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Bondsreglement van de
Koninklijke Nederlandse Hockey Bond
Inleiding
In dit Bondsreglement worden, op basis van artikel 9.4. van het huishoudelijk
reglement van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond, de voorschriften
gegeven voor:
a. 	de organisatie van wedstrijden en competities en alles wat daarmee
samenhangt;
b. de arbitrage bij wedstrijden en alles wat daarmee samenhangt;
c. 	de uitoefening van bevoegdheden van het Bondsbestuur, de competitieleiding
en coördinatoren jongste jeugd in het kader van de competities;
d. 	de werkwijze van andere besturen en commissie van de KNHB, voor zover het
wedstrijden, competities en arbitrage bij wedstrijden betreft.
Dit Bondsreglement vervangt eerdere uitgaven en treedt in werking op
1 augustus 2017.
Nieuwe opzet Bondsreglement
Ten opzichte van eerdere edities van dit Bondsreglement zijn de afzonderlijke
delen A tot en met F in elkaar verweven, waardoor er geen specifieke delen zijn
voor enkel veld- en/of zaalhockey. Hiermee is het reglement leesbaarder gemaakt
en zijn de dubbel vermelde regels waar mogelijk verwijderd.
Natuurlijk kunnen er verschillen bestaan tussen de regels veld- en zaalhockey;
de uitwerking hiervan is dat die regels dus alleen van toepassing zijn op
veld- of zaalhockey. Indien dat het geval is wordt dit in de tekst van het reglement
duidelijk aangegeven door middel van een zwarte balk met daarin de aanduiding
veldhockey of zaalhockey.
Enkele voorbeelden:
NB. Dit artikel is alleen van toepassing op zaalhockey
Voor veldhockey geldt:
Voor het gemak van de gebruiker zijn in de tekst van dit Bondsreglement bij
daarvoor in aanmerking komende onderwerpen de geldende bepalingen van
de statuten en van het huishoudelijk reglement van de KNHB eveneens
weergegeven.
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Begripsomschrijvingen
In dit bondsreglement wordt verstaan onder:
1. 	accommodatie, het geheel van speelveld, met bijbehorende faciliteiten, en
kleedgelegenheid, in gebruik bij wedstrijden veldhockey of zaalhockey;
2.	
bedrijfshockeycompetitie, alle reeksen van hockeywedstrijden waaraan kan
worden deelgenomen door bedrijven, beroepsgroepen en andere groepen
van personen, die worden georganiseerd door een bij de KNHB
aangesloten vereniging, dan wel door een stichting die zich het organiseren
van een bedrijfshockeycompetitie ten doel stelt, dan wel door een natuurlijk
persoon, dan wel door enig ander rechtspersoon;
3.	
begeleider, iedere persoon die een lid in de ruimste zin van het woord
begeleidt en/of voor die begeleiding verantwoordelijk is (waaronder in ieder
geval begrepen het trainen, coachen en/of verzorgen op en/of rondom de
plaats waar de sportbeoefening en/of de voorbereiding daarop plaatsvindt);
4. Bondsbestuur, het bestuur van de KNHB;
5.	
bondsbureau, het bureau als bedoeld in artikel 17 van de statuten, dat de
werkzaamheden van het KNHB Bondsbestuur ondersteunt;
6.	
bondscompetitie, een door een bondscompetitieleiding landelijk
georganiseerde en/of gecontroleerde competitie;
7.

bondsjaar, het verenigingsjaar als bedoeld in artikel 5 lid 2 van de statuten;

8.	
bondsscheidsrechter, een namens de Commissie Arbitrage (CA) en/of
Districtscommissie Bondsarbitrage (DBa) aangewezen scheidsrechter;
9.	
bondswedstrijd, een door de KNHB georganiseerde, uitgeschreven en/of
vastgestelde wedstrijd of speelreeks veldhockey of zaalhockey;
10.	
commissie arbitrage (CA), de bondscommissie die krachtens artikel 7.2.3.
van het huishoudelijk reglement op bondsniveau de aangelegenheden rond
spelreglementen, wedstrijdleiding en scheidsrechters verzorgt;
11.	
commissie bedrijfshockey, commissie die krachtens artikel 7.2.2. van het
huishoudelijk reglement het Bondsbestuur adviseert over zaken de
bedrijfshockey betreffende;
12.	
competitieleiding, de functionaris die namens het Bondsbestuur
(portefeuillehouder competitie) verantwoordelijk is voor de aangeboden
bondscompetities of districtscompetities veldhockey of zaalhockey;
13.	
competities, door de KNHB uitgeschreven of goedgekeurde reeksen van
wedstrijden van een vast aantal teams, te spelen over een bepaalde periode
volgens daartoe strekkende voorschriften met betrekking tot de organisatie,
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het programma, het puntensysteem, de eindrangschikking en alles wat
daarmee samenhangt;
14.	
competitieseizoen, de periode waarin door de competitieleiding speeldagen,
voorbekerwedstrijden, competitiewedstrijden veld- en zaalhockey, play-offs,
promotie-/degradatiewedstrijden, nationale kampioenschappen en beslissingswedstrijden worden vastgesteld;
15.	
coördinator jongste jeugd, de functionaris die namens het Bondsbestuur
(portefeuillehouder competitie) verantwoordelijk is voor de aangeboden
speelreeksen jongste jeugd;
16.	
DBa (Districtscommissie Bondsarbitrage), commissie belast met de
organisatie van de Bondsarbitrage binnen een district;
17.	
district, de door geografische grenzen afgebakende organisatorische
eenheden binnen de KNHB, te weten; het district Zuid-Holland, het district
Noord-Holland, het district Midden Nederland, het district Zuid Nederland,
het district Oost Nederland en het district Noord Nederland;
18.	
districtscompetitie, een door een districtscompetitieleiding binnen een
district georganiseerde en/of gecontroleerde competitie;
19.	
doelverdediger, één van de spelers van elk team, die beschermende
uitrusting draagt, ten minste bestaande uit minimaal hoofdbescherming,
scheenbeschermers en die de rechten heeft van een doelverdediger;
20.	DWF (digitaal wedstrijd formulier), wedstrijdformulier ten behoeve van de
formele administratieve afhandeling van de wedstrijd;
21. EHF, de European Hockey Federation ofwel de Europese Hockey Federatie
22.	FIH, de Féderation Internationale de Hockey ofwel de Internationale Hockey
Federatie;
23.	Hoofdklasse, landelijk georganiseerde competitie, de hoogste Klasse voor
standaardteams heren en dames;
24.	interdistrictscompetitie, een door een bondscompetitieleiding of districtscompetitieleiding georganiseerde en/of gecontroleerde competitie tussen
teams van verenigingen uit twee of meer verschillende districten, niet zijnde
een bondscompetitie;
25.	Jong Senioren-team, een heren- en damesteam van een vereniging, niet
zijnde een standaardteam, samengesteld uit spelers in de leeftijd van 18 tot
25 jaar;
26. KNHB, de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond;
27.	
Landelijke A- en B-competitie, landelijke georganiseerde competitie tussen
A- cq. B-jeugdteams van verenigingen uit alle zes districten;
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28.	Overgangsklasse, landelijk georganiseerde competitie, de op één na hoogste
Klasse voor standaard heren- en damesteams;
29.	play-offs, wedstrijdserie waarmee na afloop van een competitie, het
kampioenschap, promotie of degradatie of plaatsing voor een bepaalde
competitie van een team wordt bepaald. Deze wedstrijdserie heeft een eigen
reglement;
30.	reserveteam, een tweede en/of lager genummerd heren- en damesteam van
een vereniging, niet zijnde een veteranen en jong-senioren team;
31. scheidsrechter, een met de wedstrijdleiding in een wedstrijd veldhockey of
zaalhockey belaste persoon;
32.	seizoen, de tijdsperiode, op 1 juli beginnend en op 30 juni daaropvolgend
eindigend, waarin de door de KNHB georganiseerde competities worden
gespeeld;
33.	spelers, de mannelijke of vrouwelijke personen die behoren tot een van de
teams en die uitkomen in een wedstrijd of speelreeks veldhockey of
zaalhockey;
34.	spelerslijsten Hoofd- en Overgangsklasse, digitale opgave waarop voorafgaand aan het seizoen de spelers(namen) moeten worden opgegeven die
gedurende het seizoen speelgerechtigd zijn uit te komen voor het standaard
heren- of damesteam uitkomend in de Hoofd- of Overgangsklasse;
35.	spelregels, het samenstel van voor de beoefening van veldhockey of
zaalhockey in wedstrijdvorm vastgelegde spel- en gedragsregels;
36.	standaardteam, het eerste heren- en damesteam van een vereniging (heren
1 en dames 1);
37. statuten, de statuten van de KNHB;
38.	studentenvereniging, een vereniging die geen jeugdleden heeft en waarvan
de leden niet alleen contributie moeten betalen aan de vereniging zelf, maar
ook in het bezit moeten zijn van een sportkaart van het universitair
sportcentrum ter plaatse om gebruik te mogen maken van de velden;
39.	Super A- en Super B-competitie, landelijke georganiseerde districtsoverschrijdende A- cq. B-competitie tussen teams van verenigingen uit alle
zes districten;
40. team, de aan een wedstrijd deelnemende combinatie van spelers van een
vereniging of van de KNHB;
41. teamopgave standaardteams, de teamopgave waarop alle spelers die
gedurende een seizoen voor de standaardteams van de vereniging uitkomen,
worden opgegeven;
42. teamleider, de persoon die namens een vereniging is toegevoegd aan een
KNHB Bondsreglement 11

jeugdteam en die tijdens een wedstrijd verantwoordelijkheid draagt voor het
gedrag van de spelers;
43. toernooien, reeksen van wedstrijden tussen twee of meer teams, te spelen in
een bepaalde periode volgens daartoe strekkende voorschriften;
44.	tuchtcommissie, de statutaire commissie die op grond van artikel 28 van de
statuten oordeelt over een vermeend handelen of nalaten in strijd met de
reglementen door een (verenigings)lid of begeleider;
45.	tuchtreglement, een reglement, waarin de tuchtprocedure op grond van
vermeend handelen in strijd met de bepalingen als omschreven in artikel 11
en 12 van de statuten wordt beschreven;
46.	uitkomen, het deelnemen aan- en invallen in een bondswedstrijd; onder
uitkomen wordt ook verstaan het vermeld zijn op het wedstrijdformulier;
47.	
vereniging, een lid van de KNHB als bedoeld in artikel 6 lid 2 van de statuten
of artikel 6 lid 3 sub c van de statuten;
48.	verenigingslid, een persoon als bedoeld in artikel 6 lid 3 sub e van de
statuten;
49. veteranenteam, een heren- en damesteam van een vereniging, niet zijnde
een standaardteam, samengesteld uit spelers in de leeftijd vanaf 35 jaar
waarbij de minimum leeftijd afhankelijk is van de categorie waarin wordt
gespeeld. Zie hiervoor de leeftijdsgrenzen in artikel 3.1 van dit reglement;
50. wedstrijddeelnemers, spelers en begeleiders;
51.	
wedstrijdleiding, het leiden van wedstrijden veldhockey of zaalhockey door
toepassing van de spelregels.
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1. Algemene regels en bepalingen
1.1.		 Statuten en reglementen van de KNHB
			 a.	Bij deelname aan wedstrijden in Nederland
				Alle leden van de KNHB die deelnemen aan een door de KNHB of
een vereniging georganiseerde competitie, wedstrijdreeks, toernooi,
wedstrijd of speelreeks, zijn door hun deelnemen onderworpen aan
de statuten en reglementen van de KNHB.
			
b. Bij deelname aan wedstrijden in het buitenland
				De leden van de KNHB, zowel verenigingen als verenigingsleden, zijn
ook bij deelnemen aan wedstrijden in het buitenland onderworpen
aan de statuten en reglementen van de KNHB.
1.2.		 Gevallen waarin dit Bondsreglement niet voorziet
			In gevallen betreffende competities, wedstrijden en toernooien, teams,
spelers en begeleiders, wedstrijdleiding, scheidsrechters, en
accommodaties waarin dit Bondsreglement niet voorziet, beslist het
Bondsbestuur dan wel de betrokken competitieleiding.

2. Organisatie competities
2.1.		 Competitiesoorten en organisatievorm
			 a.	De competitieleiding en coördinatoren jongste jeugd organiseren
competities/speelreeksen veldhockey en zaalhockey voor teams van
de verenigingen.
			 b.	Elk seizoen worden competities/speelreeksen veldhockey en
zaalhockey georganiseerd voor:
				 b.1. standaardteams van dames en van heren;
				 b.2. reserveteams en jong seniorenteams van dames en van heren;
				 b.3. veteranenteams van dames en van heren;
				 b.4. jeugdteams van meisjes en van jongens;
				 b.5. jongste jeugdteams van meisjes en van jongens.
				
Zie voor leeftijdscategorieën artikel 3.1 van dit Bondsreglement.
			 c.	Naast de onder lid b. genoemde jaarlijkse competities/speelreeksen
kunnen de competitieleiding en coördinatoren jongste jeugd andere
competities/speelreeksen organiseren.

KNHB Bondsreglement 13

			 d.	Voor senioren- en jeugdteams (va. 11-tallen) geldt dat zonder toestemming van de competitieleiding het uitkomen van heren- in dameswedstrijden vv. en jongens- in meisjeswedstrijden vv. niet is toegestaan.
			 e.	Competities kennen een indeling met Klassen en daarbinnen poules;
de aan de competitie deelnemende teams worden binnen die Klassen
en poules ingedeeld.
			 f.	De door de bondscompetitieleiding landelijke georganiseerde
competities (competitie met doorgaans teams uit meerdere districten)
worden aangeduid als ‘bondscompetities’, de door de districtscompetitieleiding georganiseerde competities als ‘districtscompetities’.
			 g.	Voor elk van de Klassen/poules van een competitie wordt een
programma vastgesteld van wedstrijden die de ingedeelde teams
tegen elkaar zullen spelen.
			 h.	Voor een aantal Klassen van dames respectievelijk heren en meisjes respectievelijk jongens kunnen in aanvulling op de gebruikelijke
competities bekerwedstrijden worden vastgesteld. De reglementen
hiervoor zullen voor de aanvang van een competitie waarin deze
gespeeld worden, bekend worden gemaakt.
			 i. Veldhockey en zaalhockey zijn los van elkaar staande competities.
			 j.	Alle wedstrijden die een team in een veldhockey- of zaalhockeyseizoen speelt, behoren tot dezelfde competitie. Hiertoe behoren de
voorcompetitie, vervolgcompetitie, play-offs (wo. ook finaledagen
van bv. de Super A-/B-competitie) en Nederlands Kampioenschappen.
Voor teams die zich kwalificeren voor deelname aan play-offs en/of
een Nederlands Kampioenschap geldt een deelnameverplichting.
			 k.	De uitslagen en ranglijsten van speelreeksen jongste jeugd worden
niet gepubliceerd, omdat de nadruk bij de jongste jeugd ligt op het
opleiden/ontwikkelen van spelers.
2.2.		 Indeling van teams in de competitie
			 a.	In de competities voor senioren worden de teams ingedeeld in Klassen
(met poules) op basis van de klassering na afloop van de voorafgaande competities na promotie respectievelijk degradatie en/of rating.
			 b.	In de competities voor jong senioren worden de teams ingedeeld in
Klassen (met poules) op basis van de klassering na afloop van de
voorgaande competities na promotie respectievelijk degradatie en/of
rating.
			 c.	In de competities voor veteranen worden de teams ingedeeld in
14 KNHB Bondsreglement

Klassen (met poules) al dan niet op basis van de klassering na afloop
van de voorafgaande competities, na promotie respectievelijk degradatie en/of rating.
			 d.	In de competities voor junioren worden de teams ingedeeld in Klassen
(met poules) naar de respectievelijke leeftijdscategorieën. Hierbij kan
gebruik worden gemaakt van teamratings op basis van prestaties in
voorgaande seizoenen.
			 e.	Ingeval van uitbreiding van het aantal teams van een vereniging
zullen de nieuwe teams worden ingedeeld in:
				 •	als het een standaardteam betreft: de laagste Klasse voor
standaardteams;
				 •	als het een reserve- of jong seniorenteam betreft: de laagste Klasse
voor reserve- of jong seniorenteams;
				 •	als het een veteranenteam betreft: de laagste Klasse voor
veteranenteams;
				 •	als het een jeugdteam betreft: de daarvoor bestemde
leeftijdscategorie.
			 f.	Als een vereniging of een team één of meer seizoenen niet uitkomt in
een competitie worden de teams van die vereniging, dan wel het
betreffende team bij opnieuw deelnemen aan de competitie in principe ingedeeld als nieuw team in de laagste standaard- of reserveklasse.
			 g.	Van een vereniging die zich voor de eerste maal met teams inschrijft
voor de competities worden de teams in beginsel ingedeeld in de
laagste Klasse voor standaard-, reserve, jong senioren- en veteranenteams en voor wat betreft jeugdteams naar leeftijdscategorie.
			 h.	Bij samengaan van twee of meer verenigingen in één vereniging worden de standaardteams van de nieuw gevormde vereniging ingedeeld
in de hoogste Klasse waarin de betreffende standaardteams na afloop
van de voorafgaande competities waren geklasseerd, na promotie respectievelijk degradatie. De reserve-, jong senioren en veteranenteams
blijven ingedeeld in de Klasse waarin de betreffende teams na afloop
van de voorafgaande competities waren geklasseerd, na
promotie respectievelijk degradatie. De jeugdteams van de samengegane verenigingen blijven ingedeeld in de Klassen naar de diverse
leeftijdscategorieën, al dan niet op basis van de klassering na afloop
van de voorafgaande competities, na promotie respectievelijk
degradatie.
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2.3.		 Speeldagen/periodes
			 a.	De aanvang van de competities veldhockey wordt jaarlijks, uiterlijk in
de maand mei voorafgaand aan het competitieseizoen, gepubliceerd
op de website van de KNHB.
			 b.	De aanvang van de competities zaalhockey wordt jaarlijks, doch
uiterlijk een maand voorafgaand aan het betreffende competitieseizoen zaalhockey bekend gemaakt.
			 c.	De competitieleiding maakt uiterlijk in de maand juni voorafgaand
aan een competitieseizoen aan de clubs (in het district) bekend welke
zaalhockeycompetities zullen worden georganiseerd en in welk deel
van het seizoen de wedstrijden van die competities in beginsel
voorrang zullen hebben op wedstrijden veldhockey die door overeenkomstige teams zullen worden gespeeld.
2.4. Nederlands Kampioenschappen, play-offs en toernooidagen
			a.	Jaarlijks organiseert de competitieleiding volgens dan nader aan te
geven regelingen (nationale) kampioenschappen veldhockey en
zaalhockey voor standaardteams, senioren reserveteams, jong
seniorenteams (alleen veldhockey) en jeugdteams in de leeftijdscategorieën A, B en C.
			 b.	Bij deze kampioenschappen worden bondsgedelegeerden aangewezen
die met betrekking tot (door scheidsrechters) geconstateerd wangedrag van spelers, begeleiders en/of toeschouwers op kunnen treden
en maatregelen kunnen treffen. Indien door een bondsgedelegeerde
een schriftelijke verklaring (rapportage wangedrag) wordt ingediend,
kan het Bondsbestuur besluiten tegen betrokkene(n) een tuchtzaak
aanhangig te maken.
			 c.	Voor het bepalen van een kampioenschap, promotie of degradatie van
een team kunnen play-offwedstrijden worden vastgesteld. De
reglementen hiervan worden ruim voor aanvang van de play-offs
bekend gemaakt en gepubliceerd op de website van de KNHB.
2.5.		 Ranglijst opmaken
			 a.	De resultaten van wedstrijden in competities worden verwerkt in
ranglijsten, op basis waarvan volgens tevoren te bepalen en bekend
te maken regels kampioenschappen worden toegekend en
beslissingen over promotie en degradatie van teams in die competitie
worden genomen.
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			 b.	Voor het opmaken van de ranglijst in een competitie geldt dat per
wedstrijd van die competitie wedstrijdpunten worden toegekend en
dat de rangorde van de deelnemende teams wordt bepaald op grond
van de door elk team op enig moment van de competitie behaalde
wedstrijdpunten. Voor toekenning van wedstrijdpunten per wedstrijd
geldt het volgende:
				 • de winnaar van een wedstrijd krijgt 3 wedstrijdpunten;
				 • de verliezer van een wedstrijd krijgt 0 wedstrijdpunten;
				 • bij een gelijk spel krijgt elk van de twee teams 1 wedstrijdpunt.
				
Zie voor de Eerste Klasse Dames en Heren (eerste teams): lid h van dit
artikel.
			 c.	Indien twee of meer teams een gelijk aantal wedstrijdpunten hebben
behaald is het hoogste aantal gewonnen wedstrijden bepalend voor
de ranglijst in een competitie.
			 d.	Voor de ranglijst in een competitie wordt vervolgens rekening
gehouden met het doelsaldo; hiermee wordt bedoeld het aantal
gemaakte doelpunten ‘vóór’ minus het aantal doelpunten ‘tegen’ in
één en dezelfde competitie.
			 e.	Is dit doelsaldo gelijk, dan wordt vervolgens de rangorde bepaald door
het aantal doelpunten ‘vóór’ per team.
			 f.	Indien ook dit aantal doelpunten ‘vóór’ per team gelijk is, wordt de
rangorde vervolgens bepaald door het cumulatief resultaat van de
wedstrijden die de gelijk geëindigden, in één en dezelfde competitie,
onderling hebben gespeeld.* *Zie lid h.
			 g.	Indien voor de eindrangschikking op grond van deze regels (lid b tot
en met f) en telsom geen beslissing is verkregen, terwijl een beslissing
in verband met promotie, degradatie of het bepalen van het
kampioenschap noodzakelijk is, zal, tenzij een andere specifieke
regeling is getroffen, voor de betrokken teams op een daarvoor door
de competitieleiding aan te wijzen terrein een beslissingswedstrijd
worden vastgesteld.
			 h.	In de Eerste Klasse Dames en Heren (eerste teams) seizoen 2017-2018
(pilot) 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. *Bij de bepaling van het
onderlinge resultaat, wordt het resultaat van de shoot-outs (pilot) niet
meegenomen.

KNHB Bondsreglement 17

2.6.		 Promotie-/degradatieregeling(en)
			 a.	De promotie- en degradatieregelingen veld- en zaalhockey worden
jaarlijks vóór de aanvang van het betreffende competitieseizoen
vastgesteld en gepubliceerd op de website van de KNHB.
			
Recht op promotie in de Bondscompetitie
			
NB. DIT LID IS ALLEEN VAN TOEPASSING OP VELDHOCKEY
			 •	Wanneer de promotie-/degradatieregelingen aangeven dat een team
het recht op promotie verkrijgt en dit team ziet daar vanaf, dan komt
voor deze promotieplaats het team in aanmerking dat direct onder dit
team is geëindigd.
			 •	Indien dit team van het recht op promotie afziet, dan kan het team
in aanmerking komen dat in dezelfde Klasse in een andere poule op
dezelfde positie is geëindigd. Indien er in dit laatste geval meerdere
poules zijn, dan zal het recht achtereenvolgens overgaan op het team
met de beste eindklassering volgens het bepaalde in artikel 2.5.
			 •	Indien deze teams afzien van het recht op promotie dan kan dit tot
gevolg hebben dat het team dat van het recht op promotie af ziet
alsnog promoveert of aan promotiewedstrijden deelneemt.
			
Recht op degradatie in de Bondscompetitie
			 NB. DIT LID IS ALLEEN VAN TOEPASSING OP VELDHOCKEY
			 •	Wanneer de promotie-/degradatieregelingen aangeven dat een team
niet is gedegradeerd, dan kan de vereniging van dit team een verzoek
indienen om het team te laten degraderen.
			 •	Het hoogst geëindigde gedegradeerde team uit dezelfde poule krijgt
dan de mogelijkheid tot behoud in de Klasse.
			 •	Indien dit team van de mogelijkheid tot behoud in de Klasse afziet,
dan kan een team in aanmerking komen dat in dezelfde Klasse op een
degradatiepositie is geëindigd. Indien er in dit laatste geval meerdere
kandidaten zijn, dan zal de mogelijkheid achtereenvolgens geboden
worden aan het team met de beste eindklassering volgens het
bepaalde in artikel 2.5.
			 •	Indien deze teams afzien van de mogelijkheid tot behoud in de Klasse,
dan kan dit tot gevolg hebben dat het verzoekende team als nog in de
Klasse blijft behouden.
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2.7.		 Inschrijven voor de competitie
			 a. Inschrijven voor de veldhockeycompetitie
				 •	Verenigingen kunnen voor aanvang van het seizoen de teams
inschrijven bij de competitieleiding. De inschrijving dient digitaal via
het eigen ledenpakket te geschieden voorafgaand aan het seizoen
waarin de vereniging aan de veldcompetities wil deelnemen. De
uiterste inschrijfdatum wordt uiterlijk begin april van het lopende
seizoen gecommuniceerd aan de verenigingen. Bij het onvolledig
of niet juist, niet of niet tijdig indienen van de opgave kan aan de
betrokken vereniging een boete worden opgelegd van ten hoogste
€ 250,00 en kan deelname aan de competitie cq. het recht op een
plek in een bepaalde Klasse binnen de competitie vervallen.
				 •	De verenigingen kunnen eventuele wensen ten aanzien van de
competitie-indeling van de teams en het wedstrijdprogramma
voorafgaand aan het betreffende seizoen bij inschrijving kenbaar
maken; voor zover mogelijk zal met deze wensen rekening worden
gehouden.
				 •	Elke vereniging dient met één heren én één damesteam, aan de
standaardcompetitie deel te nemen, behoudens dispensatie van
de competitieleiding. Dispensatie kan bij inschrijving van de teams
via het eigen ledenpakket worden aangevraagd. Verenigingen die
van deze dispensatie gebruik willen maken dienen het dispensatieverzoek vergezeld van een uitgebreide motivering, uiterlijk op de
uiterste inschrijfdatum te hebben ingediend.
			 b. Inschrijven voor de zaalhockeycompetitie
				 •	Verenigingen kunnen voor aanvang van het seizoen de teams
inschrijven bij de competitieleiding. De inschrijving dient digitaal via
het eigen ledenpakket te geschieden voorafgaand aan het seizoen
waarin de vereniging aan de zaalcompetities wil deelnemen. De
inschrijving dient te geschieden uiterlijk de 3e dinsdag in
september voorafgaand aan het seizoen waarin de vereniging aan
de zaalcompetities wil deelnemen met een formulier dat tevoren
aan de verenigingen wordt toegezonden. Bij het onvolledig of niet
juist, niet of niet tijdig indienen van de opgave kan aan de betrokken vereniging een boete worden opgelegd van ten hoogste
€ 250,00 en kan deelname aan de competitie cq. het recht op een
plek in een bepaalde Klasse binnen de competitie vervallen.
				 •	De verenigingen kunnen eventuele wensen ten aanzien van de
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competitie-indeling van de teams en het wedstrijdprogramma tot
uiterlijk de 3e dinsdag in september voorafgaand aan het betreffende seizoen bij inschrijving kenbaar maken; voor zover mogelijk
zal met deze wensen rekening worden gehouden.
2.8. Terugtrekken van een team uit de competitie
			a.	Aan een vereniging die in de periode tussen het bekend stellen van de
concept(poule)indeling en de aanvang van het competitieseizoen één
of meer teams uit de competitie terugtrekt, kan voor elk teruggetrokken team een geldboete worden opgelegd van ten hoogste € 250,00.
We onderscheiden verschillende fases, die terug te vinden zijn in het
“uniforme boete-overzicht veldhockey/zaalhockey/jongste jeugd” op
de website van de KNHB. Bovendien blijft voor elk team dat aan de
competitie heeft deelgenomen het inschrijfgeld verschuldigd, alsmede
de eventuele kosten van zaalhuur.
			 b.	Indien een team zich tijdens het competitieseizoen terugtrekt worden
de reeds door dat team gespeelde wedstrijden als niet gespeeld
beschouwd; een en ander zal in de ranglijst van de competitie worden
verwerkt.
			 c.	De competitieleiding deelt het betreffende team het volgende seizoen
ten minste één Klasse lager in. Indien de vereniging het team één
Klasse lager ingedeeld wil hebben, dient de betreffende vereniging
vóór 31 oktober (veldhockey) en vóór 31 mei (zaalhockey) van het
lopende seizoen bij de competitieleiding ter goedkeuring een plan van
aanpak te overleggen.

3. Leeftijdsgrenzen
3.1.		 Leeftijdsgrenzen voor de senioren- en juniorencompetities
			 a.	De leeftijdsgrenzen voor senioren en junioren, ingedeeld naar
categorieën, zijn vastgesteld in artikel 3.3 lid 2 van het huishoudelijk
reglement van de KNHB.
			 Bepaald is dat leden die vóór 1 oktober van het lopende bondsjaar
				 • 18 jaar of ouder zijn aangeduid worden als: senioren;
				 •	16 jaar of ouder, doch nog geen 18 jaar zijn aangeduid worden als
junioren A;
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				 •	14 jaar of ouder, doch nog geen 16 jaar zijn aangeduid worden als
junioren B;
				 •	12 jaar of ouder, doch nog geen 14 jaar zin aangeduid worden als
junioren C;
				 •	10 jaar of ouder, doch nog geen 12 jaar zijn aangeduid worden als
junioren D;
				 •	8 jaar of ouder, doch nog geen 10 jaar zijn aangeduid worden als
junioren E;
				 •	6 jaar of ouder, doch nog geen 8 jaar zijn aangeduid worden als
junioren F;
				 • nog geen 6 jaar zijn aangeduid worden als junioren G.
				Competities voor jeugdteams van meisjes respectievelijk jongens,
worden onderscheiden in de leeftijdscategorieën A, B, C en D. Voor
meisjes en jongens in de leeftijdscategorieën D, E, F en G kunnen daarnaast in onderling overleg tussen de verenigingen en de coördinatoren
jongste jeugd speelreeksen voor 3-, 6- of 8-tallen worden vastgesteld.
			 b.	Voor de competities voor heren en dames jong senioren geldt dat de
spelers op 1 oktober van het lopende seizoen maximaal 25 jaar mogen
zijn. Gedurende een competitieseizoen mogen echter per team per
wedstrijd maximaal twee oudere spelers, die de leeftijd van 28 jaar
op 1 oktober nog niet hebben bereikt, in competitiewedstrijden van dit
team uitkomen. Let op: de regels speelgerechtigdheid zoals verwoord in
artikel 4 zijn van toepassing!
		c.

