Belangrijkste wijzigingen Bondsreglement 2019 (t.o.v. 2018)
In dit overzicht zijn de belangrijkste wijzigingen opgenomen in het Bondsreglement uitgave 2019 ten
opzichte van 2018. Voor een volledige overzicht, verwijzen wij naar het Bondsreglement uitgave
2019 welke te downloaden is op www.knhb.nl. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden
ontleend. Alle wijzigingen zijn in het cursief weergegeven in onderstaande tekst.
•

Art. 2.3.b (speeldagen/periodes)
De aanvang van de competities zaalhockey wordt jaarlijks, doch uiterlijk drie weken voorafgaand
aan het betreffende competitie-seizoen zaalhockey bekend gemaakt.

•

Art. 2.5.f (opmaken ranglijst)
Indien ook dit aantal doelpunten ‘vóór’ per team gelijk is, wordt de rangorde vervolgens bepaald
door het cumulatief resultaat van de wedstrijden die de gelijk geëindigden, in één en dezelfde
competitie, onderling hebben gespeeld. NB. Het aantal thuis cq. uit gescoorde doelpunten is
hierbij niet bepalend.

•

Art. 2.5.f (opmaken ranglijst)
Indien voor de eindrangschikking op grond van deze regels (lid b tot en met f) en telsom geen
beslissing is verkregen, terwijl een beslissing in verband met promotie, degradatie of het bepalen
van het kampioenschap noodzakelijk is, zal, tenzij een andere specifieke regeling is getroffen,
voor de betrokken teams op een daarvoor door de competitieleiding aan te wijzen terrein een
beslissingswedstrijd worden vastgesteld. De competitieleiding kan in uitzonderlijke gevallen
besluiten de beslissing te verkrijgen door middel van een shoot-outserie in plaats van een
beslissingswedstrijd.

•

Art. 2.8.c (terugtrekken van teams uit de competitie)
De competitieleiding deelt het betreffende team het volgende seizoen ten minste één Klasse lager
in. Indien de vereniging het team niet één Klasse lager of maximaal één Klasse lager ingedeeld
wil hebben, dient de betreffende vereniging vóór 31 oktober (zaalhockey) en vóór 31 mei
(veldhockey) van het lopende seizoen bij de competitieleiding ter goedkeuring een plan van
aanpak te overleggen.

•

Art. 4.1.d (lidmaatschap/speelgerechtigdheid)
Een speler is gedurende een competitieseizoen slechts voor één vereniging tegelijkertijd
speelgerechtigd voor door de KNHB of een district georganiseerde competities en/of
wedstrijdreeksen, behoudens hierna te geven overgangsregelingen en uitzonderingen. Wanneer
een senior/veteranen-speler in een bijzondere (door-de-weekse) competitie (bv. trimhockey,
dames veteranen dinsdag/donderdag, avondcompetitie) uitkomt voor vereniging A, dan is het
dezelfde speler toegestaan om in de reguliere senioren/veteranen-competitie uit te komen voor
vereniging B mits de speler bij vereniging B als spelend lid in het centrale ledenbestand van de
KNHB staat vermeld.

•

Art. 4.2.5.1.c (Invallen bij junioren- en seniorenteams)
Gewijzigd a.g.v. 2e teams op hoogste niveaus bij jeugd!
Een team dat in een hogere (leeftijds-)categorie minimaal 1 Klasse lager speelt dan het team
waarin wordt ingevallen. Invallers dienen hierbij te voldoen aan de leeftijdsgrenzen binnen de
(leeftijds-)categorie waarin ze invallen. Voor de A- en B-jeugd geldt dat wanneer een vereniging
met het eerste jeugdteam uitkomt op niveau 1 of 2 (periode 1: Landelijke Topklasse / periode 2:
Landelijke- of Super-competitie) én waarvan het tweede jeugdteam in dezelfde categorie uitkomt
op niveau 2 of 3 (periode 1: Sub-Topklasse / periode 2: Super of SubTopklasse), de spelers van
het eerste jeugdteam zonder toestemming van de competitieleiding niet speelgerechtigd zijn voor
het tweede jeugdteam. Voor de C-jeugd geldt dat wanneer een vereniging met het eerste
jeugdteam uitkomt op niveau 1 of 2 (periode 1: Topklasse / periode 2: Super C en IDC-C) én
waarvan het tweede jeugdteam in dezelfde categorie uitkomt op niveau of 3 (periode 1: SubTopklasse / periode 2: IDC-C en Sub-Topklasse) de spelers van het eerste jeugdteam zonder
toestemming van de competitieleiding niet speelgerechtigd zijn voor het tweede jeugdteam.

