
 

 

Nadere uitleg speelgerechtigdheidsregels zaalhockey internationals 
Deze nadere toelichting geldt voor zaalseizoen 2018-2019 

 
Speelgerechtigdheidsregels zaalhockey 
Elke vereniging met een team dat speelt in de Hoofdklasse of Topklasse District Zaalhockey 
dient voor aanvang van het seizoen (uiterlijk 1 december) een spelerslijst in te leveren 
(Bondsreglement (BR) artikel 4.5). Alleen spelers op deze lijst en jeugdspelers, lid van 
desbetreffende vereniging, mogen gedurende de zaalcompetitie voor het team uitkomen.  

 
Om tijdens eventuele play-offs of play-outs te mogen deelnemen, is reglementair vastgesteld 
dat spelers minimaal 50% van de wedstrijden gedurende de reguliere zaalcompetitie moeten 
hebben meegespeeld. 
 
Specifiek met betrekking tot internationals (veldhockey) 

In de winterperiode zijn onze nationale teams (veldhockey) vaak in het buitenland om zich 

voor te bereiden op een volgend toernooi. Hierdoor kunnen deze internationals niet altijd de 
50% deelname aan de zaalcompetitie halen waardoor ze zijn uitgesloten voor deelname aan 
play-offs of play-outs. Dit terwijl de afgelopen jaren is gebleken dat er zowel vanuit de clubs 
als internationals meer interesse is om ook in de zaalcompetitie uit te komen. 
 
Om dat mogelijk te maken zijn in het verleden de speelgerechtigdheidsregels voor 
internationals aangepast. Een speler die tijdens de zaalcompetitie op pad gaat met het 

nationale team, dient 50% van de wedstrijden te spelen die niet in het window vallen dat het 
nationale team weg is (BR artikel 4.5i). 
 
Nadere uitleg met betrekking tot seizoen 2018-2019 
Het aankomende zaalseizoen zijn de internationals veelvuldig met een grotere groep in 
wisselende samenstelling op stap wegens de introductie van de FIH Hockey Pro League. 

Zowel ons nationale dames als herenteam hebben in januari een stage, spelen wedstrijden in 
het buitenland en trainen.  
 

De competitieleiding heeft de planning van de zaalcompetities en de programma’s van onze 
beide nationale teams naast elkaar gelegd. Op basis daarvan zal zij komend seizoen de 
speelgerechtigdheidsregel met betrekking tot de internationals als volgt uitleggen: 
• Het nationale damesteam heeft in december geen wedstrijden. Op 16 en 22 december 

worden zaalwedstrijden gespeeld. In januari heeft het team inclusief trainingen een 
volledig programma met de stage en de eerste trip inzake de FIH Hockey Pro League; 

• Het nationale herenteam komt eind december terug van het WK in India en heeft in 
januari een volledig dekkend programma. Spelers kunnen enkel deelnemen aan de 
zaalcompetitie als ze niet naar het WK zijn, meegaan op stage en/of naar de eerste 
wedstrijden van de FIH Hockey Pro League gaan; 

• Om duidelijkheid en eenduidigheid te scheppen, legt de competitieleiding de 50%-

regeling als volgt uit: iedere speler/speelster die gedurende de winterperiode 
(voorlopig) geselecteerd wordt voor het nationale damesteam of herenteam 
(niet zijnde Jong Oranje) dient twee wedstrijden te hebben gespeeld gedurende 
de reguliere zaalcompetitie om te mogen deelnemen aan de play-offs of play-
outs; let op: deze spelers dienen wel op de spelerslijst Hoofdklasse 
Zaalhockey/Topklasse District te staan. 

 
Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande kan contact worden 
opgenomen met de competitieleiding via cindy.veldman@knhb.nl of 06-21871928. 
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