
 

Opleidingsteams 2017-2018 
 
Vanaf het seizoen 2017-2018 kennen we een nieuwe aanduiding binnen competitie: 
opleidingsteams. Op verzoek van een aantal verenigingen kan een vereniging vanaf dit 
seizoen een aanvraag indienen om een ander team aan te wijzen als opleidingsteam.  
 

De spelers die op de teamopgave of spelerslijst van heren 1 (H1) en dames 1 (D1) op een 
positie van 10 tot en met 18 staan, mogen naast H1/D1 ook uitkomen voor het 
opleidingsteam. Standaard zijn heren 2 (H2) en dames 2 (D2) het opleidingsteam van een 
vereniging, net als de afgelopen jaren. Vanaf seizoen 2017-2018 heeft een vereniging dus 
echter de mogelijkheid een ander team aanwijzen.  
 

Het aan te wijzen opleidingsteam moet voldoen aan een aantal voorwaarden en voor de 
speelgerechtigdheid gelden beperkingen. Een nadere uitwerking vind je in het 
Bondsreglement (BR) 2017, art. 4.2.2 en op de website van de KNHB. Hieronder de 
belangrijkste punten op een rij: 
 
Voorwaarden opleidingsteam 

• Per categorie kan één team worden aangewezen als opleidingsteam. 

• 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 mag het opleidingsteam uitkomen in de reserve Tweede 

klasse of hoger.   

• Standaard is het opleidingsteam van een vereniging heren 2 (H2) of dames 2 (D2), 

tenzij de club de competitieleiding heeft verzocht een ander team aan te duiden als 

opleidingsteam (deadline hiervoor was 1 juli 2017) en dit verzoek door de KNHB is 

gehonoreerd.  

• Een vereniging heeft uitsluitend voor veldhockey de mogelijkheid om een ander team 

aan te duiden als opleidingsteam. Deze regeling geldt niet voor zaalhockey. 

 
Speelgerechtigdheid spelers H1/D1 en opleidingsteam 

• Spelers opgegeven bij de nummers 1 tot en met 9 zijn alleen speelgerechtigd voor 

heren 1 (H1) of dames 1 (D1). Zij mogen niet in een lager spelend team uitkomen. 

• De spelers die op een positie van 10 tot en met 18 staan mogen het hele seizoen 

uitkomen voor H1 of D1 én het opleidingsteam.  

• Mocht het opleidingsteam een ander team zijn dan H2/D2 (bijvoorbeeld HJ1 of DJ1) 

dan geldt dat de spelers op positie 10 tot en met 18 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.  

• 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. 

• 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 het 

Bondsreglement 2017, art. 4.2 van toepassing zijn. Klik hier voor de algemene regels 

speelgerechtigdheid. 

 
Herkenbaarheid opleidingsteam Standenmotor 
Bij alle opleidingsteams staat vanaf het seizoen 2017-2018 een “O” achter de teamnaam in 
de Standenmotor en de Hockey.nl-app zodat iedereen kan zien dat een team wel of geen 
opleidingsteam betreft en op ieder moment en elke plaats duidelijk is welke regels van 
toepassing zijn. Bijvoorbeeld als HJ1 het opleidingsteam is dan wordt dat  team als volgt 

weergegeven: HJ1 (O). 
 

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/spelgerechtigheid-veldhockey