•

Art. 4.2.5.7 (Landelijke A-/B- en Super A-/B-competitie: aanvullende bepalingen)
Gewijzigd als gevolg van nieuwe opzet competitie!
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.
• Voor de Landelijke/Super A-competitie geldt dat een speler tijdens de eerste 10
wedstrijdrondes van Landelijke A- en Super A-competitie (voorcompetitie telt dus niet mee)
tenminste 4 wedstrijden voor het team moet 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.
• Voor de Landelijke/Super B-competitie geldt dat een speler tijdens de eerste 8
wedstrijdrondes van Landelijke B- en Super B-competitie (voorcompetitie telt dus niet mee)
tenminste 3 wedstrijden voor het team moet zijn uitgekomen om speelgerechtigd te zijn voor
het vervolg van de competitie, dus vanaf ronde 9 e.v. inclusief de play-offs/NK ongeacht
wanneer een wedstrijdronde wordt gespeeld.
• Met het team wordt bedoeld: het team waarin de speler na 8 (B) rep. 10 (A) 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 B1) of een lager team binnen dezelfde (leeftijds-)
categorie.

•

Art. 4.3.4.7. Combiteams zaalhockey (teams bestaande uit een combinatie van 2
veldteams aangeduid met een ‘c’) aanvullende bepalingen (gewijzigde inhoud)
Voor combi-teams (teams bestaande uit een combinatie van 2 veldteams aangeduid met een ‘c’)
zijn de onderstaande aanvullende bepalingen van toepassing.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Een speler en/of keeper uit een 1e-lijns team (bv. JB1) mag ongelimiteerd invallen bij het
combi-team (bv. JB1/2);
Een speler en/of keeper uit een 1e-lijns team mag niet invallen bij een lager (spelend) team
dan het combi-team;
Een speler en/of keeper uit een 2e team (bv. JB2) mag ongelimiteerd invallen bij het combiteam en het 1e-lijns team (bv. JB1);
Een speler en/of keeper uit een combi-team (bv. JB 1/2 of JAB) mag ongelimiteerd invallen
bij het 1e-lijnsteams (bv. JB1 of JA1) mits de speler en/of keeper de juiste leeftijd heeft;
Een speler en/of keeper uit een combi-team (bv. JB 1/2 of JAB) mag niet invallen bij een
lager (spelend) team dan het team van herkomst veld én dat team van herkomst veld mag
niet meer dan één klasse lager spelen dan het combi-team;
Combi-teams worden in beginsel in aparte poules met alleen combi-teams ingedeeld. Indien
een combi-team is ingedeeld in een reguliere poule waarin het aantal combi-teams in de
minderheid is dan zijn de bepalingen van dit artikel niet van toepassing.

Voorbeelden: JB1, JB1/2, JAB en JB2:
• Een speler en/of keeper uit JB1 mag invallen bij JB1/2 maar niet bij JB2.
• Een speler en/of keeper uit JB1/2 mag invallen bij JB1 en bij JB2, mits dat (=JB2) het team
van herkomst veld is en niet meer dan één klasse lager speelt dan het combi-team.
• Een speler en/of keeper uit JB2 mag invallen bij JB1/2 en bij JB1.
• Een speler en/of keeper uit JAB mag invallen bij JA1 en JB1, mits dat (=JB1) het team van
herkomst veld is, niet meer dan één klasse lager speelt dan het combi-team en de speler en/of
keeper de juiste leeftijd heeft.
Let op: De combi-teams worden over het algemeen ingedeeld in de Sub-Topklasse. Eventuele
problemen bij klassenverschillen tussen de 1e-lijnsteams en 2e-teams kunnen ter beoordeling
aan de competitieleider worden voorgelegd.
•

Art. 4.4.c/g/r (Regelgeving Hoofd-, Promotie- en Overgangsklasse) veldhockey
c. Op de spelerslijst moeten de namen van tenminste 11 en ten hoogste 22 spelers worden
ingevuld. Mocht één van de namen op meer spelerslijsten van een Hoofd-, Promotie- en/of
Overgangsklasseteam worden vermeld, dan is deze speler alleen speelgerechtigd bij het team van
die vereniging, waarvoor hij op grond van het wedstrijdformulier (DWF) als eerste is uitgekomen.