Leeftijdsgrenzen voor veteranencompetities

				 c.1.	Voor de competities voor heren veteranenteams geldt dat de
spelers op 1 oktober van het lopende seizoen tenminste 35 jaar
moeten zijn. Gedurende een competitieseizoen mogen echter per
team per wedstrijd maximaal twee spelers, die de leeftijd van 35
jaar nog niet hebben bereikt, maar tenminste 30 jaar zijn op
1 oktober in competitiewedstrijden van dit team uitkomen.
				 c.2.	Voor de competities voor heren L-veteranenteams geldt dat de
spelers op 1 oktober van het lopende seizoen tenminste 50 jaar
moeten zijn. Gedurende een competitieseizoen mogen echter per
team per wedstrijd maximaal vier spelers, die de leeftijd van 50 jaar
nog niet hebben bereikt, maar tenminste 45 jaar zijn op 1 oktober in
competitiewedstrijden van dit team uitkomen.
				 c.3.	Voor de competities voor heren VL-veteranenteams geldt dat de
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spelers op 1 oktober van het lopende seizoen tenminste 45 jaar
moeten zijn. Gedurende een competitieseizoen mogen echter
per team per wedstrijd maximaal vier spelers, die de leeftijd van
45 jaar nog niet hebben bereikt, maar tenminste 40 jaar zijn op 1
oktober in competitiewedstrijden van dit team uitkomen.
				 c.4.	Voor de competities voor dames veteranenteams geldt dat de
spelers op 1 oktober van het lopende seizoen tenminste 30 jaar
moeten zijn. Gedurende een competitieseizoen mogen echter
per team per wedstrijd maximaal twee spelers, die de leeftijd van
30 jaar nog niet hebben bereikt, maar tenminste 27 jaar zijn op 1
oktober in competitiewedstrijden van dit team uitkomen.
				 c.5.	Voor de competities voor dames veteranenteams 45+ geldt dat
de spelers op 1 oktober van het lopende seizoen tenminste 45
jaar moeten zijn. Gedurende een competitieseizoen mogen echter
per team per wedstrijd maximaal vier spelers, die de leeftijd van
45 jaar nog niet hebben bereikt, maar tenminste 40 jaar zijn op 1
oktober in competitiewedstrijden van dit team uitkomen.
				 c.6.	Let op: de regels speelgerechtigdheid zoals verwoord in artikel
4 zijn van toepassing! De competitieleiding kan ten aanzien van
deze leeftijdsgrenzen andere bepalingen vaststellen; deze worden
voorafgaand aan het seizoen bekend gemaakt.
			 d.	Voor deelneming aan de bonds- of districtscompetities hockey worden de spelers op basis van de onder lid a van dit artikel genoemde
leeftijdsgrenzen door de vereniging ingedeeld in de in artikel 2.1.b
sub 1. tot en met 5. genoemde teams, door welke indeling de spelers
uitgesloten worden van het uitkomen in wedstrijden van een team
van de vereniging, spelend in een lagere leeftijdscategorie. In geval
een uitgesloten speler is uitgekomen in een bondswedstrijd is het
bepaalde in artikel 4.8 van toepassing. Voor spelers kan op basis van
artikel 3.2 door de competitieleiding dispensatie worden verleend (zie
lid 2 van dit artikel).
3.2.		 Dispensaties
			Het is zonder dispensatie niet toegestaan dat spelers in een jongere leeftijdscategorie spelen dan waarin ze volgens hun leeftijd moeten spelen,
zonder dispensatie zijn ze niet speelgerechtigd. Wanneer een vereniging
hier een uitzondering op wil maken, dient hiervoor via de module dispensaties in het ledenpakket dispensatie te worden aangevraagd. Een speler
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dispensatie verlenen, is een uitzondering en gebeurt alleen in bijzondere
situaties. Een nadere uitwerking van het dispensatiebeleid (Jongste)
Jeugd, (Jong) Senioren en Veteranen met ondermeer uitgangspunten en
richtlijnen is te vinden op www.knhb.nl. De competitieleiding beoordeelt
of dispensatie wordt verleend en in welke leeftijdscategorie de speler en/
of het team zal worden ingedeeld.

4. Lidmaatschap, speelgerechtigdheid en teambegeleiding
In dit artikel (4) worden de regels omtrent speelgerechtigdheid beschreven.
Artikel 4.1 beschrijft de algemene voorwaarden. In de artikelen 4.2 resp. 4.3
worden de speelgerechtigdheidsregels veldhockey resp. zaalhockey beschreven
en is er in 4.2 ook aandacht voor de teamopgave standaardteams (veld). Artikel
4.4 geeft de regelgeving Hoofd- en Overgangsklasse veldhockey weer en artikel
4.5 heeft betrekking op de regels Hoofdklasse en Districtstopklasse zaalhockey.
Vervolgens wordt er nog aandacht besteed aan de top-jeugdcompetities (4.6),
beslissingswedstrijden veld- en zaalhockey (4.7) zijn in 4.8 de maatregelen voor
niet-speelgerechtigde/uitgesloten spelers beschreven en volgt tot slot in 4.9 de
regeling omtrent teambegeleiders.
4.1.		 Lidmaatschap/speelgerechtigdheid algemeen
			 a.	Voor een vereniging mogen in de door de KNHB georganiseerde
competities en/of wedstrijdreeksen uitsluitend leden van die vereniging/verenigingsleden van de KNHB uitkomen. Wanneer een speler
geen lid is van een vereniging/verenigingslid van de KNHB, wordt
hij beschouwd als een niet-speelgerechtigde speler (zie artikel 4.8).
Iemand wordt als speelgerechtigd lid beschouwd, wanneer hij/zij in
het centrale ledenbestand van de KNHB staat vermeld als spelend lid.
			 b.	Een vereniging waarvan teams deelnemen aan de door de competitieleiding georganiseerde competities, is verplicht een up-to-date
bestand te onderhouden met de namen (achternaam en voorletters)
van de spelers die in een team zijn ingedeeld. Deze teamindelingen
dienen automatisch via de verenigingsledenapplicatie gesynchroniseerd te worden met de centrale database van de KNHB.
			 c.	Ten aanzien van een op zich tot deelnemen aan een competitie speelgerechtigde speler, kan de competitieleiding op grond van artikel 9.1.
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den als niet-speelgerechtigd aanmerken.
			 d.	Een speler is gedurende een competitieseizoen slechts voor één
vereniging tegelijkertijd speelgerechtigd voor door de KNHB of een
district georganiseerde competities en/of wedstrijdreeksen, behoudens hierna te geven overgangsregelingen en uitzonderingen.
			 e.	Een speler kan in de zaalhockeycompetitie voor een andere vereni
ging uitkomen dan waarvoor de speler actief is in de veldhockeycompetitie. Dit geldt voor zowel spelers die in de veldhockeycompetitie
in een standaardteam zijn uitgekomen, als voor spelers die in een
reserveteam of jeugdteam zijn uitgekomen. Voor deze spelers is een
meldingsplicht van toepassing:
				 •	Een speler die in de zaalhockeycompetitie wil uitkomen voor een
andere vereniging dan waarvoor hij/zij in de veldhockeycompetitie
uitkomt, meldt dit per email bij zijn/haar veldvereniging vóórdat
hij/zij voor de eerste keer dat seizoen voor de betreffende zaalhockeyvereniging uitkomt. Onder uitkomen wordt ook verstaan het
vermeld zijn op het DWF.
				 •	Deze regeling geldt ongeacht de situatie of de betrokken vereniging
waarvan de speler niet in de zaalhockeycompetitie zal uitkomen al
dan niet deelneemt aan de zaalhockeycompetitie.
				 •	Een speler kan in één zaalhockeyseizoen slechts voor één
vereniging uitkomen.
			 f.	Onverminderd het bepaalde onder lid c, heeft het Bondsbestuur de
bevoegdheid om aan verenigingen, die op zich twee aparte rechtspersonen zijn, toestemming te verlenen om samen een competitiegebouw in te richten. In die situatie mag een speler van het ene team
dat voor vereniging X uitkomt invallen bij een ander team dat voor
vereniging Y uitkomt, mits daarvoor toestemming is verleend door
de competitieleiding. Deze toestemming kan tevens worden gegeven
aan clubs die structureel met (een) combi-team(s) in de competitie uit
wensen te komen. Deze toestemming kan alleen worden verleend,
indien het gestelde onder de artikelen 4.1.i en 4.2 tot en met 4.6 van
dit Bondsreglement niet wordt overtreden. Een nadere uitwerking
van de voorwaarden/richtlijnen met betrekking tot combi-teams is te
vinden op www.knhb.nl.
			 g.	Overgang van een speler naar een andere vereniging beëindigt de
speelgerechtigdheid van de speler bij de te verlaten vereniging. De
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overgang kan alleen geschieden als de betrokkene aan zijn financiële
verplichtingen bij de te verlaten vereniging heeft voldaan, hetgeen
dient te blijken uit een door de speler bij de aanmelding bij de nieuwe
vereniging over te leggen schriftelijke verklaring van de te verlaten
vereniging. De speler is in hetzelfde seizoen niet-speelgerechtigd om
uit te komen voor een vereniging die hij in dat seizoen heeft verlaten.
			 h.	Spelers die in een competitieseizoen niét zijn uitgekomen in een
standaardteam van een vereniging, worden bij overgang naar een
andere vereniging zonder meer speelgerechtigd voor teams van
die vereniging. Het bestuur van de vereniging waar een speler zich
aanmeldt, dient er zich bij het bestuur van de vereniging die door de
speler wordt verlaten van te vergewissen of de speler is uitgekomen
voor hun standaardteam.
			 i.	Voor spelers die tijdens een competitieseizoen zijn vermeld op het
wedstrijdformulier van of zijn uitgekomen in door de KNHB vastgestelde wedstrijden (of een gedeelte daarvan) van een standaardteam,
geldt dat na de eerste competitiedag het uitkomen voor een standaardteam van een andere vereniging niet is toegestaan, tenzij het
wedstrijden in de zaalcompetitie betreft. Zie lid e van dit artikel.
			 j.	De competitieleiding kan (van deze bepalingen) in zeer uitzonderlijke
omstandigheden dispensatie verlenen. Dit geschiedt echter
uitsluitend in het geval dat de tweede competitiehelft (= de eerste
returnwedstrijd) van het betrokken team van de (nieuwe) vereniging
nog niet is begonnen.
			
k.	
Een buitenlandse speler in de categorie senioren, die in een
wedstrijd in Nederland wil uitkomen, al dan niet in een georganiseerde
competitie, is slechts speelgerechtigd, indien de betreffende speler
overeenkomstig het bepaalde in de Bye-Laws op artikel 5 van de FIH
statuten in het bezit is van een geldig certificaat van geen bezwaar
(NOC) van zijn nationale Hockeybond én de vereniging in wiens team
de betreffende speler uitkomt deze verklaring is overlegd aan de
KNHB en schriftelijk de bevestiging van de KNHB heeft gekregen dat
de betreffende speler speelgerechtigd is.
			 l.	Bij de senioren standaardteams veldhockey bepaalt de opgave teams
(artikel 4.2.2) cq. de spelerslijst (artikel 4.4) als uitgangspunt de
speelgerechtigdheid van een speler. Bij de senioren standaardteams
zaalhockey uitkomend in de Hoofdklasse en Districtstopklasse bepaalt
de spelerslijst (artikel 4.5) als uitgangspunt de speelgerechtigdheid
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van een speler. Voor alle overige senioren en alle jeugdteams wordt
de speelgerechtigdheid bepaald op grond van artikel 4.2 en 4.3. In het
geval de competitieleiding echter vaststelt, dat het uitkomen van een
speler binnen de Bondscompetitie competitievervalsing veroorzaakt,
dan kan de competitieleiding de speler als niet-speelgerechtigd
aanmerken.
		

m.	Het melden van een speler, die om één van de redenen genoemd in de
statuten dan wel reglementen van de KNHB, niet-speelgerechtigd is om
in een bepaald team uit te komen, moet binnen 5 dagen na de wedstrijd,
waarin de overtreding is begaan, schriftelijk door de competitieleiding
zijn ontvangen. Deze melding kan per e-mail geschieden door het
bestuur van de vereniging waartegen de overtreding is begaan.

4.2. Speelgerechtigdheidsregels veldhockey
NB. DIT ARTIKEL IS ALLEEN VAN TOEPASSING OP VELDHOCKEY
		4.2.1. Regeling uitgesloten spelers
					 a.	Voor deelneming aan de bonds- of districtscompetities worden de
spelers door de vereniging ingedeeld in de in regel 2.1.b. sub 1. tot
en met 5. genoemde teams, de regels met betrekking tot de
speelgerechtigdheid onder artikel 4 van dit reglement gelden
hierbij als uitgangspunt.
					 b. Als rangorde (verschillende categorieën) voor de teams geldt:
							 •	onder het standaardteam volgen de opeenvolgende reserveteams resp. jong seniorenteams die deelnemen aan de door de
competitieleiding geleide competities;
							 •	daaronder volgen de opeenvolgende veteranenteams (zie artikel
3.1.c) die deelnemen aan de door de competitieleiding geleide
competities;
							 •	daaronder volgen de opeenvolgende jeugdteams per leeftijdscategorie (zie artikel 3.1.a) die deelnemen aan de door de
competitieleiding geleide competities.
					 c.	In geval een uitgesloten speler is uitgekomen in een
bondswedstrijd is het bepaalde in artikel 4.8 van toepassing.
		4.2.2.	Speelgerechtigdheid standaardteams (teamopgave
heren 1/dames 1)
					 a.	Een vereniging die met een standaardteam aan de door de
competitieleiding georganiseerde competities deelneemt, is
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verplicht aan de KNHB uiterlijk op de dinsdag na de tweede competitieronde voor haar standaardteam(s) digitaal via het eigen
ledenpakket een bindende opgave te verstrekken met de namen
(achternaam en voorletters) van de spelers die in het 1e team*
zijn ingedeeld. Door deze indeling zijn zij volgens de navolgende
artikelen gebonden voor het uitkomen in lagere teams, dan
waarin zij zijn ingedeeld. Elke teamopgave moet tenminste 11
namen van spelers bevatten. Alle spelers moeten in het centrale
ledenbestand van de KNHB zijn vermeld als spelend lid (veld
weekdag) van de vereniging. *Deze verplichting om een opgave
te verstrekken geldt niet voor de teams waarvan een spelerslijst
in de zin van artikel 4.4 moet worden ingeleverd bij de KNHB.
					 b.	Bij de standaardteams (incl. de Hoofd- en Overgangsklasse)
geldt dat spelers opgegeven bij de nummers 1 tot en met 9
daadwerkelijk in dat team moeten uitkomen. Zij mogen niet in
een lager team uitkomen. Spelers opgegeven bij de nummers
10 tot en met 18 mogen naast het standaardteam ook uitkomen
voor het opleidingsteam (zie voor een verdere uitwerking lid c
van dit artikel). Voor spelers op een positie vanaf nummer 19 en
hoger (19, 20, enz.) geldt dat wanneer deze spelers uit willen
komen voor een ander team dan het opleidingsteam, de algemene regels speelgerechtigdheid zoals opgenomen in artikel 4.2
van toepassing zijn. Ditzelfde geldt voor spelers vermeld op de
spelerslijst conform artikel 4.4 op positie 19 en 20 (Hoofdklasse)
en de posities 19 tot en met 22 (Overgangsklasse).
					 c.	Het opleidingsteam van een vereniging is standaard bepaald op
heren 2 of dames 2. Een vereniging heeft voor veldhockey de
mogelijkheid om een ander team aan te duiden als opleidingsteam, hierop zijn de volgende bepalingen van toepassing:
							 c.1 .	Per categorie (heren/dames) kan er door een vereniging
één team worden aangewezen als opleidingsteam. Indien
een vereniging een ander team dan heren 2 en/of dames 2
als opleidingsteam wil beschouwen, dan dient de vereniging
dat aan te geven bij het inschrijven van de teams (artikel
2.7). De deadline hiervoor is 1 juli (voorafgaand aan het
seizoen).
										Aanvragen die te laat binnen komen, (kunnen) op basis van
deze grond worden afgewezen.
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							 c.2 .	Het aan te wijzen opleidingsteam kan zijn: heren 2/heren
3/heren 4/heren jong 1 (HJ1) of dames 2/dames 3/dames
4/dames jong 1 (DJ1) met maximaal één Klasse verschil
ten opzichte van het standaardteam. Voorbeeld: als het
standaardteam in de Eerste Klasse speelt dan moet het
opleidingsteam uitkomen in de reserve Tweede Klasse of
hoger.
							 c.3 .	De spelers die op de teamopgave (4.2.2) en of spelerslijst
(4.4) van H1/D1 staan op een positie van 10 tot en met
18 mogen het hele seizoen uitkomen voor H1/D1 én het
opleidingsteam. Mocht dit opleidingsteam een ander team
zijn dan H2/D2 (bijvoorbeeld HJ1 of DJ1) dan geldt dat
deze spelers alleen speelgerechtigd zijn voor H1/D1, H2/D2
én het opleidingsteam; in dit voorbeeld dus HJ1 of DJ1. Zij
mogen niet in alle tussenliggende teams spelen. NB. Bij het
aanwijzen van een Jong Seniorenteam als opleidingsteam
is het belangrijk dat clubs beseffen dat spelers uit H1/D1 de
juiste leeftijd moeten hebben om in het opleidingsteam te
mogen spelen.
							 c.4 .	Spelers die niet op de teamopgave (4.2.2) staan en wel
uitkomen voor het opleidingsteam vallen onder de algemene regels speelgerechtigdheid. Voor hen geldt deze
uitzonderingsregel zoals opgenomen onder lid c. dus niet.
							 c.5.		Bij de teambenaming van het opleidingsteam komt in de
Standenmotor een aparte aanduiding (een ‘O’ van
opleidingsteam) te staan, waaraan te zien is dat het team
een opleidingsteam betreft.
							 c.6.	Bij terugtrekking van het opleidingsteam voorafgaand aan
het seizoen kan er door de vereniging in overleg met de
competitieleiding een nieuw team aangewezen worden als
opleidingsteam. Bij terugtrekking van het opleidingsteam
tijdens het seizoen vervalt de regeling. Er is op dat moment
geen opleidingsteam. Er kan een verzoek ingediend worden
bij de competitieleiding voor een nieuw aan te wijzen
opleidingsteam.
					 d.	Bij de teams dienen de namen van die spelers te worden
vermeld, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen dat
zij ook werkelijk in het team zullen uitkomen.
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					 e.	De opgave dient goedgekeurd te worden door de competitieleiding.
					 f .	Iedere vereniging is gehouden de door de KNHB goedgekeurde
teamopgave (namen en posities) direct na het indienen van de
lijst van de KNHB op de verenigingswebsite te publiceren, zodat
die voor iedereen toegankelijk is. De goedgekeurde opgave kan
worden gedownload in de digitale omgeving via het ledenpakket.
					 g.	Een vereniging is gerechtigd in de loop van het seizoen, uiterlijk
vóór 1 maart van het lopende seizoen, éénmalig de bindende
teamopgave te wijzigen. Hiervoor kan contact opgenomen
worden met de afdeling competitie (competitie@knhb.nl). De
gewijzigde opgave is geldig op het moment dat de teamopgave
door de vereniging via het ledenpakket is ingestuurd.
					 h.	Aan een vereniging kan voor elk verzuim van het onder lid a
tot en met e bepaalde een geldboete worden opgelegd van ten
hoogste € 250,00.
					 i.		Een vereniging die een opgave als bedoeld in onder lid a van dit
artikel (teamopgave) doet en hierbij één of meer spelers opgeeft
van wie hem bekend is dat deze niet beschikbaar is/zijn of zal/
zullen zijn, pleegt een bedrieglijke handeling in de zin van artikel
11 lid 1 sub f van de statuten.
					 j.		Op een met redenen omkleed, schriftelijk verzoek van de
vereniging aan de competitieleiding kan, buiten de in artikel
4.2.2.g genoemde wijzigingsmogelijkheid, slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden veranderingen in de opgave worden
toegestaan. Deze dispensatie wordt bovendien slechts verleend
in het geval dat de tweede competitiehelft (= de eerste returnwedstrijd) van het betrokken team nog niet is begonnen.
					 k.	Voor standaardteams uitkomend in de 1e en 2e Klasse geldt een
uitzondering op de speelgerechtigdheid. Een speler die niet op
de teamopgave van een bepaald standaardteam in de eerste
of tweede Klasse is vermeld en vóór 15 maart van een lopend
seizoen niet is uitgekomen voor dat team, is slechts speelgerechtigd voor dat team, wanneer hij daarvoor van de KNHB
schriftelijk toestemming heeft gekregen. Er hoeft geen toestemming te worden aangevraagd voor jeugdspelers die vóór 15
maart al zijn uitgekomen voor een team van de vereniging, deze
spelers zijn altijd speelgerechtigd. Het uitsluitend na 15 maart
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toevoegen van een speler aan de teamopgave is niet voldoende.
Toestemming vragen is vereist!
NB1. Met jeugdspelers wordt in dit artikel bedoeld: spelers met
jeugdleeftijd die ook voor een jeugdteam van deze vereniging
uitkomen in de competitie. NB2. Voor informatie over de
toestemmingsprocedure, zie www.knhb.nl.
		4.2.3.	Teambepaling alle overige teams (niet standaardteams) junioren
en senioren
					 a.	Tijdens de eerste 5 wedstrijdrondes van het seizoen wordt
bepaald in welk team een speler zit. Dit is het team waarvoor de
speler speelgerechtigd is in het vervolg van de competitie. Als
een speler tijdens de eerste 5 wedstrijdrondes drie keer voor
één hetzelfde team is uitgekomen, dan is dat per direct zijn/haar
team. Het team waarvoor een speler het meest is uitgekomen,
geldt als zijn/haar team.
					 b.	Het team waarvoor een speler het meest is uitgekomen, geldt
als zijn/haar team.
					 c.	Wanneer een speler evenveel uitkomt voor verschillende teams,
dan geldt het hoogste team als zijn/haar team. Het bepaalde
in het eerste deel van lid c. is niet van toepassing op een speler
met jeugdleeftijd die zowel in een jeugd- als een seniorenteam
speelt (dus dubbel speelt). Deze jeugdspeler mag voor beide
teams blijven uitkomen.
					 d.	Wanneer een speler in hetzelfde seizoen meer uitkomt voor
een hoger team dan zijn/haar eigen team dan wordt het hogere
team zijn/haar team.
					 e.	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.
30 KNHB Bondsreglement

					f.		Bij de competitieleiding kan dispensatie worden gevraagd voor
de bepaling van zijn/haar team.
		

4.2.4. Invallen bij junioren- en seniorenteams

					
4.2.4.1.	Invallers lenen uit een op gelijk niveau of lager spelend
team
							Een team mag altijd invallers lenen uit een op een gelijk niveau
of lager spelend team, ongeacht het aantal eigen spelers dat
een team beschikbaar heeft. Onder een op gelijk niveau of lager
spelend team wordt verstaan:
							 a.	Een team dat binnen dezelfde leeftijdscategorie in dezelfde
Klasse of in een lagere Klasse speelt.
							 b.	Een team dat in een lagere leeftijdscategorie maximaal 1
Klasse hoger speelt; Indien er vanuit een lagere leeftijdscategorie wordt ingevallen bij een hogere leeftijdscategorie
en het verschil groter is dan 1 leeftijdscategorie, dan geldt
dat er per leeftijdscategorie een Klasse bij komt.
							 c.	Een team dat in een hogere leeftijdscategorie minimaal 1
Klasse lager speelt dan het team waarin wordt ingevallen.
							Invallers dienen hierbij te voldoen aan de leeftijdsgrenzen
binnen de leeftijdscategorie waarin ze invallen.
							Lenen van spelers die te oud zijn voor de betreffende leeftijdscategorie is behoudens verstrekte dispensatie niet toegestaan.
D.w.z. dat een speler met A-leeftijd (zonder dispensatie) niet
mag invallen in een B-team en dat een speler uit een senioren
reserveteam (28 jaar) (zonder dispensatie) niet mag invallen in
een Jong Senioren-team. Hetzelfde geldt voor spelers die te jong
zijn, bijvoorbeeld een speler uit de senioren reserve (27 jaar)
mag (zonder dispensatie) niet invallen in een heren veteranenteam.
					 ZIE VOOR VOORBEELDEN DE TABEL KLASSENGRENZEN
			 SPEELGERECHTIGDHEID OP WWW.KNHB.NL.
					 4.2.4.2.	Invallers lenen uit een hoger spelend team:
uitgangspunten
							Invallers lenen uit een hoger spelend team mag alleen als aan de
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volgende regels wordt voldaan:
							 a.	Er mag alleen worden geleend uit een hoger spelend team
als het eigen team geen mogelijkheid heeft tot het regelen
van invallers uit een (voor hun) lager of op gelijk niveau
spelend team.
							 b.	Invallers lenen uit een hoger spelend team mag als het eigen
team 11 of minder aan de wedstrijd deelnemende spelers*
over heeft. *Hieronder wordt verstaan: aantal eigen spelers
+ spelers die ingeleend worden/kunnen worden uit een voor
hun lager of op gelijk niveau spelend team.
							 c.	Het eigen team mag maximaal twee spelers lenen uit
maximaal 1 Klasse hoger dan volgens de tabel klassengrenzen speelgerechtigdheid veldhockey 2017-2018 is toegestaan.
							 d.	Dit klassenverschil geldt dus ook tussen leeftijdscategorieën
zoals vermeld onder artikel 3.1.a en 2.1.b.
							 e.	Bij de competitieleiding kan dispensatie worden gevraagd
voor het lenen van invallers uit een hoger spelend team.
							NB. Voor de junioren-, jong senioren en veteranenteams zijn
leeftijdsgrenzen bepalend, zie artikel 3.1.
					 4.2.4.3.	Specifiek m.b.t. seniorenteams die lenen uit
juniorenteams
							 a.	A-Jeugdspelers die invallen bij senioren reserveteams, die
normaliter uitkomen
									 - in de Landelijke A- cq. Super A- en/of Topklasse A competitie (A-jeugd) mogen alleen invallen in seniorenteams die
uitkomen in de reserve hoofdklasse tot en met de reserve
1e Klasse/jong senioren 1e Klasse;
									 - in de Sub-topklasse (A-jeugd) mogen alleen invallen in
seniorenteams die uitkomen in de reserve hoofdklasse tot
en met de reserve 2e Klasse/jong senioren 2e Klasse;
									 - in de 1e Klasse (A-jeugd) mogen alleen invallen in seniorenteams die uitkomen in de reserve hoofdklasse tot en met de
reserve 3e Klasse/jong senioren 3e Klasse;
									 - in de 2e Klasse (A-jeugd) mogen alleen invallen in seniorenteams die uitkomen in de reserve hoofdklasse tot en met de
reserve 4e Klasse/jong senioren 4e Klasse;
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									 - in de 3e Klasse (A-jeugd) mogen alleen invallen in seniorenteams die uitkomen in de reserve hoofdklasse tot en met de
reserve 5e Klasse/jong senioren 5e Klasse;
									 - in de 4e Klasse (A-jeugd) en lager mogen invallen in alle seniorenteams/jong seniorenteams (m.u.v. veteranenteams).
									B-Jeugdspelers die invallen bij senioren reserveteams, die
normaliter uitkomen
									 - in de Landelijke B- cq. Super B- en/of Topklasse B
competitie (B-jeugd) mogen alleen invallen in seniorenteams die uitkomen in de reserve hoofdklasse tot en met de
reserve 2e Klasse/jong senioren 2e Klasse;
									 - in de Sub-topklasse (B-jeugd) mogen alleen invallen in
seniorenteams die uitkomen in de reserve hoofdklasse tot
en met de reserve 3e Klasse/jong senioren 3e Klasse;
									 - in de 1e Klasse (B-jeugd) mogen alleen invallen in
seniorenteams die uitkomen in de reserve hoofdklasse tot
en met de reserve 4e Klasse/jong senioren 4e Klasse;
									 - in de 2e Klasse (B-jeugd) mogen alleen invallen in
seniorenteams die uitkomen in de reserve hoofdklasse tot
en met de reserve 5e Klasse/jong senioren 5e Klasse;
									 - in de 3e Klasse (B-jeugd) en lager mogen invallen in alle seniorenteams/jong seniorenteams (m.u.v. veteranenteams).
									
Een speler uit de D- en C-jeugd mag altijd invallen bij een
jong senioren en/of seniorenteam (m.u.v. een
veteranenteam).
							 b. Jeugdspelers mogen altijd invallen bij standaardteams.
				 4.2.4.4.	Specifiek m.b.t. veteranenteams die lenen uit senioren
reserveteams
							Spelers uit senioren reserveteams, die normaliter uitkomen
							 -	in de reserve hoofdklasse mogen niet invallen in
veteranenteams;
							 -	in de reserve overgangsklasse mogen alleen invallen in
veteranenteams die uitkomen in de hoofdklasse;
							 -	in de reserve 1e Klasse mogen alleen invallen in
veteranenteams die uitkomen tot en met de overgangsklasse;
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							 -	in de reserve 2e Klasse mogen alleen invallen in
veteranenteams die uitkomen tot en met de 1e Klasse;
							 -	in de reserve 3e Klasse mogen alleen invallen in
veteranenteams die uitkomen tot en met de 2e Klasse;
							 -	in de reserve 4e Klasse mogen alleen invallen in
veteranenteams die uitkomen tot en met de 3e Klasse;
							 -	in de reserve 5e Klasse mogen alleen invallen in
veteranenteams die uitkomen tot en met de 4e Klasse en lager.
							NB. voor het uitkomen in veteranenteams zijn leeftijdsgrenzen
bepalend, zie artikel 3.1.
				 4.2.4.5.	Specifiek m.b.t. senioren reserveteams die lenen uit
veteranenteams
							 Spelers uit veteranenteams, die normaliter uitkomen
							 -	in de veteranen hoofdklasse mogen alleen invallen in
reserveteams die uitkomen tot en met de overgangsklasse;
							 -	in de veteranen overgangsklasse mogen alleen invallen in
reserveteams die uitkomen tot en met de 1e Klasse;
							 -	in de veteranen 1e Klasse mogen alleen invallen in
reserveteams die uitkomen tot en met de 2e Klasse;
							 -	in de veteranen 2e Klasse mogen alleen invallen in
reserveteams die uitkomen tot en met de 3e Klasse;
							 -	in de veteranen 3e Klasse en lager mogen alleen invallen in
reserveteams die uitkomen tot en met de 4e Klasse en lager.
			
		 4.2.4.6. Keepers
							Voor keepers geldt dat er in principe ingeleend wordt vanuit een
op gelijk niveau of lager spelend team. Lukt dit niet, dan mag er
geleend worden uit een hoger team:
							 -	Voor teams uitkomend in de 1e Klasse en hoger mag geleend
worden uit een team dat max. 1 Klasse hoger speelt.
							 -	Voor teams uitkomend in de 2e Klasse en lager mag geleend
worden uit een team dat max. 2 Klassen hoger speelt. Indien
er een keeper wordt geleend uit een lagere leeftijdscategorie,
mag het verschil maximaal 2 Klassen zijn ongeacht de leeftijd
van de keeper (er komt dus niet nog een extra Klasse bij).
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							NB. Ook voor keepers in de junioren-, jong senioren- en
veteranenteams zijn leeftijdsgrenzen bepalend, zie artikel 3.1.
							Voor keepers is het aantal eigen spelers (zoals vermeld onder
uitgangspunten invallen bij een lager spelend team) niet van
toepassing! NB. Het gaat in deze regeling om vaste keepers.
			
