
 

 

 
 

 

Toernooireglement 
Finaledag Super A- en Super B – za. 1 juni 2019 

Locatie: Barendrecht (Super A) en Kampong (Super B) 
Versie: 2 mei 2019 

 

1. REGLEMENTEN 
 
a) Op alle wedstrijden van de finaledag Super A- en Super B is het actuele Bondsreglement (BR) van de KNHB van toepassing, 

voor zover in dit toernooireglement geen afwijkingen zijn opgenomen. 
b) De deelnemende teams worden geacht, door de voorafgaande toezending kennis te hebben genomen van dit toernooireglement 

én het Bondsreglement van de KNHB en zich daaraan te conformeren. 
c) De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van het actuele Spelreglement Veldhockey en aanvullende briefings. 
 
2. SPELERSLIJST 
 
a) Voor de finaledag Super A- en Super B dient het bestuur een spelerslijst samen te stellen van maximaal 18 spelers. De 

spelerslijst is een bindende lijst; dit houdt in dat de lijst na het verstrijken van de deadline niet meer gewijzigd mag worden. 
b) Uitsluitend de op de spelerslijst vermelde spelers mogen tijdens de finaledag Super A- en Super B voor het team uitkomen. 
c) Op de spelerslijst moeten naast de spelersnamen ook rugnummers, het tenue (standaard en reserve), de naam van de coach en 

de naam én contactgegevens (mobiel telefoonnummer en emailadres) van de manager te worden vermeld. 
d) Alleen volledig ingevulde spelerslijsten worden door de competitieleiding goedgekeurd. 
e) De spelerslijst dient uiterlijk op dinsdag vóór de finaledag Super A- en Super B per email door een bestuurslid van de 

vereniging te worden ingestuurd naar competitie@knhb.nl. De verenigingen hebben via de mail een blanco spelerslijst 
ontvangen inclusief een protocol met richtlijnen voor het invullen van de spelerslijst. 

f) Bij het niet –tijdig- nakomen van deze verplichtingen zoals vermeld in dit artikel of het onjuist, onleesbaar of onvolledig invullen 
kunnen 3 wedstrijdpunten in mindering worden gebracht, kan uw team worden uitgesloten van deelname en kan een geldboete 
van ten hoogste € 250,00 worden opgelegd. 

g) Voor vragen over de spelerslijst kan het bestuur contact opnemen met de afdeling competitie van de KNHB via 
competitie@knhb.nl of 030-3077660. 

 
3. SPEELGERECHTIGDHEID 
 
a) De bepalingen in het Bondsreglement m.b.t. speelgerechtigdheid zijn van toepassing (oa. BR. art. 4). 
b) 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 (BR. Art 
4.2.5.7).  

c) Deze aanvullende bepaling geldt niet voor spelers uit een lagere (leeftijds-)categorie (dus een speler van C1 mag altijd invallen 
bij B1) of een lager team binnen dezelfde (leeftijds-) categorie. 
 

 
4. AANWEZIGHEID  
 
a) Teams dienen uiterlijk 1 uur voor aanvang van hun eerste wedstrijd op het complex aanwezig te zijn. 
b) De teammanager moet zich uiterlijk 1 uur voor aanvang van de eerste wedstrijd van zijn/haar team melden bij de 

competitieleiding van de KNHB in het clubhuis. 

c) Drie kwartier voor aanvang van de eerste wedstrijd van het team wordt de teammanager verwacht voor een korte (verplichte) 
briefing van de Bondsgedelegeerde (de locatie wordt op de dag zelf aan de manager medegedeeld). 

d) Teams worden uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd op het veld verwacht. 
e) Van alle verenigingen wordt verwacht dat er tijdens de gehele speeldag een bestuurslid telefonisch bereikbaar is voor de 

competitieleiding van de KNHB voor calamiteiten/overleg. Op de spelerslijst die uiterlijk de dinsdag voor het kampioenschap 
moet zijn ingeleverd per email vragen we je op te geven welk bestuurslid bereikbaar is en zijn/haar mobiele telefoonnummer te 
vermelden. 