g. Een speler is slechts speelgerechtigd om in de play-offs/play-outs van zijn/haar Hoofd-,
Promotie- of Overgangsklasseteam uit te komen, indien hij of zij tenminste 15 wedstrijden voor
dat* team is uitgekomen. Een keeper die op de positie staat van algemeen reserve (nr. 19, 20,
21 en 22) is vrijgesteld van het minimaal aantal wedstrijden dat hij/zij moet zijn uitgekomen.
*met dat team wordt bedoeld het eerste team of, voor zover de plaats op de spelerslijst dat
toestaat, het opleidingsteam. Per speeldag kan per speler slechts 1 registratie worden verkregen,
dit is met name van toepassing op spelers die op één speeldag uitkomen voor bv. heren 1 en
heren 2. De contactpersoon tophockey kan een up-to-date overzicht van het aantal gespeelde
wedstrijden per speler inzien via de digitale omgeving spelerslijst (Clubcockpit HockeyWeerelt).
r.

● Een Hoofdklasse speler kan alleen van Hoofdklasseclub veranderen om daar in het eerste
team als speler uit te komen indien hij, voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in het
Overschrijvingsreglement. Het Overschrijvingsreglement is te vinden op www.knhb.nl. Let
op: voor het seizoen 2019-2020 loopt de overschrijvingsperiode van 1 juni 2019 tot en met
31 augustus 2019. Een aanvraag om overschrijving moet derhalve ingediend zijn vóór 1
september 2019.
● Voor een geldige aanvraag tot overschrijving is het vereist dat de speler gebruik
maakt van de “KNHB Workflow Overschrijvingen” via workflow.knhb.nl/jw om de
overschrijving te initiëren. Voor vragen kan er contact opgenomen worden met de
KNHB via competitie@knhb.nl. Een instructie is te vinden op de website van de
KNHB.
LET OP: VOOR DE HOOFDKLASSE IS HET I.V.M. DE RICHTLIJNEN M.B.T. DE
AVG NIET LANGER NOODZAKELIJK/TOEGESTAAN OM DE
CONTRACTGEGEVENS VAN SPELERS OP TE VOEREN. DIT HOUDT IN DAT DE
VERENIGING/SPELER ZELF VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE
CONTRACTUELE AFSPRAKEN EN DE VASTLEGGING. BIJ EVENTUELE
GESCHILLEN TUSSEN CLUB EN SPELER KAN DE GESCHILLENCOMMISSIE
HOOFDKLASSE OP BASIS VAN HET REGLEMENT INZAGE VRAGEN IN HET
CONTRACT TUSSEN CLUB/SPELER.

•

Art. 4.8.d (Maatregelen niet-speelgerechtigde/uitgesloten spelers)
Voor veldhockey geldt: Een door de competitieleiding vastgestelde wedstrijd waarin een nietspeelgerechtigde speler is uitgekomen, wordt in de regel opnieuw vastgesteld, tenzij er (naar
oordeel van de competitieleiding) geen mogelijkheid/ruimte is om de wedstrijd over te spelen. In
dat geval wordt er een uitslag van 3-0 opgenomen in het voordeel van de niet in overtreding
zijnde partij. De niet in overtreding zijnde vereniging kan de competitieleiding echter verzoeken
te besluiten de uitslag van de oorspronkelijke wedstrijd te handhaven (dit kan bijvoorbeeld het
geval zijn wanneer de oorspronkelijke uitslag hoger is dan de reglementaire uitslag van 3-0). In
de over te spelen wedstrijd(en), is/zijn de speler(s) die in de oorspronkelijke wedstrijd als nietspeelgerechtigde speler is/zijn uitgekomen, uitgesloten van deelname. Deze maatregel ten
aanzien van de speelgerechtigdheid tijdens de over te spelen wedstrijd, is niet van toepassing
wanneer deze is opgelegd op basis van het Tuchtreglement van de KNHB.

•

Art. 5.3.1.a (aanvangstijd/speeltijd wedstrijd veldhockey)
(gewijzigd a.g.v. speeltijd 4x 17,5 minuut)
Met inachtneming van het gestelde in lid b tot en met g van dit artikel is de ontvangende
vereniging bevoegd de aanvang van een wedstrijd vast te stellen op een tijdstip vallende tussen
08.30 en 18.00 uur. De planningsnorm voor de bespeling van kunstgrasvelden (zie bijlage I.)
geldt hierbij als uitgangspunt (verplichte plantijd besproeid (water)veld = 110 minuten per ronde,
verplichte plantijd zandveld cq. volldig onbesproeid semiwaterveld = 95 minuten per ronde). De
competitieleiding is bevoegd nadere aanwijzingen te geven in welk geval de starttijden van 08.30
en 08.45 uur mogen worden vastgesteld. Bij het vaststellen van het aanvangstijdstip dient de
ontvangende vereniging rekening te houden met de door het team van de bezoekende vereniging
af te leggen reisafstand dan wel reistijd. Wedstrijden met een aanvangstijd vóór 10.00 en ná
16.30 uur dienen te worden gepland tegen clubs met de kortste reistijd. Dit geldt in het