		 4.2.4.7.	Landelijke A-/B- en Super A-/B-competitie: aanvullende
bepalingen
							Voor de Landelijke A- en B en Super A- en B-competitie zijn de
onderstaande aanvullende bepalingen van toepassing.
							 -	Een speler dient tijdens de eerste 10 wedstrijden van Landelijke A- en B en Super A- en B-competitie (voorcompetitie telt
dus niet mee) tenminste 4 wedstrijden voor het team te zijn
uitgekomen om speelgerechtigd te zijn voor het vervolg van de
competitie, dus vanaf ronde 11 e.v. inclusief de play-offs/NK.
							 -	Met het team wordt bedoeld: het team waarin de speler na 10
wedstrijden uit wil/gaat komen.
							 -	De regels m.b.t. “teambepaling junioren” zijn voor de Landelijke A- en B en Super A- en B-competitie niet van toepassing.
							 -	Deze aanvullende bepaling geldt ook voor een speler die doorgaans uitkomt in een hogere categorie (bijv. dames 1, maar nog
wel de A-leeftijd heeft).
							 -	Deze aanvullende bepaling geldt niet voor spelers uit een
lagere leeftijdscategorie (dus een speler van C1 mag altijd invallen bij B1) of een lager team binnen dezelfde leeftijdscategorie.
		4.2.5.	Niet speelgerechtigde-/uitgesloten speler
					Indien in een bondswedstrijd niet wordt voldaan aan de regels zoals
opgenomen in dit artikel, zal de speler worden aangemerkt als nietspeelgerechtigde cq. ‘uitgesloten’ speler en is het bepaalde artikel
4.8 van toepassing.
4.3.Speelgerechtigdheidsregels zaalhockey
NB. DIT ARTIKEL IS ALLEEN VAN TOEPASSING OP ZAALHOCKEY
		4.3.1. Regeling uitgesloten spelers
					 a.	Voor deelneming aan de bonds- of districtscompetities worden
de spelers door de vereniging ingedeeld in de in regel 2.1.b. sub
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1. tot en met 5. genoemde teams, de regels met betrekking tot
de speelgerechtigdheid onder artikel 4 van dit reglement gelden
hierbij als uitgangspunt.
					 b. Als rangorde (verschillende categorieën) voor de teams geldt:
							 • o
 nder het standaardteam volgen de opeenvolgende
reserveteams resp. jong seniorenteams die deelnemen aan de
door de competitieleiding geleide competities;
							 • d
 aaronder volgen de opeenvolgende veteranenteams (zie
artikel 3.1.c) die deelnemen aan de door de competitieleiding
geleide competities;
							 • daaronder volgen de opeenvolgende jeugdteams per
leeftijdscategorie (zie artikel 3.1.a) die deelnemen aan de door
de competitieleiding geleide competities.
					 c.	In geval een uitgesloten speler is uitgekomen in een
bondswedstrijd is het bepaalde in artikel 4.8 van toepassing.
		4.3.2. Teambepaling teams junioren en senioren
					 a.	Tijdens de eerste 5 wedstrijdrondes van het seizoen wordt
bepaald in welk team een speler zit. Dit is het team waarvoor de
speler speelgerechtigd is in het vervolg van de competitie. Als
een speler tijdens de eerste 5 wedstrijdrondes drie keer voor
één hetzelfde team is uitgekomen, dan is dat per direct zijn/haar
team. Het team waarvoor een speler het meest is uitgekomen,
geldt als zijn/haar team.
					 b.	Het team waarvoor een speler het meest is uitgekomen, geldt
als zijn/haar team.
					 c.	Wanneer een speler evenveel uitkomt voor verschillende teams,
dan geldt het hoogste team als zijn/haar team. Het bepaalde
in het eerste deel van lid c. is niet van toepassing op een speler
met jeugdleeftijd die zowel in een jeugd- als een seniorenteam
speelt (dus dubbel speelt). Deze jeugdspeler mag voor beide
teams blijven uitkomen.
					 d.	Wanneer een speler in hetzelfde seizoen meer uitkomt voor
een hoger team dan zijn/haar eigen team dan wordt het hogere
team zijn/haar team.
					 e.	Een speler met jeugdleeftijd die niet op de spelerslijst Hoofd-/
Districtstopklasse vermeld staat én waarvan de teambepaling is
vastgesteld op heren 1/dames 1, is voor het vervolg van de com36 KNHB Bondsreglement

petitie alleen nog speelgerechtigd voor heren 1/dames 1, heren
2/dames 2 en jongens A1/meisjes A1.
					 f.		Bij de competitieleiding kan dispensatie worden gevraagd voor
de bepaling van zijn/haar team.
		4.3.3. Invallen bij junioren- en seniorenteams
				 4.3.3.1.	Invallers lenen uit een op gelijk niveau of lager spelend
team
								Een team mag altijd invallers lenen uit een op een gelijk niveau
of lager spelend team, ongeacht het aantal eigen spelers dat
een team beschikbaar heeft. Onder een op gelijk niveau of
lager spelend team wordt verstaan:
								 a.	Een team dat binnen dezelfde leeftijdscategorie in dezelfde
Klasse of in een lagere Klasse speelt.
								b.	Een team dat in een lagere leeftijdscategorie maximaal 1
Klasse hoger speelt; Indien er vanuit een lagere leeftijdscategorie wordt ingevallen bij een hogere leeftijdscategorie
en het verschil groter is dan 1 leeftijdscategorie, dan geldt
dat er per leeftijdscategorie een Klasse bij komt.
								 c.	Een team dat in een hogere leeftijdscategorie minimaal 1
Klasse lager speelt dan het team waarin wordt ingevallen.
								Invallers dienen hierbij te voldoen aan de leeftijdsgrenzen
binnen de leeftijdscategorie waarin ze invallen.
								Lenen van spelers die te oud zijn voor de betreffende leeftijdscategorie is behoudens verstrekte dispensatie niet toegestaan.
D.w.z. dat een speler met A-leeftijd (zonder dispensatie) niet
mag invallen in een B-team en dat een speler uit een senioren
reserveteam (28 jaar) (zonder dispensatie) niet mag invallen
in een Jong Senioren-team. Hetzelfde geldt voor spelers die te
jong zijn, bijvoorbeeld een speler uit de senioren reserve (27
jaar) mag (zonder dispensatie) niet invallen in een heren
veteranenteam.
					ZIE VOOR VOORBEELDEN DE TABEL KLASSENGRENZEN
SPEELGERECHTIGDHEID OP WWW.KNHB.NL.
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4.3.3.2.	Invallers lenen uit een hoger spelend team:
uitgangspunten
								Invallers lenen uit een hoger spelend team mag alleen als aan
de volgende regels wordt voldaan:
								 a.	Er mag alleen worden geleend uit een hoger spelend team
als het eigen team geen mogelijkheid heeft tot het regelen
van invallers uit een (voor hun) lager of op gelijk niveau
spelend team.
								 b.	Invallers lenen uit een hoger spelend team mag als het eigen
team 6 of minder aan de wedstrijd deelnemende spelers*
over heeft. *Hieronder wordt verstaan: aantal eigen spelers
+ spelers die ingeleend worden/kunnen worden uit een voor
hun lager of op gelijk niveau spelend team.
								 c.	Het eigen team mag maximaal twee spelers lenen uit maximaal 1 Klasse hoger dan volgens de tabel klassengrenzen
speelgerechtigdheid zaalhockey 2017-2018 is toegestaan.
								 d.	Dit klassenverschil geldt dus ook tussen leeftijdscategorieën
zoals vermeld onder artikel 3.1.a en 2.1.b.
								 e.	Bij de competitieleiding kan dispensatie worden gevraagd
voor het lenen van invallers uit een hoger spelend team.
								NB. Voor de junioren-, jong senioren en veteranenteams zijn
leeftijdsgrenzen bepalend, zie artikel 3.1.
					
4.3.3.3.	Specifiek m.b.t. seniorenteams die lenen uit
juniorenteams
								a.	
A-Jeugdspelers die invallen bij senioren reserveteams, die
normaliter uitkomen
									 - in de Top- en Sub-Topklasse (A-jeugd) mogen alleen
invallen in seniorenteams die uitkomen in de reserve
Topklasse tot en met de reserve Sub-Topklasse (dus niet in
de Jong Senioren-competities);
									 - in de 1e Klasse (A-jeugd) mogen alleen invallen in seniorenteams die uitkomen in de reserve hoofdklasse tot en met de
reserve 1e Klasse/jong senioren 1e Klasse;
									 - in de 2e Klasse (A-jeugd) mogen alleen invallen in seniorenteams die uitkomen in de reserve hoofdklasse tot en
met de reserve 2e Klasse/jong senioren 2e Klasse;
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									 - in de 3e Klasse (A-jeugd) mogen alleen invallen in seniorenteams die uitkomen in de reserve hoofdklasse tot en met de
reserve 3e Klasse/jong senioren 3e Klasse;
									 - in de 4e Klasse (A-jeugd) en lager mogen invallen in alle
reserveteams/jong seniorenteams.
									
B-Jeugdspelers die invallen bij senioren reserveteams, die
normaliter uitkomen
									 - in de Top- en Sub-Topklasse (B-jeugd) mogen alleen invallen
in seniorenteams die uitkomen in de reserve Topklasse tot
en met de reserve 1e Klasse/jong senioren 1e Klasse;
									 - in de 1e Klasse (B-jeugd) mogen alleen invallen in seniorenteams die uitkomen in de reserve hoofdklasse tot en met de
reserve 2e Klasse/jong senioren 2e Klasse;
									 - in de 2e Klasse (B-jeugd) mogen alleen invallen in seniorenteams die uitkomen in de reserve hoofdklasse tot en met de
reserve 3e Klasse/jong senioren 3e Klasse;
									 - in de 3e Klasse (B-jeugd) en lager mogen invallen in alle
reserveteams/jong seniorenteams.
									
Een speler uit de D- en C-jeugd mag altijd invallen bij een
jong senioren en/of seniorenteam (m.u.v. een
veteranenteam).
								 b.	Jeugdspelers mogen altijd invallen bij standaardteams.
					
4.3.3.4.	Specifiek m.b.t. veteranenteams die lenen uit senioren
reserveteams
								Spelers uit senioren reserveteams, die normaliter uitkomen
								 -	in de reserve Topklasse mogen niet invallen in
veteranenteams;
								 -	in de reserve Sub-Topklasse mogen alleen invallen in
veteranenteams die uitkomen in de Topklasse;
								 -	in de reserve 1e Klasse mogen alleen invallen in
veteranenteams die uitkomen tot en met de Sub-Topklasse;
								 -	in de reserve 2e Klasse mogen alleen invallen in
veteranenteams die uitkomen tot en met de 1e Klasse;
								 -	in de reserve 3e Klasse mogen alleen invallen in
veteranenteams die uitkomen tot en met de 2e Klasse;
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								 -	in de reserve 4e Klasse mogen alleen invallen in veteranenteams die uitkomen tot en met de 3e Klasse en lager.
								NB. voor het uitkomen in veteranenteams zijn leeftijdsgrenzen
bepalend, zie artikel 3.1.
				 4.3.3.5.	Specifiek m.b.t. senioren reserveteams die lenen uit
veteranenteams
								 Spelers uit veteranenteams, die normaliter uitkomen
								 -	in de veteranen Topklasse mogen alleen invallen in
reserveteams die uitkomen tot en met de Sub-Topklasse;
								 -	in de veteranen Sub-Topklasse mogen alleen invallen in
reserveteams die uitkomen tot en met de 1e Klasse;
								 -	in de veteranen 1e Klasse mogen alleen invallen in
reserveteams die uitkomen tot en met de 2e Klasse;
								 -	in de veteranen 2e Klasse mogen alleen invallen in
reserveteams die uitkomen tot en met de 3e Klasse;
								 -	in de veteranen 3e Klasse mogen alleen invallen in
reserveteams die uitkomen tot en met de 4e Klasse;
								 -	in de veteranen 4e Klasse en lager mogen alleen invallen in
reserveteams die uitkomen tot en met de 5e Klasse en lager.
					 4.3.3.6. Keepers
								Voor keepers geldt dat er in principe ingeleend wordt vanuit
een op gelijk niveau of lager spelend team. Lukt dit niet, dan
mag er geleend worden uit een hoger team:
								 -	Voor teams uitkomend in de 1e Klasse en hoger mag geleend
worden uit een team dat max. 1 Klasse hoger speelt.
								 -	Voor teams uitkomend in de 2e Klasse en lager mag geleend
worden uit een team dat max. 2 Klassen hoger speelt. Indien
er een keeper wordt geleend uit een lagere leeftijdscategorie, mag het verschil maximaal 2 Klassen zijn ongeacht de leeftijd van de keeper (er komt dus niet nog een
extra Klasse bij).
								NB. Ook voor keepers in de junioren-, jong senioren- en
veteranenteams zijn leeftijdsgrenzen bepalend, zie artikel 3.1.
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								Voor keepers is het aantal eigen spelers (zoals vermeld onder
uitgangspunten invallen bij een lager spelend team) niet van
toepassing! NB. Het gaat in deze regeling om vaste keepers.
				 4.3.3.7.	Combiteams (samengestelde teams binnen dezelfde
vereniging) aanvullende bepalingen
								Voor combi-teams (samengestelde teams aangeduid met een
‘c’) zijn de onderstaande aanvullende bepalingen van
toepassing.
								 a.	Een speler en/of keeper uit een 1e-lijns team (bv. JB1) mag
ongelimiteerd invallen bij het combi (1/2)-team (bv. JB1/2);
								 b.	Een speler en/of keeper uit een 1e-lijns team mag niet invallen bij een lager (spelend) team dan het combi (1/2)-team;
								 c.	Een speler uit een 2e team (bv. JB2) mag invallen bij het
combi (1/2)-team en het 1e-lijns team (bv. JB1);
								 d.	Een speler uit een combi-team mag niet invallen bij een lager
(spelend) team dan het team van herkomst veld.
								Voorbeelden: JB1, JB1/2, JAB en JB2:
								 -	Speler uit JB1 mag invallen bij JB1/2 maar niet bij JB2.
								 -	Speler uit JB1/2 mag invallen bij JB1 en bij JB2, mits dat
(=JB2) het team van herkomst veld is.
								 -	Speler uit JB2 mag invallen bij JB1/2 en bij JB1.
								 -	Speler uit JAB mag invallen bij JA1 en JB1, mits dat (=JB1)
het team van herkomst veld is.
								Let op: dit zijn enkele voorbeelden. Bij vragen kunt u contact
opnemen met de betreffende competitieleider.
		4.3.4. Niet speelgerechtigde-/uitgesloten speler
					Indien in een bondswedstrijd niet wordt voldaan aan de regels
zoalsopgenomen in dit artikel, zal de speler worden aangemerkt
als niet-speelgerechtigde cq. ‘uitgesloten’ speler en is het bepaalde
artikel 4.8 van toepassing.
4.4.	Regelgeving Hoofd- en Overgangsklasse veldhockey
(standaardteams)
NB. DIT ARTIKEL IS ALLEEN VAN TOEPASSING OP VELDHOCKEY
			 a.	Voor standaardteams uitkomend in de Hoofdklasse en
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Overgangsklasse moet via de digitale omgeving (beschikbaar gesteld
door de KNHB) een spelerslijst worden ingeleverd uiterlijk op de
woensdag voorafgaand aan de als eerste vastgestelde competitiewedstrijd van het lopende seizoen van dat team. Bij het niet –tijdignakomen van deze verplichting of het onjuist, onleesbaar of onvolledig invullen kunnen 3 wedstrijdpunten in mindering worden gebracht
en kan een geldboete van ten hoogste € 250,00 worden opgelegd.
			 b.	Gedurende alle officieel door de KNHB uitgeschreven competitiewedstrijden van het standaardteam zijn alleen speelgerechtigd spelers
vermeld op de door de KNHB geaccordeerde spelerslijst en junioren
onder “o” genoemd.
			 c.	Op de spelerslijst moeten de namen van tenminste 11 en ten hoogste
20 (voor de Hoofdklasse) en ten hoogste 22 (voor de Overgangsklasse) spelers worden ingevuld. Mocht één van de namen op meer
spelerslijsten van een Hoofd- en/of Overgangsklasseteam worden
vermeld, dan is deze speler alleen speelgerechtigd bij het team van
die vereniging, waarvoor hij op grond van het wedstrijdformulier
(DWF) als eerste is uitgekomen.
				 -	Spelers vermeld op de spelerslijst onder de nummers 1 tot en met
9 van het standaardteam komen daadwerkelijk uit in dit standaardteam en zijn dus uitgesloten van het uitkomen in een lager team.
				 -	Spelers opgegeven bij de nummers 10 tot en met 18 mogen naast
het standaardteam ook uitkomen voor het opleidingsteam. Het
opleidingsteam van een vereniging is standaard bepaald op heren 2
of dames 2. Een vereniging heeft voor veldhockey de mogelijkheid
om een ander team aan te duiden als opleidingsteam, zie voor een
verdere uitwerking artikel 4.2.2.c.
				 -	Spelers onder de nummers 19 en 20 (Hoofdklasse) en 19 tot en met
22 (Overgangsklasse) worden beschouwd als algemeen reserve.
Voor spelers op een positie vanaf nummer 19 en hoger (19, 20, enz.)
geldt dat wanneer deze spelers uit willen komen dan een ander
team dan het opleidingsteam, de algemene regels speelgerechtigdheid zoals opgenomen in artikel 4.2 van toepassing zijn.
				 -	In de Hoofdklasse en Overgangsklasse komt de spelerslijst in de
plaats van de opgave teams, zoals genoemd onder artikel 4.2.2.
				 -	Het is toegestaan om plekken open te laten op de spelerslijst, vanaf
positie 10 tot en met positie 18, zodat altijd gebruik kan worden
gemaakt van posities 19 en 20 (Hoofdklasse) en 19 tot en met 22
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(Overgangsklasse). Er mag tussen positie 10 tot en met 18 slechts
1 “gat” zitten. Voorbeeld van wat mag: positie 1 tot en met 17 is
gevuld, positie 18 blijft leeg en posities 19 en 20 worden gevuld.
Voorbeeld van wat niet mag: posities 1 tot en met 14 zijn gevuld,
positie 15 blijft leeg, posities 16 en 17 zijn gevuld, positie 18 blijft leeg
en posities 19 en 20 zijn gevuld.
			 d.	Op de spelerslijst moeten ten minste twee keepers zijn vermeld, maar
bij voorkeur drie keepers. Wanneer een vereniging het risico neemt
slechts twee keepers op de spelerslijst te vermelden, krijgt zij bij
eventuele problemen geen dispensatie om alsnog een keeper aan de
spelerslijst toe te voegen.
			 e.	Op de spelerslijst moet de nationaliteit van de spelers worden
vermeld.
			 f.	Op de spelerslijst moeten van alle spelers rugnummers worden
vermeld.
			 g.	Een speler is slechts speelgerechtigd om in de play-offs/play-outs
van zijn/haar Hoofd- of Overgangsklasseteam uit te komen, indien
hij of zij tenminste 14 wedstrijden voor dat* team is uitgekomen. Een
keeper die op de positie staat van algemeen reserve (Hoofdklasse: nr.
19 of 20 en Overgangsklasse: nr. 19, 20, 21 en 22) is vrijgesteld van het
minimaal aantal wedstrijden dat hij/zij moet zijn uitgekomen. *met
dat team wordt bedoeld het eerste team of, voor zover de plaats op
de spelerslijst dat toestaat, het opleidingsteam. Per speeldag kan per
speler slechts 1 registratie worden verkregen, dit is met name van
toepassing op spelers die op één speeldag uitkomen voor bv. heren 1
en heren 2. De contactpersoon tophockey kan een up-to-date
overzicht van het aantal gespeelde wedstrijden per speler inzien via
de digitale omgeving spelerslijst (te raadplegen via het ledenpakket
van de vereniging).
			 h	Indien een speler geblesseerd* is binnen het competitieseizoen, telt
iedere wedstrijd waarin een speler niet kan uitkomen mee voor de 14
wedstrijden zoals vermeld onder lid “g” van dit artikel, mits binnen
twee weken na de datum van de wedstrijd een doktersverklaring van
de blessure aan het bondsbureau (uitsluitend per email aan afdeling
competitie via competitie@knhb.nl) is overlegd. *In geval van een
zwangerschap is deze regel ook van toepassing.
			 i.	Indien een speler voor een periode van 7 weken of meer in het
buitenland stage loopt vanuit een onderwijsinstelling dan wel een
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werkgever met de hoofdvestiging in Nederland én binnen die periode
7 veldwedstrijden van zijn team waren gepland, mag hij maximaal 7
wedstrijden meetellen voor de 14 wedstrijden zoals vermeld onder
lid “g” van dit artikel, mits een stageverklaring is overlegd aan het
bondsbureau (afdeling competitie) waaruit blijkt dat de speler voldoet
aan bovenstaande voorwaarden.
			 j.	Indien een speler is geschorst voor een wedstrijd vanwege een rode
dan wel een aantal gele kaart(en), telt die wedstrijd niet mee voor de
14 wedstrijden zoals hierboven onder “g” genoemd.
			 k.	Indien een wedstrijd wordt overgespeeld, komen de registraties voor
de 14 wedstrijden zoals hierboven onder “g” genoemd van de
oorspronkelijke wedstrijd te vervallen.
			 l.	Een speler is slechts speelgerechtigd in de Hoofd- of Overgangsklasse
indien voldaan is aan de eisen met betrekking tot de verblijfs- en
tewerkstellingsvergunning (TWV).
			 m.	Een buitenlandse speler in de categorie senioren, die uitkomt in de
Hoofd- of Overgangsklasse is slechts speelgerechtigd, indien de
betreffende speler overeenkomstig het bepaalde in de Bye-Laws op
artikel 5 van de FIH statuten in het bezit is van een geldig certificaat
van geen bezwaar (NOC – No Objection Certificate) van zijn nationale
Hockeybond én de vereniging, in wiens team de betreffende speler
uitkomt, schriftelijk de bevestiging van de KNHB heeft gekregen, dat
de betreffende speler speelgerechtigd is.
			 n.	Het Bondsbestuur kan in bijzondere omstandigheden de speelgerechtigdheid van een speler, die genoemd staat op een spelers-lijst,
opschorten. Deze opschorting is pas opgeheven, wanneer de
vereniging voor wie de betreffende speler uitkomt, schriftelijke de
bevestiging van de opheffing heeft gekregen van de KNHB.
			 o.	Juniorleden die niet op de spelerslijst staan vermeld, zijn speelgerechtigd om in het standaardteam van hun vereniging uit te komen.
			 p.	Alle spelers en teambegeleiders van een Hoofd- en Overgangsklasseteam dienen zich voorafgaand aan het seizoen verplicht te
onderwerpen aan het tucht- en dopingreglement van de KNHB.
			 q.	Een vereniging die een opgave als bedoeld in onder lid a van dit
artikel (spelerslijst) doet en hierbij één of meer spelers opgeeft van
wie hem bekend is dat deze niet beschikbaar is/zijn of zal/zullen zijn,
pleegt een bedrieglijke handeling in de zin van artikel 11 lid 1 sub f van
de statuten.
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			 r.	Op maandag 4 september 2017 (vóór de deadline voor het inleveren
van de spelerslijst) vindt op het Bondsbureau in het Huis van de Sport
te Nieuwegein tussen 19.00 en 21.00 uur een inloopavond plaats.
Tijdens deze avond kunnen alle vragen aangaande de procedures
Hoofd- en Overgangsklasse worden gesteld aan de competitieleiding.
Clubs worden met klem verzocht deze avond te bezoeken!
	NB. LID S TOT EN MET U IS ALLEEN VAN TOEPASSING OP DE HOOFDKLASSE
			 s.	De eerste 18 spelers op de spelerslijst Hoofdklasse worden als
geregistreerde spelers beschouwd. Op deze geregistreerde spelers
zijn de volgende regels van toepassing:
				 -	Van een geregistreerde speler moet elk seizoen digitaal een registratiecontract worden ingeleverd bij de KNHB. De wijze van
registreren wordt via een digitale omgeving aan de Hoofdklasseclubs beschikbaar gesteld.
				 -	Een geregistreerde speler is pas speelgerechtigd wanneer in de
digitale omgeving van de vereniging de registratie in orde is
bevonden.
				 -	Een geregistreerde speler kan alleen van Hoofdklasseclub
veranderen om daar in het eerste team als geregistreerde speler
uit te komen indien hij, voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in
het Overschrijvingsreglement. Het Overschrijvingsreglement is te
vinden op www.knhb.nl.
				 -	Voor een geldige aanvraag tot overschrijving is het vereist dat de
speler gebruik maakt van de “digitale omgeving overschrijven” die
door de KNHB beschikbaar is gesteld; de speler neemt contact op
met de helpdesk van LISA (knhb@lisabond.nl) om de overschrijving
te initiëren.
			 t.	Een speler die staat vermeld op de spelerslijst Hoofdklasse is niet
(meer) speelgerechtigd om uit te komen in de door de KNHB uitgeschreven Hoofdklasse-wedstrijden in het lopende seizoen, indien hij
tijdens dat seizoen* ook uitkomt voor een clubcompetitie** van een
ander team in het buitenland. In de periode tussen de 1e en 2e helft
(window)*** van de competitie waarin geen hoofdklassewedstrijden
zijn vastgesteld is het wel toegestaan om in een andere competitie uit
te komen in het buitenland, ook als die competitie die in deze tussenliggende periode wordt gespeeld leidt tot een landskampioenschap.
*Met dat seizoen wordt bedoeld: speelseizoen, de periode waarin de
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competitiewedstrijden zijn vastgesteld: lees 1e en 2e helft van de competitie. **Met clubcompetitie wordt de competitie bedoeld die leidt tot
het landskampioenschap in de hoogste Klasse. ***De window tussen
de 1e en 2e helft van de competitie bestrijkt de periode vanaf de dag
na de laatste wedstrijd in de 1e helft van de competitie tot en met de
dag vóór de eerste wedstrijd van de 2e helft van de competitie.
			 u.	In Hoofdklassewedstrijden mogen teams uitkomen met 17 spelers.
Voorwaarde om met 17 spelers uit te komen, is dat twee van de 17
spelers op de peildatum (1 oktober van het betreffende seizoen)
jonger zijn dan 21 jaar (zie uitwerking en consequenties bij overtreding van deze regel in artikel 6.2.b).
4.5.		Regelgeving Hoofdklasse en Topklasse District zaalhockey
(standaardteams)
NB. DIT ARTIKEL IS ALLEEN VAN TOEPASSING OP ZAALHOCKEY
			 a.	Voor standaardteams (eerste teams heren of dames) uitkomend in de
hoogste standaard districtsklasse (topklasse) en/of districtskampioenschappen en/of de Hoofdklasse Zaalhockey moet via de digitale omgeving (beschikbaar gesteld door de KNHB) uiterlijk 1 december van het
lopende seizoen een spelerslijst worden ingeleverd. Bij het niet –tijdig
nakomen van deze verplichting of het onjuist, onleesbaar of onvolledig invullen kunnen 3 wedstrijdpunten in mindering worden gebracht
en kan een geldboete van ten hoogste € 250,00 worden opgelegd.
			 b.	Gedurende alle officieel door de KNHB uitgeschreven competitiewedstrijden van het standaardteam zijn alleen speelgerechtigde spelers
vermeld op de door de KNHB geaccordeerde spelerslijst en junioren
onder “n” genoemd.
			 c. Op de spelerslijst moet zijn ingevuld:
				 -	de namen (achternaam en voorletters) van tenminste 6 en ten
hoogste 18 spelers. Mocht één van de namen op meer spelerslijsten
van een Hoofdklasse- dan wel een districtstopklasseteam worden
vermeld, dan is deze speler alleen voor het team van dié vereniging
speelgerechtigd, waarvoor hij op grond van het wedstrijdformulier
als eerste is uitgekomen.
				 -	spelers opgegeven bij de nummers 1 tot en met 6 van het
standaardteam komen daadwerkelijk uit in dit standaardteam zijn
uitgesloten van het uitkomen in een lager team.
				 -	spelers opgegeven bij de nummers 7 tot en met 12 van het
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standaardteam zijn tevens speelgerechtigd voor het hoogst
spelende reserveteam.
				 -	spelers opgegeven bij de nummers 13 tot en met 18 worden beschouwd als algemeen reserve. Voor spelers op een positie vanaf
nummer 13 en hoger (13, 14, enz.) geldt dat de regels speelgerechtigdheid zoals opgenomen in artikel 4.3 van toepassing zijn.
				 -	Het is toegestaan om plekken open te laten op de spelerslijst, vanaf
positie 7 tot en met positie 12, zodat altijd gebruik kan worden
gemaakt van posities 13 tot en met 18. Er mag tussen positie 13 tot
en met 18 slechts 1 “gat” zitten. Voorbeeld van wat mag: positie 1 tot
en met 11 is gevuld, positie 12 blijft leeg en posities 13 en 14 worden
gevuld. Voorbeeld van wat niet mag: posities 1 tot en met 8 zijn
gevuld, positie 9 blijft leeg, posities 10 en 11 zijn gevuld, positie 12
blijft leeg en posities 13 en 14 zijn gevuld.
			 d.	Op de spelerslijst moeten tenminste twee keepers zijn vermeld, maar
bij voorkeur drie keepers. Wanneer een vereniging het risico neemt
slechts twee keepers op de spelerslijst te vermelden, krijgt zij bij
eventuele problemen geen dispensatie om alsnog een keeper aan de
spelerslijst toe te voegen.
			 e.	Op de spelerslijst moet de nationaliteit van de spelers worden
vermeld.
			 f.	Op de spelerslijst moeten van alle spelers rugnummers worden
vermeld.
			 g.	Een speler kan in de zaalhockeycompetitie voor een andere
vereniging uitkomen dan waarvoor de speler actief is in de veldhockeycompetitie. Dit geldt voor zowel spelers die in de veldhockeycompetitie in een standaardteam zijn uitgekomen, als voor spelers die
in een reserveteam of jeugdteam zijn uitgekomen. Voor deze spelers
is een meldingsplicht van toepassing, zie artikel 4.1.e.
			 h.	Een speler is slechts speelgerechtigd om tijdens de districtskampioenschappen standaardteams topklasse en/of play-offs om het
landskampioenschap Hoofdklasse Zaalhockey en/of promotie-/
degradatiewedstrijden Hoofdklasse Zaalhockey (nacompetitie) uit
te komen indien hij of zij 50% of meer van de zaalhockeywedstrijden gedurende de reguliere competitie voor dat* team in hetzelfde
seizoen is uitgekomen (reguliere competitie is dus exclusief eventuele districtskampioenschappen). Een keeper die op de positie staat
van algemeen reserve (nr. 13 t/m 18) is vrijgesteld van het minimaal
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aantal wedstrijden dat hij/zij moet zijn uitgekomen. De regels omtrent
beslissingswedstrijden zoals bedoeld in artikel 4.7 zijn derhalve niet
van toepassing voor standaardteams die uitkomen in de Hoofdklasse
Zaalhockey of Topklasse district. Per speeldag kunnen per speler
maximaal 2 registraties worden verkregen, dit is met name van
toepassing op spelers die op één speeldag uitkomen voor bv. heren 1
en heren 2. De contactpersoon tophockey kan een up-to-date
overzicht van het aantal gespeelde wedstrijden per speler inzien via
de digitale omgeving spelerslijst (te raadplegen via het ledenpakket
van de vereniging). *Met dat team wordt bedoeld het eerste team of,
voor zover de plaats op de spelerslijst dat toestaat, het tweede team
(het eerste reserveteam).
			 i.	Een speler die uitkomt voor het Nederlandse nationale team dames
of heren en/of ‘Jong Oranje’ dames of heren (veld- en/of zaalhockey)
wordt met betrekking tot het bepaalde in lid h van dit artikel
vrijgesteld voor alle wedstrijden die vallen binnen het window* waarin
het Nationale-/Jong Oranjeteam een door de KNHB georganiseerd
programma draait en waarvoor de speler is geselecteerd, mits deze
speler alle overige wedstrijden die buiten dit window* vallen daadwerkelijk voor zijn Hoofdklasse zaalhockey- of Districtstopklasseteam
uitkomt. *dag van vertrek tot en met dag van terugkomst van het
Nationale-/Jong Oranjeteam).
			 j.	Indien een speler geblesseerd* is binnen het competitieseizoen, telt
iedere wedstrijd waarin een speler niet kan uitkomen mee voor de
speelgerechtigdheidsregistratie die geldt voor de districtskampioenschappen standaardteams topklasse en/of play-offs om het landskampioenschap Hoofdklasse Zaalhockey en/of promotie-/degradatiewedstrijden Hoofdklasse Zaalhockey (nacompetitie) zoals vermeld
onder lid “h” van dit artikel, mits binnen één week na de datum van de
wedstrijd een doktersverklaring van de blessure aan het bondsbureau
(uitsluitend per email aan afdeling competitie via competitie@knhb.
nl) is overlegd. *In geval van een zwangerschap is deze regel ook van
toepassing.
			 k.	Een speler is slechts speelgerechtigd in de Hoofdklasse en/of
Topklasse district indien voldaan is aan de eisen met betrekking tot
de verblijfs- en tewerkstellingsvergunning (TWV).
			 l.	Een buitenlandse speler in de categorie senioren, die uitkomt in de
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rechtigd, indien de betreffende speler overeenkomstig het bepaalde
in de Bye-Laws op artikel 5 van de FIH statuten in het bezit is van een
geldig certificaat van geen bezwaar (NOC – No Objection Certificate)
van zijn nationale Hockeybond én de vereniging, in wiens team de
betreffende speler uitkomt, schriftelijk de bevestiging van de KNHB
heeft gekregen, dat de betreffende speler speelgerechtigd is.
			 m.	Het Bondsbestuur kan in bijzondere omstandigheden de speelgerechtigdheid van een speler, die genoemd staat op een spelerslijst,
opschorten. Deze opschorting is pas opgeheven, wanneer de
vereniging voor wie de betreffende speler uitkomt, schriftelijke de
bevestiging van de opheffing heeft gekregen van de KNHB.
			 n.	Juniorleden die niet op de spelerslijst staan vermeld, zijn speelgerechtigd om in het standaardteam van hun vereniging uit te komen.
			 o.	Alle spelers en teambegeleiders van een Hoofd- en Overgangsklasseteam dienen zich voorafgaand aan het seizoen verplicht te
onderwerpen aan het tucht- en dopingreglement van de KNHB.
			 p.	Een vereniging die een opgave als bedoeld in onder lid a van dit
artikel (spelerslijst) doet en hierbij één of meer spelers opgeeft van
wie hem bekend is dat deze niet beschikbaar is/zijn of zal/zullen zijn,
pleegt een bedrieglijke handeling in de zin van artikel 11 lid 1 sub f van
de statuten.
4.6. Bepalingen top-jeugdcompetities
			 Landelijk, IDC, Super A-B en (sub-)topklasse district
			 a.	Voor een team dat uitkomt in bovengenoemde veldhockeycompetities zijn alleen spelers speelgerechtigd die niet gedurende de (voor)
competitie als speler zijn voorgekomen op het wedstrijdformulier
van een andere vereniging. Er wordt daarbij een scheiding gemaakt
tussen veld- en zaalhockey. Een speler kan in de zaalhockeycompetitie
voor een andere vereniging uitkomen dan waarvoor de speler actief is
in de veldhockeycompetitie. Zie artikel 4.1.e voor de uitwerking.
			 b.	Spelers die gedurende een seizoen reeds hebben gespeeld in een
team uitkomend in bovengenoemde veldhockeycompetities, zijn
niét-speelgerechtigd gedurende hetzelfde seizoen uit te komen voor
een team van een andere vereniging dat uitkomt in bovengenoemde
veldhockeycompetities. 4.1 is derhalve niet van toepassing.
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4.7.		 Beslissingswedstrijden veld- en zaalhockey
			 a.	De competitieleiding is bevoegd om senioren- en juniorenwedstrijden
aan te merken als beslissingswedstrijden.
			 b.	Een beslissingswedstrijd is een wedstrijd die:
				 -	middels play-offs toegang geeft tot een landelijke (jeugd-)
competitie/Nederlands Kampioenschap;
				 -	gespeeld wordt tijdens een officieel districts- en of Nederlands
Kampioenschap;
				 - als play-off wedstrijd wordt gespeeld;
				 - door de competitieleiding als zodanig wordt aangewezen.
			
