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Bondsreglement 2017 

De digitale versie van het Bondsreglement 2017 is beschikbaar op de website van de KNHB. De 
opzet van het Bondsreglement is vernieuwd. Ten opzichte van eerdere edities zijn er geen 
afzonderlijke delen meer voor alleen veld- of zaalhockey. Alle regels gelden dus voor veld- én 
zaalhockey, tenzij anders aangegeven. Het reglement is hiermee leesbaarder geworden. 

Hieronder alvast de belangrijkste wijzigingen op een rijtje: 

• Nieuw: opleidingsteams (art. 4.2.2)  
 

• Speelgerechtigdheidsregels veldhockey (art. 4.2) 
o [1] definitie ‘eigen spelers’ aangescherpt; 

o [2] een speler met jeugdleeftijd* waarvan de teambepaling is vastgesteld op heren 
1/dames 1, is voor het vervolg van de competitie alleen nog speelgerechtigd voor 

heren 1/dames 1, heren 2/dames 2 (tenzij de vereniging dispensatie heeft 
aangevraagd om een ander team te beschouwen als opleidingsteam conform 
“procedure opleidingsteams”) en jongens A1/meisjes A1. Voor jeugdteams die 
uitkomen in de Landelijke A- en B en Super A- en B-competitie zijn aanvullende 

bepalingen van toepassing. *Dit geldt ook voor spelers met jeugdleeftijd die op de 
teamopgave standaardteams en/of spelerslijst Hoofd- en Overgangsklasse staan. 
 

• Speelgerechtigdheidsregels zaalhockey (art. 4.3) 
o [1] definitie ‘eigen spelers’ aangescherpt; 
o [2] uitwerking combiteams (samengestelde teams binnen dezelfde vereniging) 

verduidelijkt. 

 
• Protestcommissie: de Protestcommissie is afgeschaft. Dit houdt in dat voor veld- en 

zaalhockeywedstrijden géén mogelijkheid meer bestaat tot het indienen van een protest 
tegen een vermeend onjuist uitleggen of toepassen van het spelreglement. 
 

• Combi-teams (art. 4.1.f): Binnen de reglementen meer ruimte opgenomen voor clubs die 

structureel met spelers van twee verengingen (een) combi-team(s) in de competitie uit 

wensen te komen. 
 

• VL als aparte categorie binnen de veteranencompetities toegevoegd (art. 3.1.c.3) 
 

• Pilot shoot-out in de 1e klasse heren en dames (art. 2.5.h): in de Eerste Klasse (eerste 
teams) zal de wedstrijd bij een gelijkspel na reguliere speeltijd worden afgesloten met het 

nemen van shoot-outs. Het winnende team verdient hiermee een extra wedstrijdpunt. 
Indien er aan het eind van de competitie een gelijke stand is, dan wordt bij de bepaling 
van het onderlinge resultaat, het resultaat van de shoot-outs (pilot) niet meegenomen. Zie 
uitwerking verderop in deze nieuwsbrief. 
 

• De regelgeving omtrent afgelastingen is nu ook van toepassing voor wedstrijd in topklasse 
district A-B-C (art. 5.6.3.b): Indien een speelveld wordt afgekeurd, is de vereniging 

verplicht de wedstrijd van de Landelijke A- en B-, IDC- en Super A-/B-competities en/of 
topklasse district A-B-C te verzetten naar een ander op de accommodatie aanwezig wél 

bespeelbaar kunstgrasveld, omdat in zo’n geval wedstrijden in deze competities voorrang 
hebben op die in andere competities, behalve op wedstrijden van standaardteams. NB. Dit 
houdt in dat wedstrijden van andere teams die nog moeten binnen en/of reeds bezig zijn, 
onderbroken kunnen worden en deze teams dus ruimte moeten maken. De reden waarom 
deze teams voorrang hebben is de vaak volle speeldagenkalender in combinatie met de 

eventuele play-offs en de over het algemeen lange reistijd van deze teams. 
 

• Opgenomen in het reglement: Het Bondsbestuur en de Commissie Arbitrage hebben de 
mogelijkheid de scheidsrechters bij te laten staan door een videoscheidsrechter (art. 
10.1.2.a). 