•

Art. 5.3.1.e (4e bullit) (aanvangstijd/speeltijd wedstrijd veldhockey)
Wedstrijden A-jeugd in de Landelijke A en Super A-competities (jongens en meisjes) beginnen
om 14.00 uur en wedstrijden B-jeugd in de Landelijke B en Super B-competities (jongens en
meisjes) beginnen om 12.10 uur. Voor de voorcompetitie Landelijke Topklasse A- en B-jeugd
geldt dat wedstrijden in de categorieën meisjes A en meisjes B aanvangen om 12.10 uur en in de
categorieën jongens A en jongens B aanvangen om 14.00 uur. Voor wedstrijden in de Sub-

Topklasse A- en B-jeugd én in de Super C en IDC-C competitie dient de aanvangstijd door de
thuisspelende vereniging te worden vastgesteld op een tijd tussen 10.00 en 16.00 uur.
•

Art. 5.6.3. Afgelastingen van wedstrijden o.l.v. bondsscheidsrechters, wedstrijden
tijdens play-offs en wedstrijden gespeeld in de landelijke jeugdcompetities en/of (Sub)Topklasse (district) A-B-C én Promotieklasse, Overgangsklasse en 1e Klasse
Standaardteams (n.v.t. op Hoofdklasse standaardteams/zie art. 5.6.4)
NB. DIT ARTIKEL IS ALLEEN VAN TOEPASSING OP VELDHOCKEY
a. Indien een speelveld wordt afgekeurd, is de vereniging verplicht een wedstrijd die onder
leiding staat van bondsscheidsrechters te verzetten naar een ander op de accommodatie
aanwezig wél bespeelbaar kunstgrasveld, mits dit veld beschikbaar* is (voor play-offs zie lid
c van dit artikel).*Met beschikbaar wordt bedoeld dat het veld vrij is en er dus geen andere
wedstrijd (ongeacht niveau) in het betreffende tijdsblok op het veld staat gepland. Voor de
Promotie-, Overgangs- en 1e Klasse gelden aanvullende bepalingen, zie lid b van dit artikel.
b. Indien een speelveld wordt afgekeurd, is de vereniging verplicht de wedstrijd van de
Landelijke A- en B-, Super A-B-C, IDC-C competities en Landelijke (Sub-)Topklasse A-B-C
(voorcompetitie) en/of Promotie-, Overgangs- en 1e Klasse Standaardteams te verzetten
naar een ander op de accommodatie aanwezig wél bespeelbaar kunstgrasveld, omdat in zo’n
geval wedstrijden in deze competities voorrang hebben op die in andere competities.
Jeugdteams hebben geen voorrang op standaardteams.
c. Indien een speelveld wordt afgekeurd, is de vereniging verplicht een play-offwedstrijd te
verzetten naar een ander op de accommodatie aanwezig wél bespeelbaar kunstgrasveld,
omdat in zo’n geval dergelijke wedstrijden voorrang hebben op die in andere competities.

•

Art. 5.7.d (omzetten wedstrijden) (gewijzigd)
Voor inhaalwedstrijden geldt dat indien het speelterrein van de ontvangende vereniging op de
vastgestelde speeldag niet bespeelbaar is en het terrein van de bezoekende vereniging wél
bespeelbaar en beschikbaar is, de wedstrijd moet worden omgezet en de (omgezette) wedstrijd
moet worden gespeeld op het terrein van de ‘bezoekende’ vereniging. Deze verplichting tot
omzetten bij onbespeelbaarheid van het terrein van de ontvangende vereniging geldt niet voor
wedstrijden vastgesteld in de Hoofd-, Promotie- en Overgangsklasse en 1e Klasse
Standaardteams van de dames- respectievelijk herencompetitie, de Landelijke A- en B-, de Super
A, B en C-, IDC-C competitie en de Landelijke Top- en Sub-Topklasse A en B, alsmede voor playoffs en promotie-/degradatiewedstrijden. Indien een wedstrijd wordt omgezet, dan wordt de
competitieleider daar zo spoedig mogelijk van in kennis gesteld door de thuisspelende vereniging.

