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 Voor het laatst aangepast op: 23 augustus 2016 
Van toepassing op: Jongste Jeugd, Jeugd en Senioren 

Leeftijdscategorieën en peildata 

 
 
Leeftijdscategorieën (Jongste) Jeugd 
 
In het Bondsreglement van de KNHB zijn de leeftijdscategorieën vastgesteld voor deelname 

aan de door de KNHB georganiseerde competities. Peildatum voor het vaststellen van de leeftijd is 
1 oktober1 van het lopende bonds- c.q. competitiejaar: 

 Jonger dan 6 jaar: G-jeugd; 
 6 of 7 jaar: F-jeugd; 
 8 of 9 jaar: E-jeugd; 
 10 of 11 jaar: D-jeugd; 
 12 of 13 jaar: C-jeugd; 
 14 of 15 jaar: B-jeugd; 
 16 of 17 jaar: A-jeugd. 

 
Het is daarbij niet toegestaan dat spelers in een jongere leeftijdscategorie spelen dan waarin ze 
volgens hun leeftijd moeten spelen. Hoger spelen mag wel altijd. Iemand die A-leeftijd heeft, mag 
dus niet in de B spelen. Iemand met B-leeftijd mag wel in de A spelen als het klassenverschil niet 
te groot is (zie hiervoor speelgerechtigdheidsregels junioren). 

 
 
Dispensatie (Jongste) Jeugd 
 
Indien een vereniging, wegens goede redenen, toch iemand lager wil laten spelen dan de geldende 
leeftijdscategorie dan kan hiervoor dispensatie worden aangevraagd.  

 
Bij de beoordeling van een verzoek tot dispensatie wordt gelet op het aantal spelers met 
dispensatie binnen een categorie en de leeftijd van de betrokken speler. De speler waarvoor 
dispensatie wordt aangevraagd mag niet meer dan één jaar ouder zijn dan de einddatum van de 
leeftijdscategorie waarvoor dispensatie wordt gevraagd. De competitieleider zal de beslissing op 

het dispensatieverzoek via het ledenpakket van de vereniging bekend maken. Pas na een 
verkregen akkoord op het dispensatieverzoek via het ledenpakket, is de speler speelgerechtigd in 

de lagere leeftijdscategorie. 
 
De dispensatie dient uiterlijk op 1 augustus voor start van de competitie te worden aangevraagd 
via het ledenpakket.  
 
Meer informatie over dispensatieaanvragen kun je vinden in de dispensatieregeling van het eigen 
district. 

 
 
Leeftijdscategorieën (Jong) Senioren & Veteranen 
 
Dames 

 17 t/m 25 jaar: Jong Senioren 

 18 jaar of ouder: Senioren 

 30 jaar of ouder: Veteranen 
 45 jaar of ouder: Veteranen 45+ 

 
Heren 

 17 t/m 25 jaar: Jong Senioren 
 18 jaar of ouder: Senioren 

                                                        
1 De KNHB is er zich van bewust dat er door verschillende instanties gebruik wordt gemaakt van verschillende 
peildata. De keuze voor 1 oktober sluit aan bij de peildata van de meeste scholen en dus leerjaren van de 
jeugd. 

http://www.knhb.nl/competities+disciplines/DU25058_Speelgerechtigdheids-+en+invalregels+veldhockey+2016-2017.aspx
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 35 jaar of ouder: Veteranen 
 45 jaar of ouder: Veteranen VL (sommige districten) 

 50 jaar of ouder: Veteranen L 
 
 
Leeftijdsgrenzen (Jong) Senioren & Veteranen 

 
Jong Senioren 
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. 

 
Veteranen Dames 
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. 
 
Veteranen Heren  
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. 
 
Veteranen VL 
Gedurende een competitieseizoen mogen 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 van het 
lopende bondsjaar in competitiewedstrijden van dit team uitkomen.  

 
Veteranen L 
Gedurende een competitieseizoen mogen 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 van het 

lopende bondsjaar in competitiewedstrijden van dit team uitkomen.  
 

Met verzoeken die niet passen binnen de bovenstaande leeftijdsgrenzen, kun je (vóór 1 augustus) 
contact opnemen met de competitieleiding.  
 