 
5. TENUE/WEDSTRIJDKLEDING 
 
a) Elk team speelt zijn wedstrijden in het standaard-clubtenue. Tevens dient elk team in het bezit te zijn van een reservetenue, 

waarvan de kleur van shirt en kousen afwijkt van het standaardtenue. De shirts (ook het reservetenue) dienen te zijn voorzien 
van unieke rugnummers. 

b) Indien naar het oordeel van de competitieleiding en/of bondsgedelegeerde in een wedstrijd verwarring kan ontstaan doordat de 
tenues op elkaar lijken, dan dienen de spelers van het in het wedstrijdprogramma laatstgenoemde team hun tenue aan te passen. 

c) Doelverdedigers of spelers met de voorrechten van de doelverdediger dienen in een wedstrijd altijd een trui of shirt (met 
rugnummer) te dragen van een van beide teams afwijkende kleur. 

d) Indien de scheidsrechters van oordeel zijn, dat in een wedstrijd niet wordt voldaan aan het gestelde in BR. art. 9.2, kunnen zij 
passende maatregelen nemen dan wel de speler(s) het uitkomen in de wedstrijd ontzeggen tot het tenue in overeenstemming met 
de voorschriften is gebracht (overeenkomstig met het bepaalde in BR. art. 9.3.a). 

http://www.knhb.nl/knhb/organisatie/reglementen/DU21320_Reglementen+KNHB+incl+Bondsreglement.aspx
http://www.knhb.nl/knhb/organisatie/reglementen/DU19566_Spelreglement+Veldhockey+KNHB.aspx


 

 

e) Bij niet of niet behoorlijk voldoen aan het gestelde (opvolgen passende maatregelen) kan aan een vereniging een geldboete 
worden opgelegd van ten hoogste € 250,00 (overeenkomstig met het bepaalde in BR. art. 9.3.b). 

 
6. TOERNOOI-OPZET / COMPETITIESYSTEEM 
 
a) Het definitieve speelschema wordt uiterlijk de maandag voor het kampioenschap gepubliceerd op de website van de KNHB. 
b) De speelduur van de wedstrijden tijdens de finaledag Super A- en Super B is vastgesteld op 1 x 35 minuten zonder rust. 
c) De deelnemende teams spelen per categorie in twee poules van vier teams, een halve competitie. 
d) Na de eerste speelronde wordt het vervolgprogramma bepaalt op basis van de uitslagen van de 1e ronde. Bij een gelijkspel in 

ronde 1, speelt het eerstgenoemde team op de plaats van de winnaar in ronde 2.  
e) Per wedstrijd geldt de gebruikelijke puntentelling: winst = 3 punten, gelijkspel = 1 punt, verlies = 0 punten.  
f) De eindstand in de poule wordt allereerst bepaald door het aantal wedstrijdpunten dat door de teams is behaald. 
g)  Indien na het spelen van de poulewedstrijden twee of drie teams (o.b.v. het behaalde wedstrijdpunten) gelijk zijn geëindigd, 

wordt de eindrangschikking bepaald conform het bepaalde in het BR, art. 2.5, zie onderstaand: 
•  hoogst aantal gewonnen wedstrijden; 
•  doelsaldo (aantal doelpunten 'voor' minus aantal doelpunten 'tegen'); 
•  indien dit doelsaldo gelijk is, het aantal doelpunten 'voor'; 
•  indien het aantal doelpunten 'voor' ook gelijk is, is de uitslag van de wedstrijd die beide teams tegen elkaar speelden bepalend; 
•  Indien na het bepalen van de rangorde conform BR. art. 2.5 er geen beslissing is verkregen; wordt conform BR. art. 5.8 het 

eindresultaat bepaald door shoot-outs (zie punt 7). Wanneer zich de situatie voordoet dat drie (of meer) teams in een poule gelijk 
eindigen; volgt een shoot-out serie met drie (of meer) teams; er wordt in dat geval een nieuwe competitie uitgeschreven waarin 
de drie (of meer) teams het opnieuw tegen elkaar opnemen. De volgorde waarin de wedstrijden in de poulefase zijn gespeeld, is 
ook de volgorde waarin de shoot-outs worden genomen. Ieder team neemt 5 shoot-outs; dit levert winst, verlies of een gelijkspel 
op met de gebruikelijke puntenverdeling als gevolg. Het doelsaldo kan bepalend zijn voor de eindstand, alle shoot-outs in de serie 
dienen dus te worden genomen. 

h) Na de poulewedstrijden worden "de finalewedstrijden" gespeeld: De nr. 1 uit poule A speelt tegen de nr. 1 uit poule B om het 
kampioenschap; de nr. 2 uit poule A speelt tegen de nr. 2 uit poule B om de 3e/4e plaats. De nummers 3 en 4 uit alle poules zijn 
uitgespeeld. 

i) Wedstrijden (m.u.v. de poulewedstrijden) dienen altijd een winnaar op te leveren. Indien na het verstrijken van de speeltijd de 
doelpuntenstand in de "kruisfinales" en “finales” gelijk is, wordt de beslissing verkregen door het nemen van shoot-outs (zie punt 7). 

j) Alle wedstrijden op het toernooi dienen te worden gespeeld. 
 