c.	
Voor seniorenteams geldt:
				 -	Indien een wedstrijd wordt aangemerkt als beslissingswedstrijd,
dan houdt dat in dat een speler/speelster slechts voor beslissingswedstrijden van dat team mag uitkomen indien hij/zij in voorgaande
wedstrijden in hetzelfde seizoen en dezelfde competitie tenminste
tweemaal voor het deelnemende team is uitgekomen.
				 -	Onder uitkomen wordt verstaan: het vermeld zijn op het DWF.
				 -	Het onder het eerste bullit van lid c bepaalde geldt niet indien het
een jeugdspeler/-speelster van binnen de eigen vereniging betreft
én deze speler/speelster niet op de teamopgave/spelerslijst van
heren 1/dames 1 vermeld staat.
			
d.	
Voor juniorenteams geldt:
				 -	Een jeugdspeler - die op zich de juiste leeftijd heeft om in het
betreffende team uit te komen (artikel 3.1.a) - mag slechts voor
beslissingswedstrijden van dat team uitkomen indien hij/zij in
voorgaande wedstrijden in dezelfde competitie tenminste twee
wedstrijden voor dat team is uitgekomen.
				 - Onder uitkomen wordt verstaan: het vermeld zijn op het DWF.
				 -	Het onder het eerste bullit van lid d bepaalde geldt niet indien het
een jeugdspeler betreft die wat betreft teambepaling (zie artikel 4.2
(veld) en 4.3 (zaal)) normaliter uitkomt in een team spelend op een
gelijk of een lager niveau (zie definitie in artikel 4.2 (veld) en 4.3
(zaal)).
			Algemeen: zie ook de overige bepalingen m.b.t. speelgerechtigdheid in
artikel 4.2 (veld) en 4.3 (zaal) van dit reglement.
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4.8. Maatregelen niet-speelgerechtigde/uitgesloten spelers
			 a.	Aan een vereniging waarvan in een team op basis van de statuten, het
tuchtreglement, het Bondsreglement (waaronder met name artikel 4,
lidmaatschap en speelgerechtigdheid) en de overige reglementen van
de KNHB) één of meer niet-speelgerechtigde cq. uitgesloten spelers
zijn uitgekomen kan een geldboete worden opgelegd van ten hoogste
€ 250,00 per wedstrijd, ongeacht het aantal niet-speelgerechtigde cq.
uitgesloten spelers.
			 b.	Aan een team, waarin één of meer niet-speelgerechtigde of ‘uitgesloten’ spelers zijn uitgekomen in een bondswedstrijd, worden 3
wedstrijdpunten per wedstrijd in mindering gebracht, ongeacht het
aantal niet-speelgerechtigde of ‘uitgesloten’ spelers.
			 c.	De competitieleiding heeft de bevoegdheid aan een team waarin
herhaaldelijk dezelfde niet-speelgerechtigde cq. uitgesloten speler is
uitgekomen, van het bepaalde in lid a. en b. af te wijken; in ieder geval
worden 3 wedstrijdpunten in mindering gebracht en wordt er in ieder
geval eenmaal een boete van ten hoogste € 250,00 opgelegd.
			
d.	
Voor veldhockey geldt: Een door de competitieleiding vastgestelde
wedstrijd waarin een niet-speelgerechtigde speler is uitgekomen,
wordt in de regel opnieuw vastgesteld, tenzij er (naar oordeel van de
competitieleiding) geen mogelijkheid/ruimte is om de wedstrijd over
te spelen. In dat geval wordt er een uitslag van 3-0 opgenomen in het
voordeel van de niet in overtreding zijnde partij. De niet in overtreding zijnde vereniging kan de competitieleiding echter verzoeken te
besluiten de uitslag van de oorspronkelijke wedstrijd te handhaven
(dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de oorspronkelijke uitslag
hoger is dan de reglementaire uitslag van 3-0).
			
e.	Voor zaalhockey geldt: Een door de competitieleiding vastgestelde
wedstrijd waarin een niet-speelgerechtigde speler is uitgekomen,
wordt niet opnieuw vastgesteld. Voor het opmaken van de competitieranglijst wordt er een uitslag van 5-0 opgenomen in het voordeel
van de niet in overtreding zijnde partij. De niet in overtreding zijnde
vereniging kan de competitieleiding echter verzoeken te besluiten de
uitslag van de oorspronkelijke wedstrijd te handhaven (dit kan
bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de oorspronkelijke uitslag hoger is
dan de reglementaire uitslag van 3-0).
			 f.	In het geval de niet-speelgerechtigde speler is uitgekomen in een
beslissingswedstrijd, wordt de wedstrijd niet overgespeeld; het team
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waarin de niet-speelgerechtigde speler is uitgekomen verliest
automatisch de wedstrijd*. Indien een niet-speelgerechtigde speler
uitkomt in de poulefase van een toernooi/kampioenschap dan verliest
het betrokken team het recht op verdere deelname; het team wordt
uit de competitie gehaald en de resultaten van het team komen te
vervallen. *Dit geldt niet voor beslissingswedstrijden veldhockey die
gespeeld worden binnen de reguliere competitie (poulewedstrijden) en
door de competitieleiding als beslissingswedstrijden zijn aangewezen.
			 g. Onder uitkomen wordt verstaan: het vermeld zijn op het DWF.
4.9.		 Teambegeleiders
			 a.	Een vereniging kan bij een wedstrijd aan een team maximaal vier
personen als begeleiders toevoegen.
			 b.	Een vereniging is verplicht elk van haar jeugd- en jong senioren teams
gedurende wedstrijden te doen vergezellen door een begeleider (niet
zijnde een aan de wedstrijd deelnemende speler), die als teamleider
gedurende de wedstrijd van het team namens de vereniging verantwoordelijkheid draagt voor het gedrag van de spelers. Als teamleider
van een team kunnen alleen personen van tenminste 18 jaar oud optreden. Bij niet nakomen van deze verplichting kan aan de betrokken
vereniging een geldboete worden opgelegd van ten hoogste € 250,00.
			 c.	De genoemde begeleider is gedurende het verblijf van het team op
de veld- en/of zaalaccommodatie namens de vereniging verantwoordelijk voor het gedrag van de spelers. Bij het niet nakomen van deze
verplichting kan aan de betrokken vereniging een geldboete worden
opgelegd van ten hoogste € 250,00.
			 d.	Gedurende een wedstrijd is de plaats voor aangewezen begeleiders
de bij het speelveld (al of niet in een dug-out) geplaatste bank van hun
team. Zij mogen vanaf die bank de spelers aanwijzingen en in voorkomend geval (para)medische hulp geven maar zij mogen gedurende
de wedstrijd niet eerder dan ná van de scheidsrechter(s) verkregen
toestemming in het speelveld komen en zij mogen niet door het geven
van aanwijzingen of door hun gedrag aanleiding geven tot moeilijkheden, zulks ter beoordeling van de scheidsrechters die de wedstrijd
leiden.
			 e.	Door het aanvaarden van zo’n functie, dan wel het gevolg geven aan
een aanwijzing als begeleider, aanvaardt de betrokkene de verplichting
tot het naleven van de bepalingen van de reglementen van de KNHB.
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			 f.	Als een begeleider zich voor of tijdens een wedstrijd onjuist gedraagt
kan een scheidsrechter die de wedstrijd leidt hem bestraffen met:
				 - een vermaning (geen kaart);
				 - een officiële waarschuwing (‘groene kaart’);
				 -	tijdelijke ontzegging van het recht te begeleiden voor ten minste 10
minuten (‘gele kaart’);
				 -	ontzegging van het recht te begeleiden voor de resterende duur
van de wedstrijd (‘rode kaart’).
			
g.	
Voor veldhockey geldt: Bij veldhockeywedstrijden moet de tijdelijk
verwijderde begeleider buiten de veldafzetting gaan en moet de
definitief verwijderde begeleider zich uit de omgeving van het speelveld verwijderen. Deze persoon mag zich op geen enkele wijze meer
bemoeien met de wedstrijd gedurende de periode dat het recht tot
begeleiden (tijdelijk) is ontzegd.
			
h. Voor zaalhockey geldt: Bij zaalhockeywedstrijden moet de tijdelijk
verwijderde begeleider naar de tribune of een andere plaats voor
toeschouwers gaan en moet de definitief verwijderde begeleider uit
de omgeving van het speelveld weggaan (eventueel uit de zaal).
			 i.	Een begeleider aan wie tijdens een wedstrijd het recht om te begeleiden is ontzegd (‘gele’ dan wel rode’ kaart), mag tijdens die straftijd
ook niet als speler aan de wedstrijd (gaan) deelnemen.
			 j.	Een verwijderde begeleider dient in voorkomend geval wel in staat te
worden gesteld een speler (para)medische verzorging te geven.

5. Plannen van wedstrijden
5.1.		 Wedstrijdprogramma’s
			 a.	Wedstrijdprogramma’s, alsmede de datum en de plaats waar de wedstrijden zullen worden gespeeld, worden ruim van te voren vastgesteld
door de competitieleiding en gepubliceerd op de website van de KNHB
(via de Standenmotor). Eén en ander onverminderd de bevoegdheid
van de competitieleiding uiterlijk 5 dagen voor de speeldatum een
wedstrijd vast te stellen, c.q. een vastgestelde wedstrijd uiterlijk 24 uur
voor de aanvang van de wedstrijd alsnog af te gelasten, op grond van
andere dan de in artikel 5.6 genoemde omstandigheden.
			 b.	Een hockeywedstrijd wordt bij uitgangspunt gespeeld op de onder lid.
a en nader in deze regel genoemde dagen en op het terrein van de in
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het wedstrijdprogramma eerstgenoemde vereniging (veldhockey) of in
de door de competitieleiding aangewezen zaal (zaalhockey). De
competitieleiding kan in een bijzonder geval al dan niet op verzoek
van één der betrokken verenigingen een andere plaats/zaal of
speeldag van de wedstrijd aanwijzen.
			 c.	Wedstrijden voor jeugdteams worden als regel op zaterdag en die
voor seniorenteams als regel op zondag vastgesteld (voor zaalhockey
is deze regel minder (stringent) van toepassing). Per district kunnen
bijzondere “regelingen” van kracht zijn waarbij in een bepaalde
categorie een wedstrijd op een andere wedstrijddag kan worden
vastgesteld. Verder kunnen veldhockeywedstrijden worden vastgesteld op Hemelvaartsdag, Koningsdag en Bevrijdingsdag indien dit
nationale feestdagen zijn en in het Paas- en Pinksterweekeinde,
alsmede op doordeweekse avonden gedurende het gehele seizoen.
			 d.	Door de competitieleiding vastgestelde inhaalwedstrijden (IW) (artikel
5.7) kunnen door de competitieleiding voor wat betreft de jeugdteams
op zondag en voor wat betreft de seniorenteams op zaterdag worden
vastgesteld, met inachtneming van hetgeen in dit artikel daaromtrent
bepaalt. Inhaalwedstrijden kunnen tevens uiterlijk 24 uur van tevoren
door de competitieleiding op een van de genoemde speelmogelijkheden onder lid c worden vastgesteld.
			 e.	Een vereniging is verplicht de voor haar overeenkomstig de artikelen
5.2 en 5.4 vastgestelde wedstrijden te spelen.
			 f.	Indien een team moet deelnemen aan door de Europese Hockey
Federatie (EHF) georganiseerde kampioenschappen wordt het in de
periode waarin die kampioenschappen worden gehouden, vrijgesteld
van het spelen van vastgestelde competitiewedstrijden.
			 g.	Indien een team een of meer spelers afstaat aan Nederlandse nationale teams dames of heren of ‘Jong Oranje’-teams dames of heren,
kan de betrokken vereniging aan de competitieleiding voor dat team
vrijstelling van in die periode vastgestelde competitiewedstrijden
verzoeken. Voor zaalhockey: zie verder artikel 4.5.i.
5.2.		 Vaststellen van wedstrijden veldhockey
NB. DIT ARTIKEL IS ALLEEN VAN TOEPASSING OP VELDHOCKEY
			 a.	Een door de competitieleiding vastgestelde veldhockeywedstrijd
wordt gespeeld op het terrein van de in het wedstrijdprogramma
eerstgenoemde vereniging, tenzij: het reglement omzetting
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respectievelijk verplicht uitspelen voorschrijft ingeval het speelterrein
niet bespeelbaar is en/of de competitieleiding een ander terrein heeft
aangewezen.
			 b.	De competitieleiding kan op een met redenen omkleed, schriftelijk
verzoek van een vereniging toestemming verlenen om één of meer
thuiswedstrijden van die vereniging op een ander terrein dan dat van
de betrokken vereniging te spelen.
			 c.	Het speelterrein dient te voldoen aan hetgeen hieromtrent in bijlage I.
(Accommodaties) van dit Bondsreglement is bepaald.
			 d.	Op de maandagavond voorafgaande aan de te spelen wedstrijd, dient
de ontvangende vereniging aan de bezoekende vereniging bekend te
maken of de wedstrijd op (natuur)gras, zand ingestrooid kunstgras,
semi-waterkunstgras of waterkunstgras zal worden gespeeld, zie
artikel 5.3.1.
			 e.	Verenigingen zijn verplicht om alle competitiewedstrijden (incl. beker
en beslissings-/promotiewedstrijden) van hun standaardteams op een
kunstgrasveld vast te stellen.
			 f.	Het is een vereniging toegestaan een door haar op een kunstgrasveld
vastgestelde wedstrijd te verplaatsen naar een ander kunstgrasveld
op hetzelfde complex, ook al is dit kunstgrasveld van een ander type,
mits de tegenpartij via de wedstrijdsecretaris tijdig telefonisch en/of
per email wordt geïnformeerd. Indien naar oordeel van de competitieleiding de tegenpartij niet tijdig is geïnformeerd, kan aan de
vereniging een boete worden opgelegd van ten hoogste € 250,00.
De competitieleiding kan in een dergelijk geval tevens besluiten de
wedstrijd over te laten spelen en het resultaat van de oorspronkelijke
wedstrijd te laten vervallen.
			 g.	Bij het door de verenigingen indelen van door de competitieleiding
vastgestelde wedstrijden op hun accommodaties, dient het volgende
in acht te worden genomen: Indien op een zaterdag wedstrijden voor
seniorencompetities zijn ingedeeld en de velden van de ontvangende
vereniging volledig bezet zijn met wedstrijden voor jeugdcompetities,
dan hebben deze jeugdwedstrijden prioriteit, tenzij het wedstrijden
betreft van de standaardteams (dames dan wel heren). Ditzelfde geldt
indien op een zondag wedstrijden voor de jeugdcompetities zijn ingedeeld: in dat geval hebben deze seniorenwedstrijden prioriteit, tenzij
het wedstrijden betreft van de A1- en B1-jeugdteams (meisjes dan
wel jongens). Indien wedstrijden op zaterdag of zondag om bovengeKNHB Bondsreglement 55

noemde reden in verband met een tekort aan velden moeten worden
afgelast, dan moeten dit zijn de wedstrijden in de laagste categorieën.
5.3.		Aanvangstijden wedstrijden (bekend stellen); aanwezigheid teams en
begeleiders; ballenkinderen - veldhockey
NB. DIT ARTIKEL IS ALLEEN VAN TOEPASSING OP VELDHOCKEY
		5.3.1. Aanvangstijden
						 a.	Met inachtneming van het gestelde in lid b tot en met g van
dit artikel is de ontvangende vereniging bevoegd de aanvang
van een wedstrijd vast te stellen op een tijdstip vallende tussen
08.45 en 17.45 uur. De planningsnorm voor de bespeling van
kunstgrasvelden (zie bijlage I.) geldt hierbij als uitgangspunt.
De competitieleiding is bevoegd nadere aanwijzingen te geven
in welk geval de starttijden van 08.45 uur mogen worden
vastgesteld. Bij het vaststellen van het aanvangstijdstip dient
de ontvangende vereniging rekening te houden met de door
het team van de bezoekende vereniging af te leggen reisafstand dan wel reistijd. Wedstrijden met een aanvangstijd vóór
10.00 en ná 16.30 uur dienen te worden gepland tegen clubs
met de kortste reistijd. Dit geldt in het bijzonder voor teams die
buiten het eigen district spelen. Voor wedstrijden waarbij de
tegenstander van buiten het district komt geldt dat het zonder
akkoord van de tegenstander (of de competitieleiding) niet is
toegestaan om de aanvangstijden van deze wedstrijden vast te
stellen vóór 10.00 uur en/of na 17.00 uur. De competitieleiding
kán, na daartoe gedaan verzoek van één of beide verenigingen,
het aanvangstijdstip vaststellen.
						 b.	De competitieleiding is in alle gevallen bevoegd het aanvangstijdstip van een bondswedstrijd uiterlijk vijf dagen voor de
speeldatum (bindend) vast te stellen en zal in dat geval zorgdragen voor de communicatie.
						 c.	De ontvangende vereniging dient het aanvangstijdstip uiterlijk
de maandag twee weken voorafgaande aan de te spelen
wedstrijd, via de standenmotor van de KNHB (Sportlink en de
website van de eigen vereniging) ter kennis te brengen van
het wedstrijdsecretariaat van de bezoekende vereniging en de
scheidsrechters, indien door de CA/DBa (bonds)scheidsrechters zijn aangewezen.
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						 d.	Indien er na publicatie een tijdswijziging wordt doorgevoerd,
dan dient de ontvangende vereniging de nieuwe tijd op de dag
dat de tijdswijziging wordt doorgevoerd, de wedstrijdsecretaris
van de bezoekende partij per email te informeren. Een tijdswijziging doorvoeren na de zondag voorafgaand aan de wedstrijd
is alleen toegestaan wanneer de bezoekende vereniging (per
email) instemt met de tijdswijziging (correspondentie kan ten
alle tijden worden opgevraagd door de competitieleiding). De
competitieleiding is in alle gevallen bevoegd het aanvangstijdstip van een wedstrijd bindend vast te stellen.
						 e.	Voor wedstrijden van standaardteams en topjeugdteams zijn
de volgende standaardaanvangstijden van toepassing:
								 •	Wedstrijden van standaardteams heren uitkomend in de
Hoofd- en Overgangsklasse beginnen om 14.45 uur en
bondswedstrijden van standaardteams dames uitkomend
in de Hoofd- en Overgangsklasse beginnen om 12.45 uur. In
verband met de pilot/shoot-outs in de 1e Klasse dames, geldt
voor die wedstrijden een verplichte aanvangstijd van 12.30
uur.
								 •	Wedstrijden van standaardteams heren uitkomend in de 1e
tot en met 3e Klasse beginnen doorgaans om 14.30 of 14.45
uur als er gespeeld wordt op een zandingestrooid kunstgrasveld en om 14.45 uur als er gespeeld wordt op een (semi-)
waterkunstgrasveld met inachtneming van artikel 5.3.1.c.
Wedstrijden van standaardteams dames uitkomend in de 1e
tot en met 3e Klasse beginnen om 12.45 uur.
								 •	Bij wedstrijden van standaardteams uitkomend in de 4e
Klasse bondscompetitie is de betreffende vereniging
bevoegd het tijdstip van hun thuiswedstrijden vast te stellen
tussen 11.00 uur en 16.00 uur met inachtneming van het
bepaalde in artikel 5.3.1.c.
								 •	Wedstrijden A-jeugd in de Landelijke A en Super A-competities beginnen om 14.15 uur en bondswedstrijden B-jeugd in de
Landelijke B en Super B-competities beginnen om 12.30 uur.
								De competitieleiding is echter bevoegd het aanvangstijdstip
van een wedstrijd in deze Klassen op een ander tijdstip vast
te stellen. De competitieleiding kan, om een ordelijk/eerlijk
verloop van de competitie te (kunnen) waarborgen, voor de
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laatste speelrondes van de competities nadere/bindende
instructies geven voor het vaststellen van aanvangstijden. Dit
geldt voor alle competities/Klassen, evenals beslissings- en/of
promotiewedstrijden/play-offs.
						 f.		De competitieleiding is in alle gevallen bevoegd het tijdstip van
de aanvang van door hen georganiseerde wedstrijden in nader
aan te geven Klassen dan wel leeftijdscategorieën jeugd vast te
stellen. Deze Klassen/leeftijdscategorieën zullen voor aanvang
van de competitie aan de clubs bekend worden gemaakt.
						 g.	Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde kan aan de
betrokken vereniging een geldboete worden opgelegd van ten
hoogste € 250,00 per wedstrijd.
			 5.3.2. Aanwezigheid teams en begeleiders
						 a.	Een team dient bij de aanvang van een wedstrijd op het door
de competitieleiding of een vereniging vastgestelde aanvangstijdstip, te bestaan uit tenminste 8 spelers.
						 b.	Een team dat op het vastgestelde aanvangstijdstip nog niet
gereed is dan wel niet bestaat uit het vereiste minimum aantal
spelers en/of indien vereist niet vergezeld is door een begeleider van tenminste 18 jaar oud (niet zijnde een aan de wedstrijd deelnemende speler), kan als niet opgekomen worden
beschouwd, in welk geval artikel 7.3 van toepassing is.
						 c.	Alleen spelers die met hun namen en voorletters zijn vermeld
op het wedstrijdformulier (artikel 6) mogen gedurende de
wedstrijd in het speelveld komen en/of plaatsnemen op de
spelersbank van hun team.
			
