
 
 

Protocol  
Invullen spelerslijst finaledag Super A 

veldhockey -  zaterdag 1 juni 2019 

 
1. U krijgt van de afdeling competitie van de KNHB een blanco spelerslijst per email toegezonden. 

 
2. Vul de spelerslijst met uiterste zorgvuldigheid in. De spelerslijst is een bindende lijst! 

 
3. Vul op de spelerslijst (bovenaan de lijst) de verenigings- en teamnaam in en omcirkel de juiste 

categorie (jongens/meisjes). 
 

4. Lees aandachtig de artikelen uit het Bondsreglement uitgave 2018 door. Alle wedstrijden op de 
finaledag Super A zijn aangemerkt als beslissingswedstrijden. Wij vragen uw aandacht voor artikel 
4.2.5.7 uit het Bondsreglement uitgave 2018 met de volgende inhoud: 

 
Voor de Landelijke A- en B en Super A- en B-competitie zijn de onderstaande bepalingen van toepassing in 
aanvulling op de regels speelgerechtigdheid zoals vermeld in de artikelen 4.2.1, 4.2.4 en 4.2.5 van dit 
reglement.  
• Een speler dient tijdens de eerste 10 wedstrijdrondes 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 
ongeacht wanneer een wedstrijdronde wordt gespeeld. 38 KNHB Bondsreglement  
• Met het team wordt bedoeld: het team waarin de speler na 10 wedstrijden uit wil/gaat komen.  
• 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 (leeftijds-)categorie (dus een speler van C1 
mag altijd invallen bij B 
Wij raden nadrukkelijk aan om tevens het volledige artikel 4 (Bondsreglement uitgave 2018) te lezen, alvorens 
de lijst in te vullen. 

 
5. Vul de namen in van tenminste 11 en ten hoogste 18 spelers. Slechts die spelers die op de spelerslijst 

van het betreffende team staan, zijn gerechtigd om voor het team uit te komen. 
Per wedstrijd kunnen er maximaal 16 spelers op het wedstrijdformulier worden geplaatst. 
Let op: vul op de spelerslijst de KNHB-relatiecodes en geboortedata van alle spelers in. 

 
6. Op de spelerslijst moeten van alle spelers de rugnummers worden vermeld. 

 
7. Vul op de lijst de naam in van de trainer/coach en de manager. Vul van de manager tevens de 

contactgegevens in (e-mailadres en GSM-nummer). 
 

8. Lidmaatschap spelers / schorsingen 
Controleer of alle spelers die op de spelerslijst zijn ingevuld als lid van de vereniging in het 
ledenadministratiesysteem staan. Alle spelers moeten spelend lid zijn van een vereniging om 
speelgerechtigd te zijn. Geschorste spelers zijn niet speelgerechtigd. 

 
9. Controleer de lijst met uw trainer/coach en een medebestuurslid op omissies.  

Controleer of de lijst volledig is ingevuld. Na het inleveren van de lijst is er geen 
mogelijkheid meer om correcties aan te brengen op de spelerslijst (eventuele vrije 
plaatsen op de lijst mogen niet meer opgevuld worden). 
De KNHB is niet verantwoordelijk voor eventuele omissies. 

 
10. Vragen? Neem contact op met de afdeling competitie: tel. 030-3077660 of competitie@knhb.nl. 
 
11. Namens het bestuur… 

Vul het vak “namens het bestuur” in.  
Wij vragen om uw GSM-nummer, zodat wij in geval van bij de controle opgemerkte omissies direct 
contact met u op kunnen nemen. Het formulier wordt digitaal verzonden en hoeft daarom niet 

ondertekend te worden. 
 

12. De lijst dient door een bestuurslid uiterlijk dinsdag 28 mei 2019 als bijlage (Word-bestand) per 
email te worden verstuurt aan competitie@knhb.nl met een cc. aan de voorzitter van de betreffende 
vereniging. Indien de voorzitter de lijst verstuurt, dient een medebestuurslid in de cc. te worden 
opgenomen. 

 

Vervolgtraject: 
Na ontvangst zal de spelerslijst door de afdeling competitie van het bondsbureau worden gecontroleerd. 

Bij eventuele omissies nemen wij contact op met het verenigingsbestuur  
(in eerste instantie de persoon die de spelerslijst heeft ondertekend). 

mailto:competitie@knhb.nl

