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Dames Masters-competitie (leeftijdscategorie 45+) 
Bondscompetitie: districten Noord-Holland, Zuid-Holland en Midden-Nederland 

Sinds het seizoen 2016-2017 wordt de Dames Masters-competitie gespeeld, een competitie die 
op initiatief van een aantal clubs is ontstaan vanuit het motto: ‘Het is leuker om je te meten met 
leeftijdsgenoten’. In dit document lichten we het doel en de opzet van de competitie toe en lees 

je hoe je interesse in deze competitie kenbaar kunt maken. 

Voorbijgelopen door dertigers  

Leeftijd bleek binnen de Dames Masters-competitie in toenemende mate een issue te zijn, zeker 
wanneer tegenstanders 10 tot 15 jaar jonger zijn. Waar voor de heren al jarenlang competities 

worden aangeboden in verschillende leeftijdscategorieën, speelden de dames nog steeds in één 
categorie waarin teams werden samengesteld uit speelsters in een mix van alle leeftijden. In de 
praktijk zien we dat dames rond de 45 en daarboven, op een gegeven moment afhaken, omdat 
ze voorbijgelopen worden door dertigers. En dat is zonde! Want die 45-plussers zijn vaak nog wel 

fanatiek en willen graag blijven hockeyen, maar dan wel een tempo lager. Voor clubs is het 
jammer als spelers om deze reden afhaken, want een club ziet zijn leden liever niet vertrekken. 
Met dames van dezelfde leeftijd is er meer aansluiting, zowel op persoonlijk gebied als bij het 
hockeyen. Voor oudere veterinnen die op de drempel staan van stoppen of al gestopt zijn, is 

daarom de Dames Masters-competitie opgericht.  

  

Doorstroom senioren veteranen  

De Dames Masters-competitie is een competitie die perfect aansluit bij (één van) de 
doelstellingen van de KNHB, namelijk een leven lang hockey. We streven ernaar om voor 

iedereen een passende competitie aan te bieden. Bijkomend voordeel is dat deze Masters-
competitie kan bijdragen aan de doorstroom van senioren naar veteranen. Een onderwerp waar 
veel verenigingen mee worstelen. De doorstroom is nu vaak beperkt, mede gezien het gegeven 
dat een 30-jarige er vaak niet op zit te wachten om in een team van 40- of 45-plussers te gaan 

hockeyen. Kortom, de Dames Masters (45+)competitie biedt kansen!  
  

Top- en breedtecompetitie  

De KNHB streeft ernaar om een competitie aan te bieden op top- en breedteniveau, competities 

die serieus worden ingestoken maar ook plaats bieden aan plezier, ontspanning en gezelligheid. 
Onderscheid in niveau vinden we belangrijk. Voor de Dames Masters-competitie (op dit moment 
wordt deze Bondscompetitie alleen aangeboden in de districten Noord-Holland, Zuid-Holland en 
Midden Nederland) was direct veel animo. De competitie is groeiende. In het seizoen 2018-2019 

zijn momenteel 11 teams met veel enthousiasme actief in deze competitie waarbij vóór de 
winterstop in één poule een competitie wordt afgewerkt met 11 teams, waarna in de winterstop 
een herindeling volgt waarbij de teams op sterkte worden verdeeld over twee poules. De teams 
hebben onderling en in afstemming met de competitieleiding afgesproken om de competitie in 
juni af te sluiten met een centrale speeldag, een dag waarop alle wedstrijden van de laatste 

ronde op één locatie worden gespeeld en waarbij dus volop wordt ingezet op de factoren plezier 
en gezelligheid. O zo belangrijk! Het is de wens van de competitieleiding én de initiatiefnemers 
om deze competitie de komende jaren verder te laten groeien naar een top- en 
breedtecompetitie. We zijn goed op weg want de eerste nieuwe teams voor het seizoen 2019-

2020 hebben zich reeds aangemeld! 
  

Competitie in de eerste seizoenen een groot succes!  

De Hoofdklasse competitie is tot op heden een groot succes gebleken. Alhoewel het 

niveauverschil tussen beide teams in een enkele wedstrijd nog iets teveel uit elkaar loopt (dit 
hopen we met een herindeling in de winterstop van het seizoen 2018-2019 deels te hebben 
opgelost), zijn de eerste reacties van de deelnemende teams enthousiast. De combinatie van 
hockey op niveau met leeftijdsgenoten in een ontspannen sfeer en mét aandacht voor 
gezelligheid wordt als zeer positief ervaren.   
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Enthousiast geworden? Geef je team dan op!  

Wij streven ernaar om de Dames Masters-competitie uit te laten groeien tot een bloeiende 
competitie op meerdere niveaus. Onze doelstelling voor volgend seizoen is enerzijds om de 
Dames Masters Hoofdklasse-competitie uit te breiden naar één of meer volwaardige poules (met 

10 tot 12 teams) én anderzijds om een echte breedtecompetitie te realiseren. Een doel welke we 
niet alleen kunnen realiseren. Alle hulp op dit vlak is welkom! Medio april 2019 wordt met alle 
clubs informatie gedeeld over de inschrijfprocedure voor het seizoen 2019-2020. Uiterlijk half juni 
2019 moeten de inschrijvingen binnen zijn.   

  
Dus… 
 

• Bestaat jouw team uit speelsters van 45 jaar of ouder? 

• En/of heeft je team maximaal 6 speelsters in de leeftijd 40 tot 45 jaar (die met 
dispensatie deel kunnen nemen aan deze competitie*? 
*Mocht je een enkele speler hebben die jonger is dan 40 jaar, bespreek dan de 
mogelijkheden met de competitieleiding. 
 

Maak jullie interesse dan zo snel mogelijk bekend bij de competitieleiding via 
competitie@knhb.nl. Het bestuur en/of de Technische Commissie wordt daarnaast verzocht om 
het team via het inschrijfformulier op te geven voor deze competitie. Vragen en/of suggesties? 
Neem dan contact op met het Bondsbureau van de KNHB eveneens via competitie@knhb.nl. 

 