5.3.3. Ballenkinderen
						In alle wedstrijden van de standaardteams uitkomend in de
Hoofd- en Overgangsklasse wordt de thuisspelende vereniging
geacht tijdens de competitiewedstrijden zorg te dragen voor
ballenkinderen. Voor studententeams in deze Klassen kan een
uitzondering worden gemaakt. In alle overige Klassen/categorieën
is het gebruik van ballenkinderen niét toegestaan. Voor play-offs
kunnen afwijkende regels gelden. Hiervoor wordt voor de exacte
bepalingen verwezen naar de play-off reglementen conform het
bepaalde in artikel 5.8.
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5.4.		Vaststellen van wedstrijden/speelduur/aanwezigheid teams en
begeleiders – zaalhockey
NB. DIT ARTIKEL IS ALLEEN VAN TOEPASSING OP ZAALHOCKEY
			 a.	Plaats, dag en aanvangstijd van een competitiewedstrijd zaalhockey
worden vastgesteld door de competitieleiding en tijdig gepubliceerd
op de website van de KNHB (via de Standenmotor). Eén en ander
onverminderd de bevoegdheid van de competitieleiding indien de
omstandigheden daarom vragen uiterlijk 24 uur voor de speeldatum
een wijziging aan te brengen in het programma met betrekking tot
vastgestelde plaats (zaal), datum en aanvangstijdstip.
			 b.	Indien er een wijziging optreedt in het wedstrijdprogramma zal de
competitieleiding dit zo spoedig mogelijk bekend stellen aan: [1] de
betrokken verenigingen en [2] de aanwijzer van de CA/DBa indien er
door hen (bonds)scheidsrechters zijn aangewezen.
			 c.	Indien er voor een team op een dag twee wedstrijden achter elkaar
in dezelfde zaalaccommodatie zijn vastgesteld, dient er tussen deze
wedstrijden een rustperiode van tenminste 5 minuten in acht te
worden genomen.
			 d.	Teams en scheidsrechters dienen zich tenminste 20 minuten voor de
aanvang van de door hen te spelen respectievelijk te leiden wedstrijd
te melden bij de zaalleiding.
			 e.	Een team dient bij de aanvang van een door de competitieleiding vastgestelde wedstrijd te bestaan uit tenminste 4 spelers. Een team dat
op het vastgestelde aanvangstijdstip nog niet gereed is dan wel niet
bestaat uit het vereiste minimum aantal spelers, krijgt voor elke volle
drie minuten die na het aangegeven aanvangstijdstip zijn verstreken,
een strafdoelpunt tegen. Een team dat 15 minuten na het vastgestelde
aanvangstijdstip nog niet gereed is dan wel niet bestaat uit het
vereiste minimum aantal spelers, wordt als niet opgekomen
beschouwd, in welk geval het bepaalde in artikel 7.3 van toepassing is.
			 f.	Een door de competitieleiding georganiseerde zaalhockeywedstrijd
duurt in beginsel 2 x 20 minuten, maar de competitieleiding is
bevoegd voor wedstrijden in een competitie per Klasse of afdeling een
afwijkende wedstrijdduur vast te stellen. Deze afwijkende wedstrijdduur dient voor de aanvang van de zaalhockeyperiode te worden
gepubliceerd. Indien voor wedstrijden een kortere duur dan 2 x 20
minuten wordt vastgesteld, zal de wedstrijdduur tenminste 2 x 15
minuten dan wel 1 x 25 minuten bedragen. Een langere wedstrijdduur
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dan 2 x 20 minuten kan uitsluitend worden vastgesteld, indien de bij
de wedstrijd betrokken teams op dezelfde wedstrijddag geen andere
competitiewedstrijden behoeven te spelen. Deze langere wedstrijdduur zal niet meer dan 2 x 30 minuten bedragen.
			 g.	Indien om organisatorische redenen de van tevoren vastgestelde wedstrijdduur voor een wedstrijd of een serie wedstrijden niet kan worden
gerealiseerd, kan de zaalleiding uitsluitend in overleg met de competitieleiding een aan de omstandigheden aangepaste wedstrijdduur
vaststellen voor die wedstrijd of die serie wedstrijden. Deze wedstrijdduur dient dan tenminste 2 x 15 minuten dan wel 1 x 25 minuten te
bedragen. De aanvoerders van de betrokken teams en de betreffende
scheidsrechters worden hierover voor de aanvang van de wedstrijd op
de hoogte gesteld door de zaalleider en/of de competitieleiding.
			 h.	De scheidsrechters en de zaalleiding passen voor een wedstrijd de
volgens lid f. en g. van dit artikel vastgestelde wedstrijdduur toe.
Daarbij wordt een tegen het einde van een wedstrijd of wedstrijdhelft
toegekende strafbal of strafcorner steeds volgens de bepalingen van
het spelreglement zaalhockey afgewerkt, maar de tijd gemoeid met
het nemen van strafballen en onderbrekingen wordt alleen bij de
wedstrijdduur geteld, indien dit in het kader van het wedstrijdprogramma organisatorisch mogelijk is.
			 i.	In hallen waar op meer dan een veld wordt gespeeld, kan een centraal
signaal voor het begin van wedstrijden worden gegeven, maar de
verantwoordelijkheid voor het beëindigen van een wedstrijdhelft blijft
voor alle wedstrijden berusten bij de betreffende scheidsrechters en
zaalleiding.
5.5.		 Organisatie zaalleiding tijdens een wedstrijddag – zaalhockey
NB. DIT ARTIKEL IS ALLEEN VAN TOEPASSING OP ZAALHOCKEY
			 a.	De voor de organisatie in de zaal op de betreffende wedstrijddag
aangewezen (ontvangende) vereniging of KNHB-functionaris is
verantwoordelijk voor de goede gang van zaken in de zaalaccommodatie. Als het een vereniging betreft wijst deze voor de betreffende
wedstrijden een zaalleider aan. Als zaalleider kunnen alleen personen
van tenminste 18 jaar oud optreden.
			 b.	De zaalleider is belast met de volgende taken:
				 •	Hij stelt de deelnemende teams op de hoogte van de bijzondere
ordebepalingen die in de betreffende zaal van toepassing zijn.
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				 •	Hij zorgt ervoor, dat de zaalaccommodatie in orde is (balken goed
gelegd, hockeydoelnetten aangebracht, spelersbank en strafbank
geplaatst, voorzieningen voor tijdopneming en duidelijk scorebord
aanwezig, verbandtrommel op gemakkelijk toegankelijke plaats
aanwezig).
				 •	Hij zorgt dat de orde in de zaal bewaard blijft en de aanwijzingen
voor gebruik van de accommodatie worden nageleefd.
				 •	Hij draagt zorg voor de aanwezigheid van tijdopnemers bij de
wedstrijden, tenzij op andere wijze tijdopnemers zijn aangewezen.
				 •	Hij is betrokken bij het direct na de wedstrijd afronden van de
registratie en administratie van de wedstrijduitslagen.
			 c.	De voor de organisatie in de zaal aangewezen vereniging of districtsfunctionaris kan de zaalleider in het belang van de goede gang van
zaken in de zaal aanvullende taken opdragen.
			 d.	Indien door een vereniging niet wordt voldaan aan de verplichting
een zaalleider aan te wijzen, kan aan de betrokken vereniging een
geldboete worden opgelegd van ten hoogste € 250,00.
5.6.		 Afgelastingen
		 5.6.1.		 Bevoegdheid tot afgelasten
								 a.	Afgelasten van veld- en zaalhockeywedstrijden (of een
gedeelte daarvan) kan alleen geschieden in verband met de
weersgesteldheid en/of (voor veldhockey) de daaruit
voortvloeiende terreingesteldheid en/of de staat van de
zaalhockeyhal.
								 b.	De bevoegdheid tot afgelasten berust bij:
									 •	de competitieleiding voor het gehele of gedeeltelijke
programma (centrale afgelasting).
									 •	
Voor veldhockey: de verhuurder/beheerder of het verenigingsbestuur voor het gehele of gedeeltelijke programma,
te spelen op het door hem verhuurde/beheerde veldencomplex, één en ander met inachtneming van het gestelde in
artikel 5.1 en 5.2.
									 •	Voor zaalhockey: de met zaalleiding belaste vereniging,
KNHB-functionaris of verhuurder/beheerder van de zaal
voor het gehele of gedeeltelijke in de betreffende zaal te
spelen programma.
									 •	de scheidsrechters voor een door hen te leiden wedstrijd of
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een gedeelte daarvan.
								 c.	De competitieleiding is eveneens bevoegd om (op verzoek
van de belanghebbende vereniging) één of meer wedstrijden
af te gelasten, indien zich omstandigheden voordoen, die
een dergelijke beslissing gewenst maken.
			 5.6.2.		 Kennisgeven van afgelasting
								 a.	Een centrale afgelasting wordt bekend gemaakt via www.
knhb.nl en/of via NOS-teletekst.
								 b.	Indien een wedstrijd anders dan centraal wordt afgelast,
dient dit door de ontvangende vereniging zo spoedig
mogelijk ter kennis te worden gebracht aan de bezoekende/
betrokken vereniging(en) én aan de aanwijzer indien scheidsrechters door de CA/DBa zijn aangewezen, één en ander met
inachtneming van het gestelde in artikel 5.7 lid f en g.
								 c.	Een afgelasting dient altijd gemeld te worden aan de competitieleiding. Indien een wedstrijd wordt afgelast, hoeft er
geen DWF te worden ingevuld/ingestuurd én kan/mag er dus
ook geen uitslag worden ingevuld. Wanneer een wedstrijd
wordt afgelast, dan wordt de afgelastingsprocedure gevolgd
en dienen de wedstrijdsecretarissen van beide clubs (bij
voorkeur) via het ledenpakket van de vereniging op de dag
van de wedstrijd een afgelastingsbericht in te sturen naar de
competitieleiding met daarom de speeldatum, de wedstrijd
en de reden van het niet spelen. Deze verplichting geldt niet
in geval de wedstrijd(en) niet is/zijn gespeeld in verband met
(centrale) afgelasting door de competitieleiding.
		 5.6.3.		Afgelastingen van wedstrijden o.l.v. bondsscheidsrechters,
wedstrijden tijdens play-offs en wedstrijden gespeeld in de
landelijke jeugdcompetities en/of topklasse district A-B-C
			 NB. DIT ARTIKEL IS ALLEEN VAN TOEPASSING OP VELDHOCKEY
								 a.	Indien een speelveld wordt afgekeurd, is de vereniging
verplicht een wedstrijd die onder leiding staat van bondsscheidsrechters te verzetten naar een ander op de accommodatie aanwezig wél bespeelbaar kunstgrasveld, mits dit
veld beschikbaar is (voor play-offs zie lid c van dit artikel).
								 b.	Indien een speelveld wordt afgekeurd, is de vereniging
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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.
								 c.	Indien een speelveld wordt afgekeurd, is de vereniging
verplicht een play-offwedstrijd te verzetten naar een ander
op de accommodatie aanwezig wél bespeelbaar kunstgrasveld, omdat in zo’n geval dergelijke wedstrijden voorrang
hebben op die in andere competities.
			
5.6.4.		 Afgelasten van wedstrijden in de Hoofdklasse dames en heren
		 NB. DIT ARTIKEL IS ALLEEN VAN TOEPASSING OP VELDHOCKEY
								 a.	Indien er geen centrale afgelasting heeft plaatsgevonden,
kan een wedstrijd in de Hoofdklasse dames of heren alleen
(als gevolg van de weersomstandigheden of de daaruit
voortkomende terreingesteldheid worden afgelast), nadat
de betrokken vereniging het oordeel van een door de KNHB
aangestelde terreinconsul heeft gevraagd over de
bespeelbaarheid van het speelveld.
								 b.	Voor de inschakeling van een terreinconsul bij de oordeelsvorming over de bespeelbaarheid van een speelveld gelden
de volgende bepalingen:
									 •	Op het moment dat bij het bestuur van de betrokken
vereniging of bij de verhuurder/beheerder van de
verenigingsaccommodatie aanleiding is te veronderstellen
dat een voor de Hoofdklassecompetitie dames en heren
vastgestelde wedstrijd, als gevolg van het weer, geen
doorgang kan vinden, waarschuwt het bestuur de betrokken terreinconsul zo vroegtijdig dat deze bij de keuring van
het speelveld aanwezig kan zijn.
									 •	Deze eerste keuring dient zo vroeg mogelijk plaats te
vinden en dient te gebeuren door (een vertegenwoordiger
van) het bestuur van de betrokken vereniging en de
terreinconsul.
									 •	De terreinconsul heeft bij de keuring een stem in de
besluitvorming.
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									 •	Indien het voor zowel de terreinconsul, als (de vertegenwoordiger van) het verenigingsbestuur evident is dat het
aangewezen veld op het vastgestelde aanvangstijdstip
niet bespeelbaar zal zijn, dient het speelveld te worden
afgekeurd. Als ook andere op de accommodatie aanwezige
kunstgrasvelden afgekeurd worden, dienen de betrokken
vereniging, de bezoekende vereniging, de voor het leiden
van de wedstrijd aangewezen bondsscheidsrechters en de
competitieleiding zo spoedig mogelijk te worden
geïnformeerd.
									 •	Indien de terreinconsul en het betrokken verenigingsbestuur het bij deze eerste keuring niet eens zijn over de
bespeelbaarheid van het veld, of oordelen dat het
onvoldoende zeker is dat het veld op het vastgestelde
aanvangstijdstip onbespeelbaar zal zijn, dient het definitieve oordeel over de afgelasting te worden gegeven door
de voor het leiden van de wedstrijd aangewezen bondsscheidsrechters. Hierover dienen de betrokken vereniging,
de bezoekende vereniging, de voor het leiden van de wedstrijd aangewezen bondsscheidsrechters en de competitieleiding zo spoedig mogelijk te worden geïnformeerd.
									 •	De definitieve beslissing over de afgelasting door de voor
het leiden van de wedstrijd aangewezen bondsscheidsrechters mag eventueel door de scheidsrechters worden
uitgesteld indien zij verwachten dat de veldgesteldheid zal
verbeteren.
									 •	Indien een speelveld wordt afgekeurd -zowel voorafgaande
aan de wedstrijd als tijdens de wedstrijd, is de vereniging
verplicht de wedstrijd van de hoofdklassencompetitie te verzetten naar een ander op de accommodatie aanwezig wél
bespeelbaar kunstgrasveld, omdat in zo’n geval wedstrijden
in deze Klassen voorrang hebben op die in lagere Klassen.
									 •	Bij de oordeelvorming over de bespeelbaarheid van dit
vervangende speelveld en de omzetting van de wedstrijd
dienen de voor het leiden van de wedstrijd aangewezen
bondsscheidsrechters op overeenkomstige wijze te worden
betrokken als bij de keuring van het eerst aangewezen
speelveld.
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5.6.5. Maatregelen
						Indien door één of beide betrokken verenigingen niet aan het
onder lid 1 t/m 4 (3 en 4 alleen voor veldhockey) van dit artikel
bepaalde wordt voldaan, kan door de competitieleiding artikel 7
(onregelmatigheden) van toepassing worden verklaard.
5.7.		 Inhaalwedstrijden
			
a.	
Veldhockeywedstrijden afgelast op grond van artikel 5.6
(afgelastingen) worden als regel opnieuw vastgesteld onder de
benaming ‘inhaalwedstrijden’ (IW).
			Zie: lid c en verder.
			
b.	
Zaalhockeywedstrijden afgelast op grond van artikel 5.6
(afgelastingen) worden in de regel niet opnieuw vastgesteld; hiervan
kan worden afgeweken indien de wedstrijd van belang is voor het
bepalen van het kampioenschap, promotie of degradatie.
NB. LID C TOT EN MET I IS ALLEEN VAN TOEPASSING OP VELDHOCKEY
			 c.	Voor inhaalwedstrijden geldt dat indien het speelterrein van de
ontvangende vereniging op de vastgestelde speeldag niet bespeelbaar is en het terrein van de bezoekende vereniging wél
bespeelbaar en beschikbaar is, de wedstrijd moet worden omgezet en
de (omgezette) wedstrijd moet worden gespeeld op het terrein van
de ‘bezoekende’ vereniging. Deze verplichting tot omzetten bij
onbespeelbaarheid van het terrein van de ontvangende vereniging
geldt niet voor wedstrijden vastgesteld in de Hoofd- en Overgangsklassen van de dames- respectievelijk herencompetitie, de Landelijke
A- en B, de Super A- en B-competitie, alsmede voor play-offs en
promotie-/degradatiewedstrijden.
			 d.	De competitieleiding is evenwel bevoegd voorafgaand aan de
wedstrijddag te bepalen, dat een vastgestelde inhaalwedstrijd wordt
omgezet respectievelijk verplicht wordt uitgespeeld.
			 e.	Voor het ‘omzetten’ van inhaalwedstrijden vastgesteld voor de in de
overige Klassen (1e Klasse en lager) spelende teams geldt voorts:
				 •	indien de omgezette wedstrijd nog wordt gevolgd door de
‘returnwedstrijd’ wordt in het returnprogramma deze wedstrijd ook
omgezet;
				 •	op het wedstrijdformulier dient de wedstrijd te worden vermeld
zoals hij werkelijk is gespeeld;
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				 •	bij de rubriek opmerkingen dient te worden vermeld: ‘omgezette
wedstrijd’.
			 f.	Ingeval van omzetting ingevolge lid c is de ontvangende vereniging
verplicht aan de bezoekende vereniging op een zodanig tijdstip voorafgaand aan de vastgestelde aanvangstijd van de wedstrijd(en) te berichten dat zijn speelterrein is afgekeurd, dat een reis naar het terrein
van de vereniging door het team van vereniging én de scheidsrechters
(zie lid g) tijdig voor het spelen van de wedstrijd kan worden ondernomen. De verenigingen dienen daartoe via hun wedstrijdsecretarissen
in onderling overleg het tijdstip van de keuring van het veld zodanig
te bepalen, dat aan de omzetting kan worden voldaan. Na het aldus
bepaalde tijdstip kan de wedstrijd uitsluitend nog door de voor de
betreffende wedstrijd aangewezen scheidsrechters worden afgelast.
			 g.	Ingeval een wedstrijd is of wordt omgezet, als bedoeld in lid c of d,
dient de aanwijzer van de CA/DBa indien er door hen (bonds)scheidsrechters zijn aangewezen hiervan tijdig te voren (conform lid f) door
de oorspronkelijk ontvangende vereniging op de hoogte te worden
gesteld.
			 h.	Ingeval voor de betreffende wedstrijd niet door de CA/DBa (bonds)
scheidsrechters zijn aangewezen, dient de ontvangende vereniging
voor bevoegde wedstrijdleiding te zorgen.
			 i.	Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde kan aan de betrokken
vereniging een geldboete worden opgelegd van ten hoogste
€ 250,00 en kunnen er voor betreffende wedstrijd 3 wedstrijdpunten
in mindering worden gebracht aan het team van de in overtreding
zijnde vereniging.
5.8. Beslissingswedstrijden (play-offs)
			 a.	Indien voor het verkrijgen van een beslissing over kampioenschap,
promotie of degradatie een beslissingswedstrijd moet worden
georganiseerd, stelt de competitieleiding een plaats, een datum en
een aanvangstijdstip voor deze wedstrijd vast. Voor deze wedstrijden
kunnen aanvullende bepalingen worden ingesteld, zoals het
vaststellen van beslissings- en promotiewedstrijden in poulevorm.
			 b.	Als wedstrijdduur voor een beslissingswedstrijd geldt de wedstrijdduur
die gebruikelijk was voor de wedstrijden in de competitieklasse en afdeling waarin de betrokken teams uitkwamen, daarvan kan afgeweken
worden indien het (een) promotiewedstrijd(en) in poulevorm betreft.
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			 c.	Voor het verkrijgen van een beslissing d.m.v. shoot-outs: zie het spelreglement veld- en/of zaalhockey voor het shoot-outs reglement en
de uitwerking praktische uitvoering.

6. Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF)
6.1.		 Invullen en inzenden
			 a.	Op de dag van een door de competitieleiding vastgestelde wedstrijd
dienen de ontvangende en bezoekende vereniging een door de
KNHB beschikbaar te stellen Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) naar
waarheid volledig in te vullen. Het DWF dient op de wedstrijddag, bij
voorkeur direct na de wedstrijd, door alle partijen te worden afgerond.
			 b.	Indien een wedstrijd wordt afgelast, hoeft er geen DWF te worden
ingevuld/ingestuurd én kan/mag er dus ook geen uitslag worden
ingevuld. Wanneer een wedstrijd wordt afgelast, dan wordt de afgelastingsprocedure gevolgd en dient de wedstrijdsecretaris een afgelastingsbericht in te sturen naar de competitieleiding (zie artikel 5.6.2).
			 c.	Ieder team dient minimaal 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd
het DWF in te vullen waarop is aangegeven welke voor het team
speelgerechtigde spelers aan de wedstrijd zullen deelnemen zodat
de scheidsrechters het DWF tijdig voor de wedstrijd kunnen inzien/
controleren. In lijn met het bepaalde in artikel 2.1 van het spelreglement veld- en zaalhockey kunnen bij wedstrijden van standaardteams
tijdens de wedstrijd geen spelers aan het DWF worden toegevoegd.
Spelers die voor aanvang van de wedstrijd niet op het DWF zijn
vermeld zijn in dat geval dus uitgesloten van deelname. Bij
overtreding is het bepaalde in artikel 4.8 van toepassing.
			 d.	De scheidsrechters loggen voor de wedstrijd in op het DWF om te
controleren of het DWF door beide teams (volledig) is ingevuld en of
het aantal ingevulde spelers overeenkomt met het daadwerkelijke
aantal spelers dat deelneemt aan de wedstrijd. Bij voorkeur direct na
de wedstrijd, vullen de scheidsrechters de uitslag en eventuele
bijzonderheden betreffende de wedstrijd in zoals kaarten (rood en
geel) voor spelers en/of begeleiders of stakingsdetails.
			 e.	Zodra na afloop van de wedstrijd de uitslag en eventuele bijzonderheden op het DWF zijn genoteerd, dient het DWF geaccordeerd te
worden door de aanvoerders van beide teams en de beide scheidsKNHB Bondsreglement 67

rechters. Dit dient op de wedstrijddag te geschieden; bij voorkeur
direct na de wedstrijd.
6.2.		 Vermelden namen van spelers en begeleiders
			 a.	Verenigingen zijn verplicht op het DWF de namen van de spelers (voor
veldhockey: maximaal 16 en voor zaalhockey: maximaal 12) die voor
hen deelnemen aan een wedstrijd correct te vermelden. Een vereniging die één of meer spelers op een DWF zet van wie hem bekend is
dat deze niet beschikbaar is/zijn, pleegt een bedrieglijke handeling in
de zin van artikel 11 lid 1 sub f van de statuten. Indien een vereniging/
team meer dan de maximaal toegestane 16/12 spelers in dezelfde
wedstrijd laat uitkomen, dan wordt de 17e/13e (en volgende) speler
aangemerkt als “uitgesloten speler” en is het bepaalde in artikel 4.8
van toepassing (het is voor het aanmerken van de uitgesloten speler
niet relevant welke speler het betreft, de sanctie wordt opgehangen
aan het overschrijden van het maximale aantal van 16/12 spelers dat
in een wedstrijd voor een team mag uitkomen.
			
b.	
In Hoofdklassewedstrijden veldhockey mogen teams uitkomen met 17
spelers. Voorwaarde om met 17 spelers uit te komen, is dat twee van
de 17 spelers op de peildatum (1 oktober van het betreffende seizoen)
jonger zijn dan 21 jaar. Indien een team met 17 spelers uitkomt en niet
voldoet aan de verplichting om met tenminste twee spelers jonger
dan 21 jaar op uit te komen en dus op het DWF te vermelden, dan is
een team in overtreding en volgt een sanctie. Bij overtreding van deze
regel wordt de speler op positie 17 op het DWF als uitgesloten speler
aangemerkt en is het bepaalde in artikel 4.8 van toepassing. De 17e
speler krijgt op basis van het bepaalde in artikel 4.4.g geen registratie
voor de wedstrijd waarin bedoelde overtreding heeft plaatsgevonden.
			 c.	Op het DWF dat voorafgaand aan de wedstrijd aan de scheidsrechters
wordt overhandigd, dienen voor een team de namen van tenminste
acht (veldhockey)/vier (zaalhockey) voor dat team speelgerechtigde
spelers te zijn vermeld (zie 6.2).
			 d.	Indien in een wedstrijd een speler of een begeleider tijdelijk en/of
definitief van deelnemen aan de wedstrijd wordt uitgesloten, is de
aanvoerder van het team namens zijn vereniging verplicht om de
naam van betrokken speler/begeleider kenbaar te maken aan de
scheidsrechter.
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6.3.		 Maatregelen niet (tijdig) afronden, onjuist/niet volledig invullen DWF
			 a.	Bij niet of niet tijdig afronden van het DWF worden aan de betrokken
vereniging administratiekosten in rekening gebracht van ten hoogste
€ 75,00 per DWF.
			 b.	Bij het onjuist of niet volledig invullen van het DWF worden aan de betrokken vereniging administratiekosten in rekening gebracht van ten
hoogste € 250,00 per DWF en kunnen er voor betreffende wedstrijd 3
wedstrijdpunten in mindering worden gebracht aan het team dat het
formulier onjuist/niet volledig heeft ingevuld. De competitieleiding
kan in een dergelijk geval besluiten de wedstrijd over te laten spelen
en het resultaat van de oorspronkelijke wedstrijd te laten vervallen.
			 c.	Het onjuist of niet volledig invullen van het DWF kan worden opgevat
als een bedrieglijke handeling in de zin van artikel 11 lid 1 sub f van de
statuten.

7. Onregelmatigheden in en rondom hockeywedstrijden
7.1.		 Onderzoek competitieleiding
			De competitieleiding stelt het competitiesysteem vast en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de competities en treft daartoe alle noodzakelijke maatregelen, inclusief het opleggen van geldboetes (H.R. art. 8.1
lid 2). De competitieleiding is in dit kader bevoegd betrokkenen, waaronder scheidsrechters, spelers, begeleiders, verenigingsfunctionarissen
en toeschouwers/andere betrokkenen te raadplegen dan wel te horen.
Zij zijn verplicht de competitieleiding alle gevraagde inlichtingen en
gegevens te verstrekken. Indien een vereniging niet- of naar oordeel van
de competitieleiding onvoldoende meewerkt, kan aan de vereniging een
geldboete worden opgelegd van ten hoogste € 1000,00, met daarnaast
onverminderd de bevoegdheid van de competitieleiding om de maatregel als bedoeld in artikel 7.2.c van dit Bondsreglement op te leggen.
7.2.		 Maatregelen bij wangedrag
			 a.	Krachtens artikel 11 van de statuten zijn verenigingen en
verenigingsleden verplicht:
				 a.1. zich, voor, tijdens en na een wedstrijd behoorlijk te gedragen;
				 a.2.	ervoor te zorgen dat de door hen te spelen wedstrijden ordelijk
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stuur/de competitieleiding met betrekking tot de handhaving van
de orde bij die wedstrijden gegeven, stipt worden opgevolgd;
				 a.3.	ervoor te zorgen dat de belangen of het aanzien van de
hockeysport en de KNHB door hun toedoen niet op ontoelaatbare
wijze worden geschaad;
				 a.4.	zich tegenover elkander en derden en tegenover de KNHB te
onthouden van bedrieglijke handelingen.
			 b.	Indien wedstrijddeelnemers zich tijdens een wedstrijd schuldig maken
aan wangedrag, kunnen tegen hen de volgende maatregelen worden
getroffen:
				 b.1. een vermaning (geen kaart);
				 b.2.	tijdelijk uit het veld zenden (groene en gele kaart) voor een
bepaalde periode*;
				 b.3.	definitief uit het veld zenden (rode kaart) voor de resterende duur
van de wedstrijd, hierbij is sprake van vermeend handelen in strijd
met artikel 11 van de statuten*. *In het Tuchtreglement van de
KNHB staan de procedure en gevolgen van het behalen van een
gele en/of rode kaart beschreven.
				Van elke beslissing tot het tijdelijk dan wel voor de resterende duur uit
het veld zenden van een speler of begeleider dienen de scheidsrechters mededeling te doen op het DWF met vermelding van de naam
van de speler of begeleider, de naam van zijn vereniging, de reden
van de verwijdering, de aard van de overtreding (‘verbaal’ of ‘fysiek’)
en de naam van de scheidsrechter die de maatregel trof. In het geval
van een definitieve verwijdering moeten de scheidsrechters binnen
drie dagen een aanvullende verklaring naar het Bondsbureau van de
KNHB te sturen. Indien in een wedstrijd een speler of een begeleider tijdelijk en/of definitief van deelnemen aan de wedstrijd wordt
uitgesloten, is de aanvoerder van het team namens zijn vereniging
verplicht om de naam van betrokken speler/begeleider kenbaar te
maken aan de scheidsrechter.
			 c.	Indien daar toe naar zijn/haar oordeel gegronde reden bestaat, kan
de competitieleiding aan een vereniging de maatregel opleggen een
team uit de competitie te nemen. In dat geval deelt de competitieleiding het betreffende team het volgende seizoen ten minste één
Klasse lager in.
			 d.	Het bestuur van een vereniging is niet alleen verantwoordelijk voor
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sen, toeschouwers en/of andere personen, die zich op haar accommodatie bevinden. Naar aanleiding van een vermoeden, een schriftelijke
melding of klacht aan de KNHB over wangedrag kan het Bondsbestuur
en/of de competitieleiding dit nader (doen) onderzoeken en bepalen
dat hier sprake is van een vermeend handelen in strijd met artikel 11
van de statuten, dat leidt tot aanhangig maken van een tuchtprocedure tegen het betrokken lid door het Bondsbestuur bij de tuchtcommissie. In genoemde schriftelijke verklaring moet het gebeurde
met plaats, datum en eventuele aanwezige(n) worden vermeld,
alsmede de naam van het betrokken lid, en als het een verenigingslid
betreft de naam van diens vereniging, en voorts de naam en het adres
van degene die de verklaring inzendt.
			 e.	Bij wangedrag van een of meer toeschouwers voor, tijdens of na een
wedstrijd kan aan de betrokken vereniging een geldboete worden
opgelegd van ten hoogste €1000,00. Daarnaast of in plaats daarvan
kan aan het team van betreffende vereniging drie punten in mindering
worden gebracht, de uitwerking hiervan is te vinden in artikel 7.5 (niet
ordelijk verloop).
			 f.	Een vereniging wordt geacht verantwoordelijk te zijn voor gedragingen KNHB van leden, al dan niet betaalde functionarissen en
toeschouwers. Indien daartoe naar haar oordeel gegronde reden
bestaat, kan het Bondsbestuur aan een vereniging de maatregel
opleggen een persoon de toegang tot de bij de vereniging in gebruik
zijnde accommodatie(s) te ontzeggen.
7.3.		 Niet opkomen, wedstrijd niet aanvangen
			 a.	Aan een vereniging waarvan een team in een in de in artikelen 5.1, 5.2
en 5.4 bedoelde wedstrijd in strijd met de verplichting niet is
opgekomen dan wel de wedstrijd niet heeft aangevangen, kan een
geldboete worden opgelegd van ten hoogste € 250,00.
			 b.	Aan een team dat in strijd met zijn verplichting in een vastgestelde
wedstrijd niet is opgekomen dan wel de wedstrijd niet heeft
aangevangen, worden 3 wedstrijdpunten in mindering gebracht.
			
c.	
Voor veldhockey geldt: De niet-gespeelde wedstrijd wordt als regel
opnieuw vastgesteld; hiervan kan echter worden afgeweken, mits
dit geen invloed heeft op kampioenschap, promotie of degradatie.
De competitieleiding heeft bovendien de bevoegdheid om indien het
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vangen de opnieuw vast te stellen wedstrijd op het terrein van het
bezoekende team te laten plaatsvinden.
			
d.	Voor zaalhockey geldt: De niet-gespeelde wedstrijd wordt als regel
niet opnieuw vastgesteld. Voor het opmaken van de competitieranglijst wordt de uitslag van de niet-gespeelde wedstrijd bepaald op 5-0
in het nadeel van het niet opgekomen team; hiervan kan worden
afgeweken, indien de wedstrijd van belang is voor het bepalen van het
kampioenschap, promotie of degradatie. Onverminderd het
voorgaande blijft op de vereniging waarvan een team niet is
opgekomen, de verplichting rusten de eventuele kosten van de nietgebruikte zaaluren te betalen.
			 e.	Een team dat tijdens eenzelfde competitie in strijd met zijn
verplichting voor de tweede keer (voor zaalhockey geldt: op twee
wedstrijddagen) niet is opgekomen dan wel de wedstrijd niet heeft
aangevangen, verliest het recht van verdere deelname aan de
competitie. De competitieleiding deelt het betreffende team het volgende seizoen ten minste één Klasse lager in, maar kan in bijzondere
gevallen tot een lagere indeling komen. De door het team reeds
gespeelde wedstrijden worden als niet-gespeeld beschouwd. Dit zal
in de ranglijst van de competitie worden verwerkt. Voor het team
verschuldigde inleggelden blijven verschuldigd; reeds betaalde
inleggelden worden niet gerestitueerd.
7.4.		 Gestaakte wedstrijd (voortijdig beëindigde wedstrijd)
			 7.4.1. Wedstrijd gestaakt door scheidsrechters
					
a.	
Voor veldhockey geldt: Van een door de competitieleiding
vastgestelde wedstrijd, die vóór het verstrijken van de speeltijd
door de scheidsrechters wordt beëindigd, wordt het
resterend deel zo spoedig mogelijk op een nader te bepalen
datum gespeeld; hiervan kan worden afgeweken, mits dit geen
invloed heeft op kampioenschap, promotie of degradatie.
						
