeld om ploegen in volle ontwikkeling wedstrijden aan te bieden. Bondgenootschappen 

tussen verschillende ploegen/clubs zijn toegelaten om aan deze wedstrijden deel te nemen. 

 

SPELVORM: 10 speelsters op het veld (minimum)  

BONDGENOOTSCHAPPEN TUSSEN CLUBS: Toegelaten 

WEDSTRIJD DUUR: 2 x 30 min met 2 STOPS (15’ en 45’) 

BAL: N° 5  

AANTAL SPEELSTERS 

Minimum: 10 - Maximum: 15  

Wissels: maximum 5 

Bij aanvang van de wedstrijd gelijk aantal speelsters/ploeg op het veld met een minimum van 10 

speelsters/ploeg. Indien de ploegen dit wensen, mogen zij bvb. 11 tegen 11 of 12 tegen 12 spelen. 

Opgelet, maximum 15 speelsters op het wedstrijdblad. 

Minimumleeftijd: 14 jaar met ouderlijke toestemming. 

Voor alle speelsters jonger dan 18 jaar tandbescherming verplicht. 

MINIMAAL AANTAL SPEELSTERS 1ste-LIJN 

Voor 10, 11 en 12 speelsters op het wedstrijdblad: 3 speelsters 

Voor 13, 14 en 15 speelsters op het wedstrijdblad: 4 speelsters 

WISSELS 1ste- LIJN SPEELSTERS 

Vanaf 13 speelsters op het wedstrijdblad: 1 wissel 

TIJDELIJKE WISSELS– Bloedwissels 

Toegelaten voor 15 minuten 

SCRUMS 

NIET duwen MAAR beide ploegen mogen hoeken. 

Minimum:5 speelsters in de scrum. Gelijk aantal speelsters tijdens heel het spel.  

Bijkomende kledij voor 1ste-lijn speelsters jonger dan 17 jaar: hoofd- en schouderbescherming. 

Om welke reden dan ook altijd gelijk aantal speelsters in de scrum gedurende volledige wedstrijd. 

MAUL 

Normale Reglementen 

UIT EN LINE-OUT 

Normale Reglementen 

SQUEEZE BALL: VERBODEN 

Deze actie houdt in dat de baldraagster:naar de grond gaat, knieën op de grond, de bal beschermd 

met haar lichaam en de bal tussen haar benen doorgeeft opdat een medespeelster de bal kan 

recupereren. Dit is een gevaarlijke spelfase voor de speelster op de grond waarbij haar nek 

onbeschermd is tov de tegenpartij en waarbij deze ook onderhevig is aan het duwen van haar eigen 

medespeelsters. Sanctie : Penalty-Kick 

FORFAIT 

3 forfaits = Algemene Forfait 

ONEERLIJK SPEL 

Normale Reglementen met gebruik van gele en rode kaarten. 
 