•

Art. 6.2.c (aanwezigheid spelers)
Op het DWF dat voorafgaand aan de wedstrijd aan de scheidsrechters wordt overhandigd, dienen
voor een team de namen van tenminste acht (veldhockey)/vier (zaalhockey) voor dat team
speelgerechtigde spelers te zijn vermeld (zie 6.2). Alle spelers die op het DWF vermeld staan,
dienen in de nabijheid van het veld aanwezig te zijn cq. op de spelersbank in wedstrijdtenue
plaats te nemen en dus feitelijk aanwezig te zijn.

•

Art. 7.5.b (uitspelen niet ordelijk verlopen wedstrijd)
Voor veldhockey geldt: De niet-ordelijk verlopen (als niet gespeeld beschouwde) wedstrijd wordt
in de regel opnieuw vastgesteld; hiervan kan worden afgeweken, mits dit geen invloed heeft op
kampioenschap, promotie of degradatie. De competitieleiding heeft tevens de bevoegdheid om de
wedstrijd uit te laten spelen in plaats van de wedstrijd in zijn geheel over te laten spelen. Indien
de wedstrijd niet opnieuw wordt vastgesteld, heeft de betreffende competitieleiding de
bevoegdheid de stand op het moment van staken als eindstand aan te merken.

•

Art. 7.6. Drones en vuurwerk (NIEUW)
a. Op hockeycomplexen bevinden zich veel mensen. Veiligheid is daarbij belangrijk en drones
kunnen deze veiligheid in gedrang brengen. De wet verbiedt daarbij dat er drones vliegen
boven groepen mensen. Derhalve is het verboden met een drone te vliegen boven/ rondom
een hockeyveld. Dit geldt zowel vóór, tijdens als na afloop van de wedstrijden.
b. In het kader van de veiligheid op- en rondom het hockeyveld, is het in aansluiting op de
Nederlandse wet- en regelgeving- verboden om vuurwerk af te steken afsteken (m.u.v.
vergund door bevoegd gezag). Onder vuurwerk verstaan we alle vormen (consumenten)
vuurwerk, bengaals vuur én rookpotten. Verenigingen zijn (in aansluiting op art. 7.2.a.2 van
dit reglement) verantwoordelijk voor het gedrag van
iedereen die zich op de verenigingsaccommodatie bevindt én dienen zorg te dragen dat alle
wedstrijden ordelijk/ongestoord verlopen. De KNHB verwacht van verenigingen dat ze

c.

rondom door de competitieleiding vastgestelde wedstrijden al het mogelijke te ondernemen
om vuurwerk tegen te gaan; zowel preventief, beheersmatig en repressief. Op www.knhb.nl
is het “protocol vuurwerk KNHB” te vinden, waarin is opgenomen hoe door wedstrijdofficials
wordt gehandeld indien er rondom een wedstrijd vuurwerkincidenten voordoen.
Bij wangedrag (bv. het inzetten van een drone of onvergund afsteken van vuurwerk) van een
of meer toeschouwers vóór, tijdens of na een wedstrijd en/of het onvoldoende naleven van
het “protocol vuurwerk KNHB” kan de wedstrijd worden beschouwd als niet ordelijk verlopen
wedstrijd (cfm. artikel 7.5). Er kan aan de betrokken vereniging een geldboete worden
opgelegd van ten hoogste €1000,00. Daarnaast of in plaats daarvan kan aan het team van
betreffende vereniging drie punten in mindering worden gebracht. Op www.knhb.nl is het
“protocol vuurwerk KNHB” te vinden, waarin ondermeer is
beschreven hoe er gehandeld wordt bij vuurwerkincidenten rondom competitiewedstrijden.

•

Art. 9.2.c (verplichting spelen met rugnummers)
Spelers van een team dat speelt in de standaardklasse dames of heren, in de Landelijke A/B-,
Super A/B/C- en/of IDC-C-competitie en/of Landelijke Top en Sub-Topklasse A/B
(voorcompetitie) meisjes dan wel jongens, dan wel in de hoogste districtsklasse van Cjeugdcompetitie meisjes of jongens van een district, dienen een duidelijk rugnummer te dragen.
Deze rugnummers dienen onderling verschillend te zijn. De competitieleiding kan voor
wedstrijden aanvullende bepalingen voor het gebruik van rugnummers geven.

•

Art. 9.7.a (2e bullit)
Achterzijde shirt onder het rugnummer – één of meerdere uiting(en) die bij elkaar niet groter zijn
dan 200 cm2 (NB. Deze regel wijkt voor de Nederlandse competitie af van het Internationale
reglement. Verenigingen waarvan teams uitkomen in Europees verband dienen rekening te
houden met de FIH/EHF-richtlijnen)