	Procedure uitspelen wedstrijden:
							De teams, die het resterend deel van een voortijdig afgebroken
wedstrijd spelen, bestaan uit dezelfde spelers, die aan de wedstrijd deelnamen op het moment dat de wedstrijd werd afgebroken. Indien spelers niet beschikbaar zijn, mogen zij worden
vervangen door spelers die speelgerechtigd zijn voor dit team uit
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te komen. Voor spelers die op het moment dat de wedstrijd werd
afgebroken tijdelijk of definitief uit het veld waren gezonden,
geldt, dat zij gedurende hun straftijd niet aan het resterend deel
van de wedstrijd mogen deelnemen en dat zij gedurende hun
straftijd in het resterend deel van de wedstrijd niet mogen worden vervangen. De doelpuntenstand bij aanvang van het spelen
van het resterend deel van een voortijdig afgebroken wedstrijd is
die, welke was bereikt op het moment dat de wedstrijd voortijdig werd afgebroken. Het spelen van het resterend deel van de
wedstrijd vangt in de regel aan met een beginslag. Indien echter
de wedstrijd voortijdig werd beëindigd na het toekennen van een
strafbal of strafcorner wordt het spelen van het resterend deel
van de wedstrijd aangevangen met deze strafbal of strafcorner.
					
b.	
Voor zaalhockey geldt: Een wedstrijd die voor het verstrijken van
de speeltijd door de scheidsrechters wordt beëindigd, wordt als
niet gespeeld beschouwd. Deze niet-gespeelde wedstrijd wordt
als regel niet opnieuw vastgesteld; hiervan kan echter worden
afgeweken, indien de wedstrijd van belang is voor het bepalen
van het kampioenschap, promotie of degradatie. De eventuele
kosten van zaalhuur dienen door beide verenigingen te worden
betaald, tenzij het staken het gevolg is van de gesteldheid van
de zaal zoals bepaald in artikel 5.6.1
					 c.	In geval van voortijdige beëindiging, als bedoeld in lid a en b van
deze regel, dienen de scheidsrechters op het DWF het volgende
te vermelden:
							 • de reden(en) van de voortijdige beëindiging;
							 •	de doelpuntenstand die was bereikt op het moment dat de
wedstrijd voortijdig werd beëindigd;
							 •	het moment (in minuten) dat de wedstrijd voortijdig werd
beëindigd; of direct voorafgaand aan het voortijdig beëindigen
van de wedstrijd door de scheidsrechter een strafbal of strafcorner werd toegekend en aan welk team dit geschiedde.
					 d.	Indien een wedstrijd voortijdig door de scheidsrechter wordt
beëindigd wegens wangedrag van wedstrijddeelnemers of ongeregeldheden op of rond het speelveld kunnen de bepalingen
betreffende een niet-ordelijk verlopen wedstrijd (artikel 7.5) van
toepassing worden verklaard.
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7.4.2. Wedstrijd gestaakt door team (weigering voortzetten wedstrijd)
					 a.	Indien een wedstrijd voortijdig wordt beëindigd omdat een team
weigert verder te spelen, worden aan dit team 3 wedstrijdpunten
in mindering gebracht.
					 b.	Aan de vereniging van het in het lid a. van dit artikel genoemde
team kan een geldboete worden opgelegd van ten hoogste
€ 250,00.
					 c.	Ingeval van voortijdige beëindiging, als bedoeld in lid 2a. van
deze regel, dienen de scheidsrechters op het DWF het volgende
aan te tekenen:
							 •	de reden(en) van de voortijdige beëindiging en door welk team
de wedstrijd voortijdig werd beëindigd;
							 •	de doelpuntenstand die was bereikt op het moment dat de
wedstrijd voortijdig werd beëindigd;
							 •	het moment (in minuten) dat de wedstrijd voortijdig werd
beëindigd;
							 •	of direct voorafgaand aan het voortijdig beëindigen van de
wedstrijd door de scheidsrechter een strafbal of strafcorner
werd toegekend en aan welk team die werd toegekend.
					
d.	
Voor veldhockey geldt: De competitieleiding heeft de bevoegdheid de stand op het moment van staken als eindstand aan te
merken en het restant niet te laten uitspelen. Indien besloten
wordt dat de wedstrijd wordt uitgespeeld; dan is de procedure
zoals in dit reglement vermeld onder artikel 7.4.1.a. van toepassing.
					
e. Voor zaalhockey geldt: Indien het niet in overtreding zijnde
team op het moment dat de wedstrijd door de in overtreding
zijnde partij werd beëindigd een achterstand in doelpunten had,
wordt de wedstrijduitslag vastgesteld op 5-0 in het voordeel van
het niet in overtreding zijnde team. Indien het niet in overtreding zijnde team op het moment dat de wedstrijd door de in
overtreding zijnde partij werd beëindigd een groter voordeel in
doelpunten had, zal deze doelpuntenstand als uitslag worden
geadministreerd. Hiervan kan worden afgeweken, indien de
wedstrijd van belang is voor het bepalen van het kampioenschap, promotie of degradatie.
					 f.		Aan een team dat tijdens één en dezelfde competitie voor de
tweede maal heeft geweigerd een wedstrijd voort te zetten,
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kan een geldboete worden opgelegd van ten hoogste € 250,00.
Tevens verliest dit team het recht op verdere deelname aan de
competitie. De competitieleiding deelt het betreffende team
het volgende seizoen ten minste één Klasse lager in, maar
kan in bijzondere gevallen tot een lagere indeling komen. De
door dit team gespeelde wedstrijden worden als niet gespeeld
beschouwd; een en ander zal in de ranglijst van de competitie
worden verwerkt. Voor het team verschuldigde inleggelden
blijven verschuldigd; reeds betaalde inleggelden worden niet
gerestitueerd.
7.5.		 Niet-ordelijk verlopen wedstrijd
			 a.	Een naar het oordeel van de competitieleiding niet-ordelijk verlopen
wedstrijd, wordt in de regel als niet-gespeeld beschouwd. Een
wedstrijd die niet door de scheidsrechters is gestaakt, kan ook als
niet-ordelijk worden beschouwd indien na afloop door de
competitieleiding wordt vastgesteld dat wangedrag van spelers
(team(s)), begeleiders en/of toeschouwers heeft plaatsgevonden.
			
b.	
Voor veldhockey geldt: De niet-ordelijk verlopen (als niet gespeeld
beschouwde) wedstrijd wordt in de regel opnieuw vastgesteld; hiervan
kan worden afgeweken, mits dit geen invloed heeft op kampioenschap, promotie of degradatie. Indien de wedstrijd niet opnieuw wordt
vastgesteld, heeft de betreffende competitieleiding de bevoegdheid
de stand op het moment van staken als eindstand aan te merken.
			
c.	
Voor zaalhockey geldt: De niet-ordelijk verlopen (als niet gespeeld
beschouwde) wordt in de regel niet opnieuw vastgesteld; hiervan kan
worden afgeweken, indien de wedstrijd van belang is voor het bepalen
van het kampioenschap, promotie of degradatie. Indien de wedstrijd
niet opnieuw wordt vastgesteld, heeft de competitieleiding de bevoegdheid de stand op het moment van staken óf een stand van 5-0
voor de niet in overtreding zijnde partij als eindstand aan te merken.
			 d.	Aan een vereniging waaraan het niet-ordelijk verloop is toe te schrijven, kan een geldboete worden opgelegd van ten hoogste € 250,00.
			 e.	Aan het team waaraan het niet-ordelijk verloop is toe te schrijven,
worden 3 wedstrijdpunten in mindering gebracht.
			 f.	Wanneer het niet-ordelijk verloop is toe te schrijven aan de coach van
een team, dan worden aan het betreffende team 3 wedstrijdpunten in
mindering gebracht.
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			 g.	Gele en/of rode kaarten die zijn behaald in een wedstrijd, waarvan de
competitieleiding besluit dat hij opnieuw moet worden vastgesteld,
blijven geregistreerd staan.
			 h.	Indien door wangedrag van één of meer toeschouwers van een
vereniging het verloop van een wedstrijd wordt verstoord, wordt de
wedstrijd als niet-ordelijk verlopen beschouwd. Het onder lid b. en c.
van dit artikel kan van toepassing worden verklaard. Aan de betrokken vereniging kan een geldboete worden opgelegd van ten hoogste
€ 1000,00. Daarnaast of in plaats daarvan kan aan het team van de
betreffende vereniging drie punten in mindering worden gebracht.
De competitieleiding kan voor bepalen dat de oorspronkelijke uitslag
gehandhaafd blijft en dat (slechts) het restant van de wedstrijd wordt
(uit)gespeeld.

8. Wedstrijdaccommodaties
8.1.		 Accommodaties voor veldhockey
			 a.	Wedstrijden veldhockey worden uitsluitend gespeeld op tevoren door
de KNHB goedgekeurde kunstgras hockeyvelden. De nadere specificaties voor de te gebruiken hockeyvelden en de wijze waarop velden
worden gekeurd, worden behandeld in bijlage I (Accommodaties) van
dit Bondsreglement.
			 b.	Bij gebruik voor wedstrijden in de competities/speelreeksen moet een
hockeyveld omgeven zijn door een veldafzetting, volgens in bijlage I
van dit Bondsreglement gegeven specificaties. Binnen deze veldafzetting dienen, naar verkiezing al of niet in ‘dug-outs’, banken voor de
spelers, wisselspelers en officiële begeleiders van de twee teams te
zijn geplaatst.
			 c.	In de nabije omgeving van voor wedstrijden te gebruiken hockeyvelden dient voldoende kleed- en wasgelegenheid voor de wedstrijddeelnemers beschikbaar te zijn. Nadere specificaties voor deze
onderdelen van de accommodatie worden gegeven in bijlage I van dit
Bondsreglement.
8.2. Accommodaties voor zaalhockey
			 a.	Zaalhockeywedstrijden worden uitsluitend gespeeld op door de KNHB
goedgekeurde zaalhockeyvelden in sportzalen of -hallen. De nadere
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specificaties voor de te gebruiken zaalhockeyvelden en de wijze van
keuring worden gegeven in bijlage I van dit Bondsreglement.
			 b.	Bij gebruik voor competitiewedstrijden moeten bij een zaalhockeyveld
banken voor de spelers, wisselspelers en officiële begeleiders van de
twee teams zijn geplaatst.
			 c.	Voorts dienen bij wedstrijden nabij het speelveld een strafbank en een
(wedstrijd)tafel met zitgelegenheid voor de zaalleider en/of de tijdopnemer te zijn geplaatst. Ook dient nabij het speelveld een scorebord
aanwezig te zijn, dat vanaf de wedstrijdtafel kan worden bediend.
			 d.	In de nabije omgeving van een voor wedstrijden te gebruiken
zaalhockeyveld dient voldoende kleed- en wasgelegenheid voor de
wedstrijddeelnemers beschikbaar te zijn. Nadere specificaties voor
deze onderdelen van de accommodatie worden gegeven in bijlage I
(Accommodaties) van dit Bondsreglement.

9. Wedstrijdkleding en spelersuitrusting
9.1.		 Clubtenue
			 a.	Een vereniging dient, conform de bepalingen in het huishoudelijk
reglement, een kleurencombinatie te kiezen voor een clubtenue
(shirt/blouse; broek/rok; kousen) dat door haar spelers tijdens
bondswedstrijden zal worden gedragen.
			 b.	Een vereniging mag in het clubtenue geen wijziging brengen, dan na
verkregen toestemming van het Bondsbestuur/de competitieleiding.
			 c.	Aan een vereniging die dit verbod overtreedt, kan een geldboete
worden opgelegd van ten hoogste € 250,00.
9.2.		 Verplichting tot spelen in clubtenue
			 a.	De spelers van de teams van een vereniging zijn verplicht de wedstrijden in het clubtenue te spelen. De competitieleiding kan, op daartoe
vooraf door de vereniging gedaan verzoek, hiervan ontheffing verlenen voor de spelers van een team van een vereniging dat speelt in de
standaardklasse dames dan wel heren of in een Landelijke, IDC- of Super A-/B-competitie van de A-, B- of C-jeugd meisjes dan wel jongens.
			 b.	Voor een team van een bezoekende vereniging geldt voorts ook dat
het zich dient te kleden in een shirt/blouse en kousen waarvan de
kleur duidelijk afwijkt van die van shirt/blouse en kousen van de
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ontvangende partij.
			 c.	Spelers van een team dat speelt in de standaardklasse dames of
heren, een Landelijke, IDC- of Super A-/B-competitie van de A-, B- of
C-jeugd meisjes dan wel jongens, dan wel in de hoogste Klasse van de
A-, B- of C-jeugdcompetitie meisjes of jongens van een district, dienen
een duidelijk rugnummer te dragen. Deze rugnummers dienen onderling verschillend te zijn. De competitieleiding kan voor wedstrijden
aanvullende bepalingen voor het gebruik van rugnummers geven.
			 d.	De aanvoerders van alle teams uitkomende in een door de competitieleiding georganiseerde competitie zijn verplicht een ‘aanvoerdersband’ om de linkerarm te dragen dan wel over de sok/kous net onder
de knie. De band dient een duidelijk van het shirt afwijkende kleur te
hebben.
			 e.	Voor leden die op religieuze gronden een andere kledingvoorkeur
uiten, kan de vereniging een uitzondering maken op de kledingvoorschriften. Het is toegestaan om onder het clubtenue een legging en
een shirt met lange mouwen te dragen. Ook het dragen van een sporthoofddoek is toegestaan. Wel moet hierbij de veiligheid, de sportieve
functionaliteit en de herkenbaarheid van de club zijn gewaarborgd.
			 f.	Bij niet voldoen aan de bepalingen zoals gesteld in artikel 9.2 kan aan
de betreffende vereniging een geldboete worden opgelegd van ten
hoogste € 250,00 per geval.
9.3.		Maatregelen bij een op elkaar gelijkend tenue of niet voldoen aan
de regels
			 a.	Indien de scheidsrechters van oordeel zijn, dat in een wedstrijd niet
wordt voldaan aan het gestelde in artikel 9.2 kunnen zij passende
maatregelen laten nemen dan wel de speler(s) het uitkomen in de
wedstrijd ontzeggen tot het tenue in overeenstemming met de
voorschriften is gebracht.
			 b.	Bij niet of niet behoorlijk voldoen aan het gestelde in de regels 9.2 en
9.3.a (opvolgen passende maatregelen) kan aan een vereniging een
geldboete worden opgelegd van ten hoogste € 250,00.
9.4.		 Spelersuitrusting veldhockey
			 a.	De uitrusting van de spelers van een team dient te voldoen aan eisen
als omschreven in het spelreglement hockey.
			 b.	De scheidsrechters bij een wedstrijd kunnen spelers het gebruik van
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uitrustingstukken die naar hun mening gevaar voor anderen
opleveren, ontzeggen.
			 c.	Het dragen van scheenbeschermers en gebitsbescherming tijdens de
wedstrijden is verplicht.
9.5.		 Spelers-/wedstrijduitrusting zaalhockey
			 a.	De uitrusting van spelers van een zaalhockeyteam dient te voldoen
aan eisen als omschreven in het spelreglement zaalhockey. De
uitrusting van zowel spelers als doelverdedigers en die van scheidsrechters en begeleiders mag voorts geen delen bevatten die schade
aan de speelvloer kunnen veroorzaken. Aan de klompen én legguards
van de doelverdediger mogen geen metalen gespen zitten (dus ook
niet afgeplakt). Bij het niet voldoen aan deze verplichting wordt deze
doelverdediger deelname aan de wedstrijd ontzegd, totdat de
uitrusting in orde is gemaakt. Er vindt geen uitstel van het
aanvangstijdstip van de wedstrijd plaats.
			 b.	De (teams van de) verenigingen dienen voorts te voldoen aan de door
de beheerders of verhuurders van de speelaccommodaties te stellen
speciale en onderling afwijkende voorwaarden en eisen omtrent
kleding en uitrusting van de spelers in de zaal, die voor de aanvang
van de zaalhockeycompetitie door de competitieleiding aan de
betrokken verenigingen worden kenbaar gemaakt.
			 c.	De vereniging is verplicht deze voorwaarden en eisen te publiceren
op de verenigingswebsite, of anderszins aan de betrokken spelers,
begeleiders en door haar aan te wijzen scheidsrechters kenbaar te
maken. Bij niet nakomen van deze verplichting kan aan de betrokken
vereniging een geldboete worden opgelegd van ten hoogste € 250,00.
			 d.	Het is een speler (ook een doelverdediger), begeleider of scheidsrechter verboden de speelvloer te betreden als zijn/haar uitrusting niet
voldoet aan de gestelde voorwaarden en eisen van het spelreglement
en die van de betreffende zaalaccommodatie.
			 e.	De vereniging is aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit
overtreding van dit verbod door een of meer spelers dan wel
begeleiders of door haar aangewezen scheidsrechters en is verplicht
deze schade te vergoeden. Voorts kan aan de betrokken vereniging
een geldboete worden opgelegd van ten hoogste € 250,00.
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9.6.		Reclame op wedstrijdkleding, -uitrusting, kunstgrasvelden en andere
wedstrijd gerelateerde materialen
			 a.	Onder wedstrijduitrusting wordt in deze regel verstaan: alle tijdens
een wedstrijd gedragen kleding, schoeisel, lichaamsbeschermers en
sticks, alsmede de (kunst)grasmat, de doelen en de veldvlaggen.
			 b.	Het is wedstrijddeelnemers en verenigingen slechts toegestaan,
indien is voldaan aan het bepaalde in artikel 9.6 en 9.7 van dit reglement, reclame te voeren op tijdens een wedstrijd te gebruiken wedstrijduitrusting, een handelsnaam, merk of reclame te dragen, of aan
te brengen, behoudens de gangbare reclame-uiting van de producent
fabrikant van het betreffende artikel. De naamsvermelding van de
fabrikant mag maximaal een oppervlakte van 20 cm2 te hebben.
			 c.	Het is een vereniging toegestaan reclame te (doen) maken op de
wedstrijdkleding (shirts, broek/rok en/of kousen) die tijdens bondswedstrijden in Nederland door de spelers worden gedragen, mits de
bepalingen in de navolgende regelingen ‘shirtreclame’ en ‘sponsorovereenkomst’ (artikel 9.7) in acht zijn genomen en de daartoe
strekkende afspraken tijdig tevoren schriftelijk aan het Bondsbestuur
zijn gemeld.
			 d.	Het is slechts toegestaan één reclame-uiting op de wedstrijdbal te
plaatsen. Deze reclame-uiting mag niet groter zijn dan 10 cm2.
			 e.	Tevens is het toegestaan om op een (kunst)grasveld één ingeweven
of ingezaaide reclame-uiting aan te brengen. Deze reclame-uiting
dient tenminste 50 cm buiten de zijlijn of achterlijn (gemeten vanaf de
buitenzijde van de zijlijn of achterlijn) te zijn aangebracht.
			 f.	Bij tv-registratie mogen reclameborden/doeken alleen conform het
Mediareglement van het Commissariaat voor de Media worden
opgehangen.
			 g.	Reclame op de buitenkant van de zij- en achterplanken van de goals
is toegestaan. Reclame op de binnenkant van de zij- en achterplank
van de goals zijn toegestaan mits, de te bedrukken oppervlakte 5 cm
vanaf de buitenrand ligt; de achtergrond eenduidig donker is en de
belettering niet wit of geel van kleur is.
			 h.	Het plaatsen van het logo van de vereniging op de hoekvlaggen en in
het net van het doel is toegestaan. Het is niet toegestaan om op deze
attributen een reclame-uiting te plaatsen.
			 i.	Reclame op de binnen- en buitenkant van de balken die worden
gebruikt bij zaalhockey is toegestaan, mits deze een eenduidige
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donkere achtergrondkleur hebben.
			 j. Een reclame-uiting mag niet in strijd zijn met:
				 • de wet, de openbare orde of de goede zeden;
				 • de eisen van goede smaak en fatsoen;
				 • de Nederlandse Reclame Code (NRC);
				 •	de statuten of reglementen van de KNHB of met het op grond
daarvan genomen besluiten van het Bondsbestuur.
			 k.	Indien gebruik wordt gemaakt van LED-boarding dan is dient te
worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
				 • LED-boarding mag niet op de kunstgrasmat geplaatst worden;
				 •	LED-boarding dient (zeker op de korte zijde) voorzien te worden van
beschermende materialen, zodat geen materiaal van de LEDboarding op het veld terecht kan komen;
				 •	Er mogen zich geen harde scherpen materialen/randen aan de LEDboarding bevinden;
				 • De LED-boarding mag niet (manueel) het spelbeeld volgen;
				 •	De LED-boarding mag geen animatie vertonen bij een strafcorner,
strafbal en/of shoot-out;
				 • Knipperende LED-boarding is niet toegestaan;
				 •	De stroomvoorziening en bekabeling dient te voldoen aan de
wettelijke normen (CE-EN-NEN normen).
9.7.		Richtlijnen reclame/uitingen op wedstrijdtenue en maatregelen bij niet
voldoen
			 a.	Het toegestane aantal (reclame-)uitingen voor spelers/speelsters is
ten hoogste zeven en mogen op de volgende kledingstukken als volgt
worden aangebracht:
				 • voorzijde shirt - één uiting niet groter dan 350 cm2;
				 •	achterzijde shirt onder het rugnummer - één uiting niet groter dan
200 cm2;
				 • mouw van shirt - één uiting niet groter dan 80 cm2 op elke mouw;
				 •	voorzijde van de broek/rok - één uiting niet groter dan 80 cm2 op
voorzijde (linkerzijde van de broek/rok);
				 •	achterzijde broek/rok onder de tailleband - één uiting niet groter
dan 100 cm2;
				 •	voorzijde shirt op de kraag - één uiting aan één kant niet groter dan
40 cm2. (verplichting rugnummer geldt alleen voor teams zoals
vermeld in artikel 9.2.c).
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				Op het shirt, de broek en/of rok mag naast de ten hoogste zeven
uitingen het clublogo worden weergegeven. Het clublogo mag niet
groter zijn dan 40cm2.
			 b.	Kousen mogen geen merkdrager zijn. Wel mag het logo van de
producent en het clublogo worden weergegeven. Het logo van de
producent mag niet groter zijn dan 20 cm2. Het clublogo mag niet
groter zijn dan 40cm2.
			 c.	Alle spelers van een team dat shirtreclame voert, dienen dezelfde
reclame-uiting te dragen.
			 d.	Bovenstaande regels gelden voor alle teams en derhalve niet alleen
voor de standaardteams. Nadrukkelijk wordt gesteld dat er slechts
reclame mag worden aangebracht op wedstrijdtenues en derhalve
niet rechtstreeks op het lichaam.
			 e.	Iedere vereniging uitkomend in de Hoofd- en Overgangsklasse dient
bij het digitaal indienen van de spelerslijst een digitale foto/tekening
van de het standaard- en reservetenue ter beschikking stellen aan de
KNHB met daarbij een omschrijving het standaard- en reservetenue.
			 f.	Bij elk handelen of nalaten in strijd met de bepalingen van ‘reclame op
wedstrijdkleding’ door een vereniging, kan aan de betrokken vereniging een geldboete worden opgelegd van ten hoogste € 250,00 per
wedstrijd waarin de overtreding plaatsvond, respectievelijk € 2.250,00
per wedstrijd waarin de overtreding plaatsvond en waarvan beelden
via de televisie werden uitgezonden.
			 g.	Bij herhaald handelen of nalaten in strijd met deze bepalingen van
‘reclame op wedstrijdkleding’ door een team dan wel één of meer
spelers kan een team c.q. een team waarin deze speler/spelers uitkomen, worden uitgesloten van verdere deelneming aan de competitie.
Dan zijn de bepalingen van de regels 9.2.f en 9.3.b van toepassing.
			 h.	Bij handelen of nalaten in strijd met de bepalingen van ‘reclame op
wedstrijdkleding’ door een vereniging dan wel door één of meer
spelers kan het Bondsbestuur een tuchtprocedure tegen die
vereniging dan wel die speler(s) aanhangig maken bij de tuchtcommissie wegens een vermeend handelen in strijd met artikel 11 van de
statuten.
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10. Spelregels, wedstrijdleiding, protesten, scheidsrechters
10.1.		 Spelreglementen
			 a.	Voor wedstrijden gelden de spelregels, die op basis van de ‘Rules of
Hockey’ en de ‘Rules of Indoor Hockey’ van de Internationale Hockey
Federatie (FIH) in nationale spelreglementen nader zijn vastgesteld.
			 b.	Het Bondsbestuur stelt krachtens artikel 9.5. van het huishoudelijk
reglement in overleg met de commissie arbitrage (CA) een spelreglement hockey en een spelreglement zaalhockey vast. Het spelreglement wordt gepubliceerd op de website van de KNHB.
			 c.	Het spelreglement veldhockey, respectievelijk zaalhockey geldt voor
alle bondswedstrijden van (jong)senioren, veteranen en junioren in de
categorieën A tot en met D.
			 d.	Verenigingen zullen voor door hen of onder hun toezicht ten organiseren wedstrijden en toernooien de bepalingen van de spelreglementen
zoveel mogelijk (doen) navolgen, maar kunnen voor die wedstrijden en
toernooien afwijkende bepalingen betreffende wedstrijdtijd en -vorm,
samenstelling der teams, vaststellen van de uitslag, en dergelijke
vaststellen, mits uit die aanpassingen geen gevaar voor spelers of
anderen voortkomt.
10.2. Wedstrijdleiding en organisatie
			
10.2.1. Algemeen
						 a.	Elke bondswedstrijd moet, krachtens artikel 9.5. van het huishoudelijk reglement en de bepalingen van de spelreglementen,
worden geleid door twee bevoegde scheidsrechters, die daarbij
de spelregels van het betreffende spelreglement dienen toe te
passen. Het Bondsbestuur en de Commissie Arbitrage hebben
de mogelijkheid de scheidsrechters bij te laten staan door een
videoscheidsrechter.
						 b.	De aanwijzing van scheidsrechters voor het leiden van de wedstrijden gebeurt door of namens de commissie arbitrage (CA) of
het bestuur van een vereniging, volgens de regels en aanwijzingen van artikel 10 (Wedstrijdleiding) van dit Bondsreglement.
			 10.2.2. Aanwijzen van wedstrijdleiding
						 a.	Een wedstrijd hockey dan wel zaalhockey moet worden geleid
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voegdheidsverklaring als bedoeld in het huishoudelijk
reglement en nader uitgewerkt in deze regel.
						 b.	De aanwijzing van scheidsrechters voor het leiden van wedstrijden in bondscompetities geschiedt voor de hoogste Klassen/afdelingen door of namens de commissie arbitrage (CA) en voor
de overige Klassen/afdelingen door de verenigingen.
						 c.	Voor het verzorgen van de aanwijzing laat de commissie
arbitrage (CA) zich bijstaan door een landelijke dan wel op districtsbasis ingestelde Districtscommissie Bondsarbitrage (DBa).
		 10.2.3.		 Scheidsrechters
						 a.	De tot het leiden van bondswedstrijden bevoegde scheidsrechters worden onderscheiden in [A] door de commissie arbitrage
(CA) benoemde bondsscheidsrechters (BS) en [B] bevoegde
clubscheidsrechters (CS).
						 b.	De commissie arbitrage (CA) kan bepalen dat geslaagden voor
een examen spelregelkennis (spelregelkaarthouders) bevoegd
zijn tot het leiden van wedstrijden in bepaalde Klassen/afdelingen van de competities in het betrokken district.
						 c.	De KNHB verstrekt aan benoemde dan wel bevoegd verklaarde
scheidsrechters een op naam gestelde en van een nummer
voorziene scheidsrechterskaart. De administratie van de
scheidsrechterskaarten wordt verzorgd door het bondsbureau.
						 d.	Door het aanvaarden van een bevoegdheidsverklaring
verklaren scheidsrechters tijdens wedstrijden de bepalingen
van geldende reglementen van de KNHB te zullen naleven.
			 10.2.4. Scheidsrechters bij een vereniging
						 a.	Een vereniging is verplicht er voor te zorgen, dat zij de beschikking heeft over voldoende scheidsrechters om bij de bondswedstrijden veldhockey dan wel zaalhockey die haar toevallen,
in wedstrijdleiding te kunnen voorzien.
						 b.	De vereniging is verplicht voor de aanvang van het seizoen
op een speciaal daarvoor aan te vragen overzicht opgave te
doen van haar scheidsrechters. Deze opgave dient een aantal
bevoegde scheidsrechters te vermelden dat tweemaal zo groot
is als het aantal teams van die vereniging dat in dat seizoen
aan de competitie deelneemt.
84 KNHB Bondsreglement

						 c.	Bij niet, niet-tijdig, onvolledig of onjuist doen van de onder lid b.
genoemde opgave kan aan de betrokken vereniging een boete
van ten hoogste € 250,00 worden opgelegd.
						 d.	Als een vereniging over te weinig scheidsrechters beschikt, kan
de competitieleiding in afstemming met de CA/DBa, aan een
of meer teams van die vereniging het recht op deelnemen aan
de door de competitieleiding georganiseerde competities of
zaalhockey-competities ontzeggen.
			 10.2.5.	Uitgangspunten voor het aanwijzen van scheidsrechters bij
wedstrijden
						 a.	De commissie arbitrage (CA) wijst, bondsscheidsrechters (BS)
aan voor de leiding van zo mogelijk álle door de competitieleiding georganiseerde wedstrijden:
								 • van standaardteams heren en dames;
								 •	van jeugdteams Landelijke A-, B-, IDC-competitie en Super
A/B-competitie en/of de topafdelingen van de jeugdcompetities in de districten;
								 •	van reserveteams heren en dames in de afdelingen van de
reserve Hoofdklasse.
						 b.	Indien niet voldoende scheidsrechters beschikbaar zijn voor de
leiding op uitnodiging van de commissie arbitrage (CA) van de
onder lid a. bedoelde wedstrijden, maakt de betrokken
commissie voor de aanvang van het seizoen aan de
verenigingen de Klassen en/of wedstrijden bekend, waarvoor
gedurende het seizoen in het algemeen wel scheidsrechters
door haar zullen worden uitgenodigd.
						 c.	De aanwijzer van de commissie arbitrage (CA) en de Districtscommissie Bondsarbitrage (DBa) maakt voor iedere onder lid
a. bedoelde wedstrijd aan de betrokken verenigingen bekend
welke scheidsrechters door of namens haar zijn aangewezen.
			 10.2.6.	Aanwijzen van scheidsrechters door verenigingen bij
wedstrijden in (veld)hockeycompetities
						 a.	In alle gevallen dat de commissie arbitrage (CA) geen scheidsrechters heeft aangewezen is de ‘ontvangende’ vereniging
verplicht er voor te zorgen, dat iedere ‘thuis’-wedstrijd in de
hockeycompetities door twee (dezelfde) bevoegde
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scheidsrechters wordt geleid.
						 b.	Aan een vereniging die niet aan deze verplichting voldoet, kan
een geldboete worden opgelegd van ten hoogste € 250,00. De
competitieleiding kan in een dergelijk geval besluiten de wedstrijd over te laten spelen en het resultaat van de oorspronkelijke wedstrijd te laten vervallen.
			 10.2.7.		Aanwijzen van scheidsrechters door verenigingen bij
wedstrijden in zaalhockeycompetities
						 a.	Een aan zaalhockeycompetities deelnemende vereniging is verplicht bevoegde scheidsrechters beschikbaar te stellen (twee
dezelfde scheidsrechters per wedstrijd) voor het leiden van
wedstrijden in de competitie-afdelingen waaraan haar teams
deelnemen, voor zover de commissie arbitrage commissie
arbitrage (CA) daarvoor geen scheidsrechter(s) heeft aangewezen. In het competitieprogramma wordt aangegeven voor
welke wedstrijden in deze competitie-afdelingen een vereniging
scheidsrechters beschikbaar dient te stellen.
						 b.	Aan een vereniging, die niet aan deze verplichting voldoet, kan
een geldboete worden opgelegd van ten hoogste € 250,00. De
competitieleiding kan in een dergelijk geval besluiten de wedstrijd over te laten spelen en het resultaat van de oorspronkelijke wedstrijd.
10.3. Protesten
			In artikel 7.2.4 huishoudelijk reglement is vastgelegd dat bij veld- en
zaalhockeywedstrijden géén mogelijkheid bestaat tot het indienen van
een protest tegen een vermeend onjuist uitleggen of toepassen van het
spelreglement.
10.4. Scheidsrechters
			