7. SHOOT-OUT PROCEDURE 
 
Shoot-outs voor het verkrijgen van een beslissing vinden plaats conform de procedure zoals omschreven in het spelreglement 
veldhockey 2018, pagina 44 e.v. In het spelreglement is ook de praktische uitvoering van de shoot-outs terug te vinden. 
 
8. DIGITAAL WEDSTRIJD FORMULIER (DWF) 
 
a) De manager/aanvoerder van het team vult ten minste 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd het door de KNHB verstrekte 

DWF in. De manager/aanvoerder ontvangt vooraf gegevens voor autorisatie via de wedstrijdsecretaris van de club. 
b) Per wedstrijd mag een team maximaal 16 spelers uit laten komen geselecteerd uit de maximaal 18 spelers die op de onder punt 

2 van dit reglement genoemde spelerslijst vermeld staan. De samenstelling van het team (lees: de wedstrijdselectie) kan per 

wedstrijd verschillend zijn. De namen en rugnummers van de spelers worden op het DWF vermeld. 
c) Het aantal spelers op het formulier dient overeen te komen met het aantal spelers op het veld en op de bank; dit houdt in dat 

geblesseerde en geschorste spelers tijdens de wedstrijd niet plaats mogen nemen op de spelersbank van het team. 
d) Na afloop van de wedstrijd dienen, nadat de uitslag en andere gegevens zijn ingevuld (bv. kaarten, opmerkingen etc.), de 

scheidsrechters en vervolgens de aanvoerders het DWF direct op het veld te accorderen. 
 
9. PROTESTEN 
 
Krachtens artikel 10.3 van het BR. geldt bij velhockeywedstrijden géén recht op protest tegen beslissingen van de scheidsrechter(s). 
 
10. MAATREGELEN BIJ WANGEDRAG 
 
a) Bij de wedstrijden gebruiken de scheidsrechters gekleurde kaarten om waarschuwingen en uitsluitingen van spelers te 

signaleren. De gebruikelijke volgorde in het tonen van deze kaarten is groen/geel/rood. Tegen ernstig wangedrag kan echter ook 
direct met een gele of rode kaart en de bijbehorende tijdelijk of definitieve uitsluiting worden opgetreden. 

b) Bij een gele kaart dient/dienen de scheidsrechter(s) hiervan melding te maken op het wedstrijdformulier met vermelding van 
de naam en rugnummer van de speler/begeleider, de minuut, de soort kaart en de reden/een kort verslag van het gebeurde. 
Tevens melden de scheidsrechters de kaarten bij de organisatie/Bondsgedelegeerde. 

c) Bij een definitieve verwijdering (rode kaart) dient/dienen de scheidsrechter(s) hiervan melding te maken op het 
wedstrijdformulier met vermelding van de naam en het adres van de speler en van diens vereniging en een kort verslag van 
het gebeurde. Tevens melden de scheidsrechters de kaarten bij de organisatie/Bondsgedelegeerde. 

d) Bij optreden tegen wisselspelers op de spelersbank of tegen teambegeleiders die op de spelersbank hebben plaats genomen 
wordt overeenkomstig gehandeld.  

e) Onverminderd het bepaalde in BR. art. 7.2.b.3 is bij een definitieve verwijdering de speler/begeleider zonder meer uitgesloten 
van het meespelen/begeleiden in de volgende wedstrijd van het toernooi. De Bondsgedelegeerde kan besluiten de standaardstraf 
te verminderen en kan besluiten om een hogere straf dan de standaardstraf op te leggen. 

f) Alle tijdens deze finaledag gegeven kaarten worden gemeld bij tuchtcommissie van de KNHB. 
g) Kaarten behaald in de reguliere competitie tellen mee in de registratie voor deze finaledag, openstaande schorsingen vanuit de 

reguliere competitie worden meegenomen naar dit toernooi.  
 
11. BONDSGEDELEGEERDE 
 
Bij deze kampioenschappen wordt een bondsgedelegeerde aangewezen die met betrekking tot (door scheidsrechters) 
geconstateerd wangedrag van spelers, begeleiders en/of toeschouwers op kan treden en maatregelen kan treffen. Indien door 



 

 

een bondsgedelegeerde een schriftelijke verklaring (rapportage wangedrag) wordt ingediend, kan het bondsbestuur besluiten tegen 
betrokkene(n) een tuchtzaak aanhangig te maken.  
 
12. ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN 
 
Situaties, waarin de reglementen niet voorzien kunnen ter beslissing worden voorgelegd aan de competitieleiding voor wat betreft 
algemene en organisatorische aangelegenheden en aan de door het bondsbestuur benoemde bondsgedelegeerde voor wat betreft 
spelregel- en scheidsrechterszaken.  

 
 