10.4.1.		
Algemeen
						 a.	De bevoegdheidsverklaringen voor scheidsrechters worden
afgegeven door of namens de commissie arbitrage (CA)
volgens de bepalingen van artikel 10 (Wedstrijdleiding) van dit
Bondsreglement.
						 b.	Door aanvaarden van een bevoegdheidsverklaring verklaren
scheidsrechters tijdens wedstrijden de bepalingen van de
86 KNHB Bondsreglement

reglementen van de KNHB te zullen naleven.
						 c.	Scheidsrechters zijn in het kader van het leiden van een
wedstrijd bevoegd tot het opleggen van de in de spelreglementen vastgelegde sancties op het overtreden van de spelregels
en tot het treffen van maatregelen zoals neergelegd in dit
Bondsreglement.
			 10.4.2. Bevoegdheden van de scheidsrechters
						 a.	De scheidsrechters hebben de leiding van de wedstrijd volgens
de bepalingen van het op de wedstrijd van toepassing zijnde
spelreglement.
						 b.	Zij zijn in het kader van de wedstrijd bevoegd de in het
geldende spelreglement spelstraffen en persoonlijke straffen
toe te passen.
						 c.	De scheidsrechters zijn bevoegd begeleiders of personen als
genoemd in artikel 11 lid 2 van de statuten, die door hun gedragingen aanleiding tot moeilijkheden geven, dan wel het speelveld zonder toestemming van de scheidsrechter(s) betreden,
								• te vermanen;
								 • een waarschuwing te geven;
								 •	hen tijdelijk, dan wel voor de resterende duur van de wedstrijd de toegang tot de teambank te ontzeggen en buiten
de veldafzetting of de directe omgeving van het speelveld te
zenden.
						 d.	Indien scheidsrechters tegen spelers en/of teambegeleiders
maatregelen wegens wangedrag treffen worden de bepalingen
van artikel 7 van dit Bondsreglement toegepast.
			 10.4.3. Kleding van de scheidsrechters
						 a.	Scheidsrechters dienen tijdens het leiden van een wedstrijd
kleding (shirt of trui) te dragen die in kleur duidelijk afwijkt van
die van beide partijen.
						 b.	Bondsscheidsrechters (BS) dienen tijdens het leiden van
wedstrijden waarvoor zij door of namens de commissie arbitrage (CA) zijn aangewezen, de door de bond ter beschikking
gestelde scheidsrechterskleding te dragen.
						 c.	Bondsscheidsrechters (BS) die op uitnodiging wedstrijden
leiden, mogen de door de bond ter beschikking gestelde
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scheidsrechterskleding dragen.
						 d.	Het niet voldoen door scheidsrechters aan regels betreffende
hun kleding of uitrusting is geen grond voor afgelasting of
ongeldigheid van een wedstrijd.
			 10.4.4. Bijzondere situaties rond wedstrijdleiding
						 a.	Indien een door of namens de commissie arbitrage (CA) voor
de leiding van een wedstrijd uitgenodigde en aangewezen
scheidsrechter niet op het voor die wedstrijd vastgestelde
aanvangstijdstip aanwezig is, is de aanwezige scheidsrechter
bevoegd, voor zover mogelijk, een bevoegde scheidsrechter
aan te wijzen.
						 b.	Ingeval geen der door en/of namens de commissie arbitrage
(CA) aangewezen scheidsrechters aanwezig is en ingeval niet
aan het gestelde onder lid a. kan worden voldaan, wordt de
wedstrijd niet gespeeld, tenzij tussen de aanvoerders van beide
teams overeenstemming wordt bereikt over andere aanwezige
scheidsrechters die bereid worden gevonden de taak van de
niet verschenen scheidsrechters over te nemen.
						 c.	Indien een door en/of namens de commissie arbitrage (CA)
voor de leiding van een wedstrijd uitgenodigde en aangewezen
scheidsrechter niet langer in staat is de wedstrijd verder te
leiden, wijst de overgebleven scheidsrechter, voor zover
mogelijk, een andere bevoegde scheidsrechter aan.
						 d.	Indien tijdens een wedstrijd beide door en/of namens de
commissie arbitrage (CA) aangewezen scheidsrechters niet
langer in staat zijn de wedstrijd verder te leiden en indien niet
kan worden voldaan aan het gestelde onder lid c., wordt de
wedstrijd voortijdig beëindigd, tenzij tussen de aanvoerders
van beide teams overeenstemming wordt bereikt over andere
aanwezige scheidsrechters die bereid worden gevonden de
taak van de uitgevallen scheidsrechters over te nemen
						 e.	Indien de door een vereniging voor het leiden van een
wedstrijd aangewezen scheidsrechter(s) niet op het voor
de wedstrijd vastgestelde aanvangstijdstip aanwezig is/zijn
respectievelijk tijdens de wedstrijd niet langer in staat is/zijn de
wedstrijd verder te leiden, dan dient de vereniging in
vervangende bevoegde wedstrijdleiding te voorzien.
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			 10.4.5.	Tonen van de bevoegdheidsverklaring (scheidsrechterkaart)
door scheidsrechters
						 a.	De voor een bondswedstrijd door de commissie arbitrage (CA)
of een vereniging aangewezen scheidsrechters zijn verplicht de
aanvoerder van een team als deze daarom voorafgaand aan de
wedstrijd vraagt, inzage te geven van hun bevoegdheidsverklaring (scheidsrechterkaart).
						 b.	Indien een scheidsrechter die verklaart bevoegd te zijn, zijn
scheidsrechterkaart niet kan tonen dient de aanvoerder dit op
het wedstrijdformulier van zijn team, respectievelijk het team-/
zaalleidingsformulier onder vermelding van de naam van de
betrokken scheidsrechter aan te tekenen, opdat de bevoegdheid alsnog kan worden gecontroleerd. De competitieleiding
kan bij aangetoonde onbevoegdheid besluiten de wedstrijd
over te laten spelen en het resultaat van de oorspronkelijke
wedstrijd te laten vervallen.
			 10.4.6. Wedstrijd bij afwezigheid van bevoegde scheidsrechters
						 a.	Indien geen bevoegde scheidsrechters aanwezig en beschikbaar zijn, maar wel andere personen bereid zijn de wedstrijd te
leiden, kan een bondswedstrijd alleen doorgang vinden indien
de aanvoerders van beide teams met de aanwijzing van deze
personen als scheidsrechter instemmen.
						 b.	De vastgestelde dan wel vermoede afwezigheid van bevoegde
wedstrijdleiding bij een bondswedstrijd wordt aangetekend op
het wedstrijdformulier. Dat de scheidsrechters die een bondswedstrijd hebben geleid niet bevoegd waren, is op zichzelf
geen grond voor ongeldigheid van die wedstrijd, maar de competitieleiding kan een door een niet bevoegde scheidsrechter
geleide wedstrijd ongeldig verklaren.
						
c.	
Een bondswedstrijd veldhockey die wegens afwezigheid van
bevoegde scheidsrechters niet is doorgegaan, wordt als regel
opnieuw vastgesteld; hiervan kan echter worden afgeweken,
mits dit geen invloed heeft op kampioenschap, promotie of
degradatie. Een bondswedstrijd zaalhockey die wegens afwezigheid van bevoegde scheidsrechters niet is doorgegaan,
wordt als regel niet opnieuw vastgesteld, maar hiervan kan
worden afgeweken indien de wedstrijd van belang is voor het
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bepalen van kampioenschap, promotie of degradatie.
						 d.	Aan een vereniging die niet aan de verplichting tot het
aanwijzen van bevoegde scheidsrechters voor het leiden van
een bondswedstrijd heeft voldaan, kan een geldboete worden
opgelegd van ten hoogste € 250,00.
						 e.	Indien een bondswedstrijd niet is doorgegaan omdat een
vereniging niet voor wedstrijdleiding heeft gezorgd, dient die
vereniging aan het team van de tegenpartij de gemaakte
reiskosten te vergoeden.
			 10.4.7.		 Reiskostenvergoeding voor scheidsrechters
						 a.	Een scheidsrechter die op uitnodiging van de commissie
arbitrage (CA) een bondswedstrijd hockey of zaalhockey heeft
geleid, kan de gemaakte reiskosten aan de KNHB in rekening
brengen volgens de richtlijnen en op de wijze die de commissie
arbitrage (CA) jaarlijks bekend zal maken.
						 b.	Aan een vereniging aan welke nalatigheid is te wijten, dat een
scheidsrechter, die op uitnodiging van de commissie arbitrage
(CA) een bondswedstrijd hockey of zaalhockey te leiden,
tevergeefs naar het speelterrein dan wel de zaalaccommodatie is gekomen, kan een geldboete worden opgelegd van ten
hoogste € 250,00.
						 c.	De onder 3. bedoelde vereniging is verplicht aan de
KNHB de vergeefs gemaakte reiskosten van de betrokken
scheidsrechter(s) te vergoeden.
10.5. Bondsgedelegeerde
			Het Bondsbestuur is bevoegd bij organisatie van toernooien/evenementen/beslissingswedstrijden waarin om kampioenschap c.q. promotie/
degradatie wordt gespeeld voor zowel veld- als zaalhockey bondsgedelegeerden aan te wijzen die met betrekking tot (door scheidsrechters)
geconstateerd wangedrag van spelers, begeleiders en/of toeschouwers
regelend kunnen optreden en maatregelen kunnen treffen. Indien
door een bondsgedelegeerde een schriftelijke verklaring (rapportage
wangedrag) wordt ingediend, kan het Bondsbestuur besluiten tegen
betrokkene(n) een tuchtzaak aanhangig te maken.
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11.	Competities, toernooien en wedstrijden van verenigingen met
niet-leden van de KNHB
11.1.		Organiseren van evenementen en het doen gebruiken van
speelaccommodaties door niet-leden
			 a.	Op grond van bepaling B.2 van het Evenementenreglement (Bijlage
I) is het een vereniging zonder goedkeuring van het Bondsbestuur
verboden een veld- of zaalhockeywedstrijd, toernooi, competitie of
ander evenement te organiseren of de haar ter beschikking staande
speelaccommodaties te doen gebruiken voor door anderen dan de
KNHB of een district georganiseerde evenementen, tenzij er sprake is
van een evenement als bedoeld in artikel 11.2.
			 b.	Voor onderlinge wedstrijden of toernooien is geen goedkeuring van
de KNHB vereist.
			 c.	Een verzoek om goedkeuring als bedoeld in lid a., dient tenminste
twee maanden vóór de aanvang van het betreffende evenement door
het bestuur van de betrokken vereniging schriftelijk bij het
Bondsbestuur te worden ingediend.
			 d.	Het verzoek om goedkeuring dient tevens te bevatten naam en adres
van de deelnemende verenigingen respectievelijk teams, dan wel van
de organiserende vereniging of instantie alsmede de deelnemende
verenigingen en/of teams.
			 e.	Niet-naleving van dit artikel kan leiden tot maatregelen van het
Bondsbestuur.
11.2. 	Organiseren van toernooien en wedstrijden en deelnemen aan
wedstrijden van derden
			 a.	In artikel 3.7 van het huishoudelijk reglement is bepaald dat het de
verenigingen is toegestaan buiten bezwaar van de competities van de
KNHB:
				 a.1.	onderling wedstrijden en toernooien te organiseren, waarbij het
organiseren van toernooien vooraf goedkeuring van het
Bondsbestuur behoeft;
				 a.2.	incidenteel wedstrijden te spelen tegen verenigingen, ook
buitenlandse, die geen lid van de KNHB zijn, mits het spelen van
zodanige wedstrijden vooraf ter kennis van het Bondsbestuur is
gebracht;
				 a.3.	medewerking te verlenen aan de organisatie van een bedrijfscomKNHB Bondsreglement 91

petitie, op voorwaarden door het Bondsbestuur te stellen;
				 a.4.	leden van de vereniging in combinaties, onder welke naam ook,
in het buitenland wedstrijden te laten spelen, mits het spelen van
zodanige wedstrijden vooraf ter kennis van het Bondsbestuur is
gebracht.
			 b.	Het Bondsbestuur is krachtens artikel 3.7. lid 3 van het huishoudelijk
reglement bevoegd het organiseren van of deelnemen aan
wedstrijden of toernooien te verbieden gedurende een bepaalde
periode dan wel per geval.
			 c.	Aanvragen voor het organiseren van veld- of zaalhockeytoernooien
als bedoeld in 11.2.a onder 1. dienen door een vereniging tenminste
drie maanden voor het toernooi schriftelijk te worden gedaan aan het
Bondsbestuur. Los daarvan behoeft het uitnodigen van een
buitenlands nationaal team of buitenlandse nationale teams de
uitdrukkelijke toestemming van het Bondsbestuur.
			 d.	Aan een vereniging, die de in lid c. genoemde verplichting niet nakomt, kan een geldboete worden opgelegd van ten hoogste € 250,00.
			 e.	De mededeling omtrent het spelen van wedstrijden tegen verenigingen die geen lid van de KNHB zijn als vermeld in 11.2.b onder 2. dient
[1] onder opgave van de naam/namen van deze verenigingen of teams
[2] door een vereniging tenminste drie weken voor de wedstrijd te
worden gedaan aan het Bondsbestuur, een en ander voor zover deze
wedstrijden niet al zijn aangemeld bij het verzoek om toestemming tot
het organiseren van een toernooi. Tevens dienen te worden opgegeven de plaats en de datum van de wedstrijden en de tijd waarop deze
aanvangen.
			 f.	De mededeling omtrent het spelen van wedstrijden in het buitenland
door verenigingsleden in combinaties, onder welke naam ook als
vermeld in 11.2.a onder 4., dient door de combinatie van de spelers
tenminste drie weken voor het spelen van de wedstrijd schriftelijk te
worden gedaan aan het Bondsbestuur onder vermelding van plaats en
datum van de wedstrijd, de naam en het adres van de organiserende
(buitenlandse) vereniging of instantie, het correspondentieadres van
de combinatie van spelers, alsmede met opgave van de namen en
adressen van de deelnemende verenigingsleden met vermelding van
de naam van de vereniging, waar de betrokken verenigingsleden lid
van zijn.
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Bijlage I				Bepalingen voor accommodaties bij
veld- en zaalhockey
1

Speelveld(en) en kleedgelegenheid bij veldhockey
1.1 - Aanwezigheid hockeyveld(en) en kleedgelegenheid

		

1.	Een vereniging behoort ingevolge artikel 2.2. lid 2 sub f van het
huishoudelijk reglement de beschikking te hebben over een naar het
oordeel van het Bondsbestuur behoorlijke speel- en kleedgelegenheid.

		

2.	Voor het in gebruik nemen van een nieuw speelveld ten behoeve van
het spelen van bondswedstrijden behoeft de vereniging goedkeuring
van dat veld door of vanwege het Bondsbestuur.

		

3.	De speelvelden van een vereniging dienen te voldoen aan de eisen
en richtlijnen als vastgesteld in het laatst geldende spelreglement,
dan wel het internationale reglement, de meest recente NOC*NSF
en KNHB-normen en eventuele aanvullende door het Bondsbestuur.
Dispensatie hiervan kan uitsluitend door het Bondsbestuur worden
verleend.

		

4.	Bij de keuring van de kleedgelegenheid worden als norm voor de
beoordeling de door NOC*NSF verstrekte richtlijnen gehanteerd.

1.2 - Keuringen
		De KNHB heeft een keurings- en certificeringsprocedure opgesteld voor
het verkrijgen van een certificaat van goedkeuring in de volgende
situaties:
		

a. nieuwe kunstgrasconstructies

			De keuring bestaat uit een laboratorium- en een praktijkonderzoek
van het eerste aangelegde veld. Bij goedkeuring worden de
constructie en het veld gecertificeerd.
		b. nieuwe kunstgrasvelden
			De keuring bestaat uit begeleiding van de aanleg en een
praktijkonderzoek van gecertificeerde kunstgrasconstructies.
Bij goedkeuring ontvangt de opdrachtgever een veldcertificaat.
		c.

bestaande kunstgrasvelden

			Voor bestaande kunstgrasvelden heeft de KNHB een keuringscyclus
opgesteld. De (semi)waterkunstgrasvelden worden in het 6de, 8ste
en vervolgens afhankelijk van de bevindingen gekeurd. De zandkunst94 KNHB Bondsreglement
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grasvelden worden gekeurd in het 8ste en 12de jaar en vervolgens
afhankelijk van de bevindingen.
		
		Voor verenigingen met alleen een natuurgrasveld geldt een keuring om
de 3 jaar.
		
		De keuring dient te geschieden door een door de KNHB erkend instituut/
laboratorium. De KNHB houdt een lijst bij welk instituut/laboratorium
door de KNHB is erkend. Als bewijs van erkenning wordt het uit te reiken
certificaat voorzien van een KNHB-kenmerk. De KNHB gebruikt de
sportvloerenlijst zoals vermeld op www.sportvloerenlijst.nocnsf.nl.
		De eisen en normen waaraan deze velden getoetst worden liggen vast en
zijn zowel bij de KNHB, een erkend instituut evenals op aanvraag
verkrijgbaar.
		Op sportvloerenlijst.nocnsf.nl zijn de normen terug te vinden. Voor de
waterkunstgrasvelden en semiwaterkunstgrasvelden (op de sportvloerenlijst genaamd (semi-)waterkunstgras) dienen de velden bespeeld te
worden onder natte omstandigheden. Nat betekent in deze
“handvochtig”, wanneer je met je hand over het veld gaat, voelt je hand
vochtig aan. Deze velden moeten dan ook voorzien zijn van kunstmatige
beregening om bij droog weer het veld te bevochtigen.
		
		Voor de andere semiwaterkunstgrasvelden (op de sportvloerenlijst
(semi-)zandkunstgras genaamd) geldt een aanbeveling om deze nat te
bespelen. Zie ook de aanbevelingen bij dit hoofdstuk.
1.3 - Ontheffing van accommodatie-eisen
		Ontheffing van het bepaalde in 1.2 kan worden verleend door de
competitieleiding op schriftelijk verzoek van de vereniging.
1.4 - Benodigd aantal speelvelden
		

1.	Een vereniging kan zich voor deelneming aan de door de
competitieleiding georganiseerde competities en speelreeksen
slechts inschrijven, indien de vereniging beschikking heeft over
voldoende goedgekeurde speelterreinen kunstgras of natuurgras in
verhouding tot het aantal teams.
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2.	Voor het bepalen van de (planning)norm voor de bespeling van
kunstgrasvelden wordt verwezen naar de “Velden: bespelings- en
gebruikersnorm kunstgrasvelden” op de KNHB website (onder Clubs >
Verenigings- ondersteuning > Accommodatie > Velden) en
“Tijdsduur wedstrijden en benodigde planningstijd” (onder
Competities & disciplines > Support clubs).

			Per kunstgrasveld kunnen maximaal zeven normteams worden
ingeschreven. Dit geldt niet voor een waterveld. In verband met
benodigde sproeitijd geldt op een waterveld een maximum van zes
normteams. De KNHB heeft een programma PRognOse Oppervlakte
SportTerreinen (PROOST) om verenigingen te helpen bij het bepalen
van de bespelingsintensiteit.
1.5 - Niet (meer) voldoen aan de verhouding tussen aantal velden en aantal
normteams
		

1.	Indien een vereniging niet of niet meer voldoet aan de in 1.4 genoemde verhouding, zal het Bondsbestuur een termijn bepalen waarbinnen
de vereniging aan de genoemde verhouding dient te voldoen.

		

2.	Bij overschrijden van de onder 1. gestelde termijn kan de competitieleiding een zodanig aantal teams van de betrokken vereniging van
deelneming aan de door de KNHB georganiseerde wedstrijden uitsluiten als nodig is om de in 1.4 genoemde verhouding te herstellen.

		

3.	Onder bijzondere omstandigheden kan de competitieleiding
dispensatie verlenen.

1.6 - Beschikbaarheid speelveld en kleedgelegenheid op wedstrijddagen
		

1.	Iedere vereniging dient er voor te zorgen, dat tijdig voor het vastgestelde aanvangstijdstip van een op haar terrein te spelen wedstrijd,
een naar het oordeel van de betrokken scheidsrechters aan de in
dit bondsreglement en het spelreglement genoemde eisen
beantwoordend speelveld beschikbaar is, alsmede een kleedgelegenheid, behoudens verkregen dispensatie als bedoeld in artikel 2.2. lid
5 van het huishoudelijk reglement.

		

2.	a.	Indien de vereniging op het vastgestelde aanvangstijdstip er niet in
is geslaagd om een speelveld beschikbaar te hebben en/of de door
de scheidsrechters nodig geachte voorzieningen aan te brengen,
wordt de wedstrijd niet gespeeld en kan aan de vereniging een
geldboete worden opgelegd van ten hoogste € 250,00.
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b.	Indien de vereniging er niet in slaagt om de benodigde (planning)
norm, tijdsduur en planningstijden te handhaven zoals vermeld
onder 1.4, dan kan aan de vereniging een geldboete worden
opgelegd van ten hoogste € 250,00 per wedstrijd.

		

3.	Indien een door een vereniging aangewezen veld direct voor aanvang
niet, of tijdens de wedstrijd niet meer, bespeelbaar is, kan worden
uitgeweken naar een ander veld, dat bespeelbaar én beschikbaar is,
met inachtneming van 3.1 en 3.2.

		

4.	Het is een vereniging daarbij toegestaan een op een kunstgrasveld
vastgestelde wedstrijd te verplaatsen naar een ander kunstgrasveld
op hetzelfde complex, ook al is dit kunstgrasveld van een ander type.

		

5.	Een op grond van 1.6 sub 2. en 3. niet-gespeelde wedstrijd zal als
regel opnieuw worden vastgesteld; hiervan kan echter worden
afgeweken, mits dit geen invloed heeft op kampioenschap, promotie
of degradatie.

1.7 - Veldafzetting; plaatsen van teambanken en dug-outs
		

1.	Kunstgrasvelden dienen te zijn voorzien van een afzetting die
toeschouwers op afstand houdt van de zijlijnen en de achterlijnen en
wel 2 meter van een zijlijn en 4 meter van een achterlijn.

			In deze ruimte tussen speelveld en veldafzetting mag zich geen enkel
uitsteeksel of obstakel bevinden. De veldafzetting dient zodanig te
zijn geconstrueerd dat blessurerisico’s voor wedstrijddeelnemers en
publiek zoveel mogelijk worden vermeden. Deze veldafzetting dient
minimaal 90 cm hoog te zijn, maar geadviseerd wordt een hoogte
van 110 cm.
		

2.	Bij voorkeur dient het gehele speeloppervlak inclusief de uitloopstroken te bestaan uit één en hetzelfde materiaal. Het aanbrengen
van een verharding tegen de speelveldafzetting in de uitloopstrook
ter breedte van maximaal 0.50 meter (inclusief de opsluitband) is
toegestaan.

		

3.	Binnen de afzetting moeten - met inachtneming van 1.6.1 - twee banken
worden geplaatst, naar verkiezing al dan niet in dug-outs. Deze banken
moeten plaats bieden aan maximaal negen personen en zijn geplaatst
ten hoogste 10 meter ter weerszijden van de middenlijn aan dezelfde
zijde van het veld en op tenminste 1 meter afstand van de zijlijn.

		

4.	Belijning en tekens op het speelveld moeten zijn aangebracht zoals
aangegeven in het laatst geldend spelreglement. Voor het
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aanbrengen van extra belijning naast de reglementair vereiste
hockeybelijning is toestemming van het Bondsbestuur vereist.
		

5. Het is niet toegestaan de doelen te verankeren aan het speelveld.

		

6.	Achter de doelen dienen ballenvangers geplaatst te worden. Voor
advies over maatvoering, zie www.knhb.nl.

1.8 - Spelen van competitiewedstrijden op kunstgras
		

1.	Een kunstgrasveld dient te voldoen aan alle voorschriften omtrent
speelvelden, waarop wedstrijden worden gespeeld. Voor het in
gebruik nemen van een nieuw kunstgrasveld ten behoeve van het
spelen van competitiewedstrijden behoeft de vereniging goedkeuring
van dat kunstgrasveld door of vanwege het Bondsbestuur.

		

2.	Bij alle competitiewedstrijden die op een kunstgrasveld worden gespeeld dient de vereniging die over dat kunstgrasveld de
beschikking heeft, uiterlijk op maandagavond voorafgaand aan de te
spelen wedstrijd, ter kennis van de ‘bezoekende’ vereniging te
brengen dat de wedstrijd op een kunstgrasveld wordt gespeeld (zie
artikel 5 (BR 2017)).

		

3.	Het is de ‘ontvangende’ vereniging niet toegestaan de aldus vastgestelde wedstrijd te verplaatsen naar natuurgras dan wel van natuurgras naar kunstgras, tenzij hierover voor aanvang van de wedstrijd
tussen de beide aanvoerders overeenstemming wordt bereikt.

1.9 - Spelen van competitiewedstrijden bij kunstlicht
		

1.	Het spelen van competitiewedstrijden bij kunstlicht is toegestaan
mits het Bondsbestuur hiervoor toestemming heeft verleend. Deze
toestemming kan worden ingetrokken naar aanleiding van gewijzigde
omstandigheden.

		

2.	Voor het verkrijgen van de onder 1. genoemde toestemming dient
de vereniging een meetrapport te overleggen, waaruit blijkt dat de
lichtinstallatie voldoet aan de normen gesteld door de Nederlandse
Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV). De gebruikswaarde van
deze verlichting dient minimaal 250 lux te bedragen. Voor het
behouden van de toestemming dient de vereniging afhankelijk van
die toestemming een nieuw meetrapport te overleggen.

		

3.	Met inachtneming van het gestelde inartikel 5 (BR 2017) is het
toegestaan competitiewedstrijden bij kunstlicht te doen aanvangen in
de periode tussen 2 uur voor zonsondergang en 17.45 uur.
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2 Speelveld(en) en kleedgelegenheid bij zaalhockey
2.1 - Eisen waaraan een zaalhockeyaccommodatie dient te voldoen
		

1.	Het speelveld van een zaalaccommodatie dient te voldoen aan de
eisen en richtlijnen als vastgesteld in het geldende spelreglement
zaalhockey dan wel het internationale reglement en eventuele
aanvullende door het Bondsbestuur voorgeschreven bepalingen.

		

2.	Langs het speelveld dienen banken te staan voor de wisselspelers en

		

3. Nabij het speelveld dient een duidelijk scorebord aanwezig te zijn.

		

4.	Ter hoogte van de middenlijn dient bij het speelveld zitgelegenheid

ten hoogste drie begeleiders en/of reservespelers per team.

voor de tijdopnemer te worden ingeruimd en een strafbank voor
tijdelijk uit het veld gezonden spelers te worden geplaatst.
		

5.	Indien nodig bepaalt de zaalleider nader waar de banken voor
wisselspelers, de zitplaats voor de tijdopnemer, de strafbank en het
scorebord worden geplaatst.

2.2 - Ontheffing van accommodatie-eisen
		Ontheffing van het bepaalde in 2.1 kan op schriftelijk verzoek van de
betrokken competitieleiding en de beherende/verhurende instantie van
de zaalaccommodatie, worden verleend door het Bondsbestuur. Deze
ontheffing geldt maximaal voor een seizoen en dient voor 1 juli voorafgaand aan het seizoen te worden aangevraagd bij de competitieleiding.
2.3 - Beschikbaarheid speelveld en kleedgelegenheid op wedstrijddagen
		

1.	De voor de organisatie van een wedstrijddag zaalhockey aangewezen
vereniging of districtsfunctionaris dient er voor te zorgen, dat tijdig
voor het vastgestelde aanvangstijdstip van een in de zaal te spelen
wedstrijd, een naar het oordeel van de betrokken scheidsrechters
aan de in dit bondsreglement en het spelreglement genoemde eisen
beantwoordend speelveld beschikbaar is, alsmede een kleedgelegenheid, behoudens verkregen ontheffing als bedoeld in 2.2.

		

2.	Indien de betrokken vereniging of districtsfunctionaris een half
uur na het vastgestelde aanvangstijdstip er niet in is geslaagd het
speelveld beschikbaar te hebben, dan wel de door de scheidsrechters
nodig geachte voorzieningen aan te brengen, wordt de wedstrijd niet
gespeeld en kan aan de betrokken vereniging een geldboete worden
opgelegd van ten hoogste € 250,00.
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3.	De niet-gespeelde wedstrijd wordt als regel niet opnieuw vastgesteld;
hiervan kan echter worden afgeweken, indien de wedstrijd van belang
is voor het bepalen van het kampioenschap, promotie of degradatie.

3 Voorzieningen in en rond accommodaties
3.1 - Maatregelen voor verlening van hulp bij ongevallen
		Elke vereniging, bondsinstantie of -commissie die in het kader van
veld- en/of zaalhockey activiteiten organiseert, dient er voor te zorgen
dat op en nabij de plaats van die activiteiten in voldoende mate hulp kan
worden geboden bij ongevallen. Indien voor activiteiten veld- of
zaalhockey gebruik wordt gemaakt van door derden beheerde
accommodatie (velden, zaalruimte, kleedkamers) dient een vereniging,
bondsinstantie of -commissie die de activiteiten organiseert, zich er
tevoren zeker van te stellen dat de accommodatiebeheerder passende
maatregelen voor hulp bij ongevallen heeft getroffen.
3.2 - Sportverbanddozen
		Alle sportverenigingen zijn verplicht te zorgen voor veilige omstandigheden voor hun medewerkers én sporters. Daarom heeft Koninklijke
Utermöhlen in samenwerking met Sport Blessure Vrij (initiatief van
NOC*NSF en Consument & Veiligheid), vier verschillende EHBSO-kits
ontwikkeld, die voldoen aan de specifieke wensen in de sportwereld.
		De plaats van de verbandtrommel moet zo duidelijk gemarkeerd zijn, dat
gebruikers de trommel zonder tijdverlies kunnen vinden.
		
		Verenigingskit: De Utermöhlen Verenigingskit is ontwikkeld voor alle
sportverenigingen en bevat materialen voor het verlenen van eerste
hulp bij sportongelukken. Daarnaast zijn een aantal extra’s in de koffer
aanwezig zoals een exemplaar van het EHBSO zakboekje (uitgave in het
kader van het actieprogramma Sport Blessure Vrij ), een notitieboekje +
pen voor ongevallenregistratie en een groene kruis signaleringsbordje.
De Verenigingskit wordt geleverd in een sterke, modern vormgegeven
koffer, die op een goed zichtbare en bereikbare plaats (bijvoorbeeld aan
de muur) bevestigd kan worden middels de bijgeleverde wandhouder.
		
		Toernooikit: De Toernooikit is speciaal ontwikkeld voor sportverenigingen
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en andere organisaties (gemeenten, provinciale sportraden, districtsbureaus ed.) die regelmatig sportactiviteiten met veel deelnemers organiseren. De Toernooikit is qua inhoud uitgebreider dan de Verenigingskit
en kan dus gelijktijdig door meerdere hulpverleners gebruikt worden.
		
		Teamkit: De Teamkit is speciaal ontwikkeld voor sportteams binnen
sportverenigingen. De Teamkit wordt geadviseerd voor trainers/begeleiders, als aanvulling op de Verenigingskit en de Toernooikit wanneer deze
niet binnen een halve minuut bereikbaar is zoals in de richtlijnen wordt
vermeld. De Teamkit bevat alle materialen die nodig zijn voor een goede
eerste hulpverlening. Omdat de Teamkit in een handige, sportieve tas met
draagriem wordt geleverd, kan de kit gemakkelijk meegenomen worden
naar bijvoorbeeld een speelveld of naar een andere sportlocatie. Dit waarborgt een snelle en verantwoorde hulpverlening ter plaatse. De Teamkit is
samengesteld, overeenkomstig de richtlijnen consumentenverbandsets.
		Voor meer informatie en voor bestellingen kunt u terecht op de website
van NOC*NSF www.sport.nl onder het kopje «gezondheid«.
3.3 - Brancard
		In de onmiddellijke nabijheid van de speelaccommodatie dient een
brancard gereed en beschikbaar te zijn op een duidelijk zichtbare of
duidelijk aangegeven plaats.
3.4 - Gegevens diensthebbende arts en ambulance
		Op een centraal punt op elke voor veld- of zaalhockey te gebruiken
speelaccommodatie moet altijd een telefoon beschikbaar zijn om in
noodgevallen een arts/hulp te kunnen inschakelen. Deze telefoon moet
‘vrij’ (zonder betaling en niet achter slot en grendel) te gebruiken zijn.
		Tevens dienen de alarmnummers van de dienstdoende arts en de ambulance voorhanden te zijn, zodat die onmiddellijk kunnen worden bereikt.
3.5 - Vrije toegang ambulance of arts
		De toegang tot een speelaccommodatie dient voldoende vrij te worden
gehouden voor het spoedig en ongehinderd in- en uitrijden van een
gealarmeerde ambulance of arts.
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Evenementenreglement
A. Inleiding
		
De Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB) heeft dit reglement vastgesteld
ter bevordering van de fundamentele sportieve verplichtingen, die zijn opgenomen in de Bye-Laws op artikel 5 van de statuten van de FIH, te implementeren.
De KNHB is daartoe gehouden vanwege haar lidmaatschap van de FIH.
Dit betekent, dat er een nieuwe procedure is ingesteld om evenementen goed te
keuren. Alle leden van de KNHB mogen alleen aan goedgekeurde evenementen
meedoen. Daarnaast is een regeling opgesteld, dat iemand uit een ander land
alleen in Nederland aan wedstrijden mag meedoen, indien hij/zij een verklaring van
geen bezwaar van de KNHB uit zijn vaderland kan overleggen. Dit geldt omgekeerd
ook voor Nederlandse spelers die in het buitenland willen hockeyen. Onderstaande
tekst is de vertaling van de Bye-Laws op artikel 5 van de statuten van de FIH.
1. Dit reglement:
		

1.1	verbiedt organisaties, spelers, officials, scheidsrechters, coaches of
leidinggevend personeel en andere personen, die onder de jurisdictie
van de KNHB vallen, deel te nemen aan een niet goedgekeurd
evenement (zie punt B.1);

		

1.2	voorziet in een procedure voor een organisator van een evenement
om bij de KNHB goedkeuring aan te vragen voor dat evenement (zie
punt B.2);

		

1.3	verbiedt een speler wiens nationale Hockeybond niet de KNHB is, om
deel te nemen aan een evenement dat is georganiseerd of goedgekeurd door de KNHB, tenzij die speler eerst een certificaat van geen
bezwaar van zijn/haar nationale Hockeybond heeft verkregen (zie
punt C.1.1);

		

1.4	verbiedt een speler wiens nationale Hockeybond de KNHB is, om deel
te nemen aan een evenement dat is georganiseerd of goedgekeurd
door een andere hockeybond, tenzij die speler eerst een certificaat
van geen bezwaar van de KNHB heeft verkregen (zie punt C.1.2); en

		

1.5	voorziet in een procedure voor een speler om bij de KNHB een
certificaat van geen bezwaar aan te vragen welke bevestigt dat de
KNHB geen bezwaar heeft tegen deelname van de speler aan een
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evenement georganiseerd of goedgekeurd door een andere nationale
Hockeybond (zie punt C.2).
2.	Dit reglement moet worden uitgelegd en toegepast (ook wanneer zich
een geval voordoet dat niet uitdrukkelijk in dit reglement is voorzien)
door te verwijzen naar de noodzaak tot bescherming en bevordering
van het hiervoor genoemde. Deze praktische interpretatie en toepassing
heeft voorrang boven een strikt wettelijke of technische interpretatie die
anderszins aangedragen zou kunnen worden.		
3.	Dit reglement treedt in werking op 31 maart 2011 (de ingangsdatum) en is
van toepassing op alle evenementen die plaatsvinden na die datum. Het
heeft echter geen terugwerkende kracht en er wordt dan ook op grond
van dit reglement geen actie genomen tegen een speler, organisatie of
individu op basis van een juridisch bindende toezegging die de speler,
organisatie of persoon heeft gedaan vóór de ingangsdatum.			
In plaats daarvan is de regelgeving, die gold vóór de ingangsdatum, van
toepassing op al die situaties. 		
4.	Dit reglement kan door de KNHB worden gewijzigd en/of aangevuld en/
of de KNHB kan naar eigen goeddunken verdere richtlijnen geven met
betrekking tot haar werking en toepassing.
Definities
Voor de toepassing van dit reglement, wordt verstaan onder:
1.

Een evenement: een indoor of outdoor hockeywedstrijd, toernooi,
competitie of ander evenement, op welk niveau ook gespeeld, hetzij
internationaal, continentaal, nationaal of lokaal, met inbegrip van
leeftijdsgroep evenementen zoals “Masters” evenementen.

2.	
Een nationale Hockeybond: de nationale Hockeybond voor wiens
nationaal vertegenwoordigend team de betreffende speler uitkomt, voor
het laatst uitkwam of (indien hij/zij nog niet is uitgekomen voor een
nationaal vertegenwoordigend team) is gekwalificeerd om uit te komen.
Toelichting: Als de speler in aanmerking komt om uit te komen voor het
nationaal vertegenwoordigend team van meer dan een nationale
Hockeybond, maar is nog niet voor een van hen is uitgekomen, moet
hij/zij voor de toepassing van dit reglement een van die nationale
Hockeybonden aanwijzen en dat zal de nationale Hockeybond zijn van wie
een Certificaat van geen bezwaar moet worden verkregen om hem/haar
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toe te staan deel te nemen aan evenementen georganiseerd door een
andere nationale Hockeybond.
3	
Een nationaal vertegenwoordigend team: is een team dat geselecteerd
is om een nationale Hockeybond of zijn land te vertegenwoordigen, met
inbegrip van teams die deelnemen aan de Olympische spelen en
leeftijdscategorie teams van Onder-16 tot “Masters”.
4.	
Een Certificaat van geen bezwaar: een document afgegeven door de
nationale Hockeybond van een speler, waarin deze verklaart geen
bezwaar te hebben tegen zijn/haar deelname aan een evenement
georganiseerd of goedgekeurd door een andere nationale Hockeybond.
5.	
Een goedgekeurd evenement: een evenement georganiseerd of
goedgekeurd door de relevante continentale Federatie(s), nationale
Hockeybond(en) en/of de FIH in overeenstemming met de FIH Regelgeving voor goedgekeurde en niet-goedgekeurde evenementen, inclusief
elk evenement georganiseerd of goedgekeurd door de KNHB
overeenkomstig het bepaalde in punt B.2.
6. Een niet-goedgekeurd evenement: elk evenement dat niet een
goedgekeurd evenement is.

B. G
 oedgekeurde en niet-goedgekeurde evenementen
(sanctioned and not sanctioned events)
1.
		

Verbod om aan niet-goedgekeurde evenementen deel te nemen:
1.1	Organisaties, spelers, officials, scheidsrechters, coaches of leidinggevend personeel en andere personen, die onder de jurisdictie van
de KNHB vallen of die ermee akkoord gaan gebonden te zijn aan dit
reglement, mogen op geen enkele manier deelnemen aan een niet
goedgekeurd evenement.

		

1.2	Aan elke organisatie, speler, official, scheidsrechter, coach of leidinggevend personeel en andere persoon, die onder de jurisdictie van de
KNHB valt, waarvan wordt vastgesteld dat hij/zij heeft deelgenomen
aan een niet goedgekeurd evenement, kan Bondsbestuur maatregelen opleggen.

			Niets in dit reglement belet de KNHB om de betreffende organisatie,
speler, technisch official, scheidsrechter, coach of leidinggevend
personeel, of andere personen, op basis van een overeenkomst,
voorschrift of reglement dat van toepassing is, sancties of andere
voorwaarden, op te leggen.
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1.3	Binnen haar eigen jurisdictie erkent en effectueert de KNHB elke
beperking, uitsluiting of onverkiesbaarheid wegens deelname
aan een niet goedgekeurd evenement, opgelegd door een andere
nationale Hockeybond aan een organisatie, speler, technisch official,
scheidsrechter, coach of leidinggevend personeel, en/of ander
persoon die onder haar jurisdictie valt.

		

1.4	Het is een voorwaarde voor deelname in welke hoedanigheid ook aan
een goedgekeurd evenement, georganiseerd of goedgekeurd door de
KNHB, dat de organisatie, speler, technisch official, scheidsrechter,
coach of leidinggevend personeel of betreffende persoon in de twaalf
maanden voorafgaand aan dat evenement niet heeft deelgenomen
aan een niet goedgekeurd evenement.

2. Verzoeken aan de KNHB om een evenement goed te keuren:
		

2.1	Overeenkomstig de FIH regelgeving voor goedgekeurde en niet-goedgekeurde evenementen moet elk evenement, dat alleen open staat
voor teams die lid zijn van of aangesloten bij de KNHB en dat volledig
georganiseerd is in Nederlands grondgebied, worden georganiseerd
en goedgekeurd door de KNHB.

		

2.2	Iedereen die een evenement wenst te organiseren dat valt binnen het
toepassingsgebied van B.2.1 en dat niet is goedgekeurd op grond van
B.2, en derhalve de uitdrukkelijke goedkeuring van de KNHB behoeft,
dient tenminste twee maanden vóór aanvang van het evenement
een schriftelijke aanvraag in te dienen per e-mail naar het volgende
adres: KNHB, ter attentie van afdeling competitie,
competitie@knhb.nl.

			Niet-naleving van dit artikel kan leiden tot maatregelen van het
Bondsbestuur.
		

2.3	De aanvraag moet zo spoedig mogelijk nadat de details van het
voorgestelde evenement bekend zijn doch uiterlijk twee maanden
vóór aanvang van het evenement, worden ingediend en dient de
volgende gegevens bevatten:

			

2.3.1	De naam en het adres en (indien van toepassing) het bedrijfs
registratie nummer van de aanvrager (die de organisator van
het voorgestelde evenement wordt).

			

2.3.2	De voorgestelde naam, locatie(s), datum(s) en de samenstelling
van de voorgestelde deelnemers, officials en scheidsrechters
voor het voorgestelde evenement.

			

2.3.3	Een bindende, ongekwalificeerde en onvoorwaardelijke
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toezegging van de organisator om het evenement te
organiseren in overeenstemming met en onderworpen aan alle
toepasselijke voorschriften van de FIH en de KNHB en
verantwoording verschuldigd te zijn aan de KNHB voor de
toepassing en handhaving van deze regelgeving met betrekking
tot alle deelnemers aan het evenement.
			

2.3.4 Een gedetailleerde uitleg van:

						 a.	Op welke manier de organisator de veiligheid en de geschiktheid van de locatie(s), bedoeld om te worden gebruikt voor
het voorgestelde evenement, zal garanderen.
						 b.	De mate waarin het voorgestelde evenement kan worden
ingepast in de bestaande evenementenkalender, zonder in
strijd te zijn met of anderszins afbreuk te doen aan (i) evenementen die al op de kalender staan, en/of (ii) verplichtingen
die de KNHB heeft aan een (of meer) commerciële partner(s).
						 c.	De mate waarin het voorgestelde evenement een
betekenisvolle rol zou hebben bij de promotie en ontwikkeling van de sport of ander charitatief of liefdadig doel.
						 d.	Eventuele andere factoren waarvan de organisator wil dat de
KNHB deze in aanmerking neemt.
		

2.4	De KNHB kan de aanvrager verzoeken om nadere informatie over het
voorgestelde evenement die zij relevant acht en kan verdere behandeling van de aanvraag vertragen tot die informatie is ontvangen

		

2.5	De KNHB stuurt een schriftelijke kennisgeving van haar besluit met
betrekking tot de aanvraag aan de organisator naar het adres
vermeld in de aanvraag. De aanvraag kan worden verleend,
geweigerd of voorwaardelijk toegekend. In het bijzonder (maar
zonder beperking) kan de KNHB verlangen dat het voorgestelde
evenement wordt gespeeld in overeenstemming met en onderworpen aan bepaalde gedragscodes, anti-corruptie regels, anti-doping
regels en/of andere regels of voorschriften. Wanneer een aanvraag
voorwaardelijk wordt verleend, wordt het voorgestelde evenement
niet geacht goedgekeurd te zijn, tenzij en totdat de KNHB schriftelijk
heeft bevestigd dat de organisator ten genoegen van de KNHB heeft
aangetoond dat aan alle voorwaarden is voldaan.

		

2.6	Een aanvraag voor goedkeuring op grond van B.2 gedaan, mag niet
geacht worden te zijn goedgekeurd, tenzij en totdat van de KNHB een
schriftelijke kennisgeving is ontvangen dat het evenement is
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goed-gekeurd en (indien van toepassing) dat aan alle relevante
voorwaarden is voldaan. De organisator van het evenement mag
geen formele uitnodigingen om deel te nemen aan het evenement
afgeven tot een dergelijke kennisgeving is ontvangen.
		

2.7	Een door de KNHB verleende goedkeuring op grond van B.2, draagt
uitsluitend bij tot de erkenning van het evenement als een
goedgekeurd evenement, en houdt niet in of mag niet worden
opgevat als goedkeuring door de KNHB van de veiligheids-,
beveiligings- of andere regelingen voor het evenement. Deze
regelingen blijven de exclusieve verantwoordelijkheid van de
organisator van het evenement.

		

2.8	Als een voorgesteld evenement dat op grond van B.2.1 de goedkeuring van de KNHB behoeft en de organisator van het evenement niet
in overeenstemming met B.2.6 de goedkeuring van de KNHB verkrijgt
voor het evenement, dan is het evenement voor de toepassing van
deze voorschriften en de FIH Regelgeving voor goedgekeurde en
niet-goedgekeurde evenementen, een niet goedgekeurd evenement.

		

2.9	De KNHB voegt gegevens van alle evenementen die zij heeft goedgekeurd toe aan haar evenementen kalender die op haar officiële
website staat en werkt die kalender regelmatig bij om ervoor te
zorgen dat zij de gegevens van alle goedgekeurde evenementen
omvat. Als er onzekerheid bestaat over of een evenement al dan niet
een goedgekeurd evenement of een niet goedgekeurd evenement
is, moet om opheldering worden gevraagd bij de KNHB op het adres
genoemd in B.2.2.
2.10	Behoudens het recht van onderzoek door de FIH aan zichzelf
voorbehouden onder de FIH regelgeving voor goedgekeurde en
niet-goedgekeurde evenementen, is het besluit van de KNHB op een
aanvraag voor goedkeuring van een voorgenomen evenement op
grond van dit reglement definitief en bindend voor alle partijen.

C. Certificaten van geen bezwaar
1.	Verbod op deelname aan bepaalde evenementen, zonder een certificaat
van geen bezwaar:
		

1.1	Een speler in de categorie senioren wiens nationale Hockeybond niet
de KNHB is, mag niet deelnemen aan een evenement georganiseerd
of goedgekeurd door de KNHB, tenzij deze speler in het bezit is van
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een geldig certificaat van geen bezwaar van zijn/haar nationale
Hockeybond voor dat evenement.
		

1.2	Een organisator van een evenement goedgekeurd door de KNHB mag
een speler in de categorie senioren wiens nationale Hockeybond niet
de KNHB is, niet toestaan om in dat evenement te spelen zonder een
certificaat van geen bezwaar.

		

1.3	Een speler* wiens Nationale Hockeybond de KNHB is en die wenst
deel te nemen aan een evenement georganiseerd of goedgekeurd
door een andere Nationale Hockeybond moet van de KNHB een
certificaat van geen bezwaar met betrekking tot dat evenement
verkrijgen. (* Ook indien deze speler valt in de categorie junioren,
moet hij contact opnemen met competitie@knhb.nl)

		

1.4	Een speler die niet voldoet aan C.1.3 is niet-speelgerechtigd om deel
te nemen aan het betreffende evenement.

		

1.5	Niet-naleving van dit artikel kan leiden tot maatregelen van het
Bondsbestuur.

2. Het verkrijgen van een certificaat van geen bezwaar van de KNHB
		

2.1	De KNHB kan een aankondiging doen waarin spelers en/of categorieën van spelers worden aangewezen aan wie geacht wordt een
certificaat van geen bezwaar, bijgevoegd als bijlage 3, te zijn gegeven
door de KNHB, om deel te nemen aan enkele of alle evenementen
georganiseerd of goedgekeurd door andere nationale Hockeybonden.

		

2.2	Een speler wiens nationale Hockeybond de KNHB is en die wenst deel
te nemen aan een of meer evenementen georganiseerd of goedgekeurd door een andere nationale Hockeybond, en die niet met
name of per categorie is opgenomen in een aankondiging door de
KNHB op grond van C.2.1, dient vóór aanvang van het evenement
een schriftelijke aanvraag in te dienen voor een certificaat van geen
bezwaar per e-mail naar het volgende adres: KNHB, ter attentie van
afdeling competitie, competitie@knhb.nl.

		

2.3	De schriftelijke aanvraag moet zo spoedig mogelijk vóór aanvang
van het evenement worden ingediend en dient de volgende gegevens
bevatten:

			

2.3.1	De naam, het adres en de contactgegevens (telefoonnummer,

			

2.3.2	De naam, datum(s) en het format van een evenement georgani-

emailadres) van de speler.
seerd of goedgekeurd door een andere nationale Hockeybond,
waaraan de speler wenst deel te nemen.
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2.3.3 	De gegevens van het team/de teams namens wie de speler deel
zal nemen aan het evenement/de evenementen, met inbegrip
van de naam en contactgegevens van de teammanager/-coach.

			

2.3.4	De bevestiging dat voor zover de speler op de hoogte is, zijn/
haar deelname aan het evenement/de evenementen niet zal
botsen met eventuele verbintenissen die hij/zij is aangegaan
met een nationaal vertegenwoordigend team.

		

2.4	De KNHB kan de speler verzoeken om nadere informatie over het
voorgestelde evenement die zij relevant acht en de KNHB kan
verdere behandeling van de aanvraag van de speler vertragen tot
die informatie is ontvangen.

		

2.5	De KNHB stuurt een schriftelijke kennisgeving van haar besluit met
betrekking tot de aanvraag aan de speler naar het adres vermeld in
de aanvraag. De aanvraag kan worden verleend, geweigerd of voorwaardelijk toegekend. In het bijzonder (maar zonder beperking) kan
de KNHB instemmen met de deelname van de speler aan onderdelen
van een evenement, zolang hij/zij vrijgesteld wordt voor andere delen
van het evenement gedurende bepaalde periodes, zodat hij/zij als lid
van zijn/haar nationaal vertegenwoordigend team kan trainen, zich
kan voorbereiden voor en/of kan deelnemen aan andere
evenementen.

		

2.6	Een aanvraag voor een certificaat van geen bezwaar gedaan op
grond van C.2 mag niet geacht worden te zijn verleend, tenzij en
totdat van de KNHB een schriftelijke kennisgeving in die zin is
ontvangen.

		

2.7 	Het besluit van de KNHB op een aanvraag voor een certificaat van
geen bezwaar op grond van dit reglement, is definitief en bindend
voor alle partijen, behoudens het recht van onderzoek, door de FIH
aan zichzelf voorbehouden in de FIH regelgeving voor goedgekeurde
en niet-goedgekeurde evenementen.
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D. Bijlagen
Bijlage 1
U hoeft geen goedkeuring aan te vragen voor wedstrijden, competities en
dergelijke, die reeds door de KNHB bij voorbaat zijn goedgekeurd, zoals de
bondscompetitie, de districtscompetitie, de districtsontmoetingsdagen, de
bedrijfshockeycompetitie, het ICC, Talentencup C, etc.
Op de evenementenkalender op onze website treft u de reeds goedgekeurde
evenementen aan: www.knhb.nl.
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Bijlage 2
PROCEDURE VOOR DE AANVRAAG VAN GOEDKEURING BIJ DE KNHB VOOR
EEN EVENEMENT
A. Inleiding
		
De Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB) heeft dit reglement vastgesteld
om de fundamentele sportieve verplichtingen die zijn opgenomen in de
Bye-Laws op artikel 5 van de statuten van de FIH verder uit te werken, door deze
FIH regelgeving te implementeren en daaraan uitvoering te geven binnen de
jurisdictie van KNHB. Te dien einde stelt dit reglement een procedure in voor een
organisator van een evenement om bij de KNHB goedkeuring te vragen voor dat
evenement.
B. Het verkrijgen van goedkeuring van de KNHB
		
1.	Iedereen die een evenement wenst te organiseren dat valt binnen het
toepassingsgebied van B.2.1 en dat niet is goedgekeurd op grond van B.2,
en derhalve de uitdrukkelijke goedkeuring van de KNHB behoeft, dient
tenminste twee maanden vóór aanvang van het evenement een
schriftelijke aanvraag in te dienen per e-mail naar het volgende adres:
KNHB, ter attentie van afdeling competitie, competitie@knhb.nl.
2. Gelieve de volgende informatie in te vullen:
		

-

Naam van de organisator

		

-

Bedrijfs registratie nummer

		

-	E-mailadres / Telefoonnummer / mobiel nummer van de
contactpersoon

			
		

-

Naam van het evenement

		

-

Datum(s) van het evenement

		

-

Locatie van het evenement (naam en adresgegevens)

		

-

Het format van het evenement

			(De gegevens van de teams, officials en scheidsrechters die
deelnemen aan het evenement)
		

-	Een bindende, ongekwalificeerde en onvoorwaardelijke toezegging
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stemming met en onderworpen aan alle toepasselijke voorschriften
van de FIH en de KNHB en verantwoording verschuldigd te zijn aan
de KNHB voor de toepassing en handhaving van deze regelgeving
met betrekking tot alle deelnemers aan het evenement.		
		

-	Op welke manier de organisator de veiligheid en de geschiktheid van
de locatie(s), bedoeld om te worden gebruikt voor het evenement, zal
garanderen.		

		

-	De mate waarin het evenement kan worden ingepast in de bestaande
evenementenkalender, zonder in strijd te zijn met of anderszins
afbreuk te doen aan (i) evenementen die al op de kalender staan, en/
of (ii) verplichtingen die de KNHB heeft aan een (of meer)
commerciële partner(s).

		

-	De mate waarin het evenement een betekenisvolle rol zou hebben
bij de promotie en ontwikkeling van de sport of ander charitatief of
liefdadig doel.		

		

-	Eventuele andere factoren waarvan de organisator wil dat de KNHB
deze in aanmerking neemt.		

3.	De KNHB kan de aanvrager verzoeken om nadere informatie over het
voorgestelde evenement die zij relevant acht en kan verdere behandeling
van de aanvraag vertragen tot die informatie is ontvangen.
4.	De KNHB stuurt een schriftelijke kennisgeving van haar besluit met
betrekking tot de aanvraag aan de organisator naar het adres vermeld in
de aanvraag. De aanvraag kan worden verleend, geweigerd of voorwaardelijk toegekend. In het bijzonder (maar zonder beperking) kan de KNHB
verlangen dat het voorgestelde evenement wordt gespeeld in
overeenstemming met en onderworpen aan bepaalde gedragscodes,
anti-corruptie regels, anti-doping regels en/of andere regels of
voorschriften. Wanneer een aanvraag voorwaardelijk wordt verleend,
wordt het voorgestelde evenement niet geacht goedgekeurd te zijn,
tenzij en totdat de KNHB schriftelijk heeft bevestigd dat de organisator
ten genoegen van de KNHB heeft aangetoond dat aan alle voorwaarden
is voldaan.
5.	Een aanvraag voor goedkeuring op grond van B.2 gedaan, mag niet
geacht worden te zijn goedgekeurd, tenzij en totdat van de KNHB een
schriftelijke kennisgeving is ontvangen dat het evenement is goedgekeurd en (indien van toepassing) dat aan alle relevante voorwaarden
is voldaan. De organisator van het evenement mag geen formele
uitnodigingen om deel te nemen aan het evenement afgeven tot een
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dergelijke kennisgeving is ontvangen.
6.	Een door de KNHB verleende goedkeuring op grond van B.2, draagt
uitsluitend bij tot de erkenning van het evenement als een goedgekeurd
evenement, en houdt niet in of mag niet worden opgevat als goedkeuring
door de KNHB van de veiligheids-, beveiligings- of andere regelingen voor
het evenement. Deze regelingen blijven de exclusieve verantwoordelijkheid van de organisator van het evenement.
7.	Als een voorgesteld evenement dat op grond van B.2.1 de goedkeuring van de KNHB behoeft en de organisator van het evenement niet
in overeenstemming met B.2.6 de goedkeuring van de KNHB verkrijgt
voor het evenement, dan is het evenement voor de toepassing van deze
voorschriften en de FIH regelgeving voor goedgekeurde en niet-goedgekeurde evenementen, een niet goedgekeurd evenement.
8.	De KNHB voegt gegevens van alle evenementen die zij heeft goedgekeurd toe aan haar evenementen kalender die op haar officiële website
staat en werkt die kalender regelmatig bij om ervoor te zorgen dat zij de
gegevens van alle goedgekeurde evenementen omvat. Als er onzekerheid
bestaat over of een evenement al dan niet een goedgekeurd evenement
of een niet goedgekeurd evenement is, moet om opheldering worden
gevraagd bij de KNHB op het adres genoemd in B.2.2.
9.	Behoudens het recht van onderzoek door de FIH aan zichzelf voorbehouden onder de FIH regelgeving voor goedgekeurde en niet-goedgekeurde evenementen, is het besluit van de KNHB op een aanvraag voor
goedkeuring van een voorgenomen evenement op grond van dit
reglement definitief en bindend voor alle partijen.
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Bijlage 3
CERTIFICAAT VAN GEEN BEZWAAR
In aanmerking nemende dat de KNHB een reglement heeft vastgesteld ter
uitwerking van de fundamentele sportieve verplichtingen, die zijn opgenomen
in de FIH regelgeving voor goedgekeurde en niet-goedgekeurde evenementen,
verleent de KNHB hierbij een Certificaat van geen bezwaar aan
											

(‘de Speler’)

met betrekking tot het hieronder genoemde evenement.
Naam van het evenement

Data van het evenement

Data waarvoor het certificaat geldt

(indien afwijkend van de data van het evenement)

Getekend namens de KNHB

Titel

Datum		
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NO OBJECTION CERTIFICATE
The Royal Dutch Hockey Association (KNHB) having adopted a regulation to
further the fundamental sporting imperatives identified in the FIH regulations on
sanctioned and unsanctioned events, hereby grant a No Objection Certificate to

											

(‘the Athlete’)

in respect of the event detailed below.
Name of event

Date(s) of event

Dates for which Certificate applies

(if different from Dates of event)

Signed on behalf of KNHB

Title

Date		
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Bijlage 4
PROCEDURE VOOR DE AANVRAAG VAN EEN CERTIFICAAT VAN
GEEN BEZWAAR
A. Inleiding
1.	De Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB) heeft dit reglement
vastgesteld om de fundamentele sportieve verplichtingen die zijn
opgenomen in de FIH regelgeving voor goedgekeurde en niet-goedgekeurde evenementen verder uit te werken, door deze FIH regelgeving
te implementeren en daaraan uitvoering te geven binnen de jurisdictie
van KNHB. Te dien einde stelt dit reglement een procedure in voor een
speler om bij de KNHB een certificaat van geen bezwaar aan te vragen
welke bevestigt dat de KNHB geen bezwaar heeft tegen deelname van
de speler aan een evenement georganiseerd of goedgekeurd door een
andere nationale Hockeybond.
2.	Een speler wiens nationale Hockeybond de KNHB is en die wenst deel te
nemen aan een evenement georganiseerd of goedgekeurd door een
andere nationale Hockeybond moet van de KNHB een certificaat van
geen bezwaar met betrekking tot dat evenement verkrijgen.
3.	Een speler die niet voldoet aan C.1.3 is niet-speelgerechtigd om deel te
nemen aan het betreffende evenement.
4.	Niet-naleving van dit artikel kan leiden tot maatregelen van het
Bondsbestuur.
B. Het verkrijgen van een certificaat van geen bezwaar van de KNHB
1.	Een speler wiens nationale Hockeybond de KNHB is en die wenst deel
te nemen aan een of meer evenementen georganiseerd of goedgekeurd
door een andere nationale Hockeybond, en die niet met name of per
categorie is opgenomen in een aankondiging door de KNHB op grond van
C.2.1, dient een schriftelijke aanvraag vóór aanvang van het evenement
in te dienen voor een certificaat van geen bezwaar per e-mail naar het
volgende adres:
		

KNHB, ter attentie van afdeling competitie, competitie@knhb.nl.
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2. Gelieve de volgende informatie in te vullen:
		

-

Naam van de speler

		-

Adres

		

Telefoonnummer / mobiel nummer

-

				

E-mailadres

-	De naam, datum(s) en format van het evenement georganiseerd of
goedgekeurd door een andere nationale Hockeybond, waaraan de
speler wenst deel te nemen

		

-	De gegevens van het team/de teams namens wie de speler deel zal

		

-

		

-	Bevestiging dat, voor zover de speler op de hoogte is, zijn/haar

nemen aan het evenement/de evenementen
De naam en contactgegevens van de teammanager/-coach
deelname aan het evenement/de evenementen niet zal botsen met
eventuele verbintenissen die hij/zij is aangegaan met een nationaal
vertegenwoordigend team.
3.	De KNHB kan de speler verzoeken om nadere informatie over het
voorgestelde evenement die zij relevant acht en de KNHB kan verdere
behandeling van de aanvraag van de speler vertragen tot die informatie
is ontvangen.
4.	De KNHB stuurt een schriftelijke kennisgeving van haar besluit met
betrekking tot de aanvraag aan de speler naar het hierboven vermelde
adres. De aanvraag kan worden verleend, geweigerd of voorwaardelijk
toegekend. In het bijzonder (maar zonder beperking) kan de KNHB
instemmen met de deelname van de speler aan onderdelen van een
evenement, zolang hij/zij vrijgesteld wordt voor andere delen van het
evenement gedurende bepaalde periodes, zodat hij/zij als lid van zijn/
haar nationaal vertegenwoordigend team kan trainen, zich kan
voorbereiden voor en/of kan deelnemen aan andere evenementen.
5.	Een aanvraag voor een certificaat van geen bezwaar gedaan op grond
van C.2 mag niet geacht worden te zijn verleend, tenzij en totdat van de
KNHB een schriftelijke kennisgeving in die zin is ontvangen.
6.	Het besluit van de KNHB op een aanvraag voor een certificaat van geen
bezwaar op grond van dit reglement, is definitief en bindend voor alle
partijen, behoudens het recht van onderzoek, door de FIH aan zichzelf
voorbehouden in de FIH regelgeving voor goedgekeurde en
niet-goedgekeurde evenementen.
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