
 

 

 
 

Regelgeving Hoofd-, Promotie- en Overgangsklasse veldhockey seizoen 2019-2020 
 

Bondsreglement uitgave 2019, artikel 4.4 | Spelerslijst 
a. Voor standaardteams uitkomend in de Hoofdklasse, Promotieklasse en Overgangsklasse moet via de digitale omgeving 

(beschikbaar gesteld door de KNHB) een spelerslijst worden ingeleverd uiterlijk op de woensdag voorafgaand aan de als 
eerste vastgestelde competitiewedstrijd van het lopende seizoen van dat team (seizoen 2019-2020: woensdag 11 september 
2019). Bij het niet –tijdig- nakomen van deze verplichting of het onjuist, onleesbaar of onvolledig invullen kunnen 3 
wedstrijdpunten in mindering worden gebracht en kan een geldboete van ten hoogste € 250,00 worden opgelegd. 

b. Gedurende alle officieel door de KNHB uitgeschreven competitiewedstrijden van het standaardteam zijn alleen 
speelgerechtigd spelers vermeld op de door de KNHB geaccordeerde spelerslijst en junioren onder “o” genoemd. 

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. 

- Voor spelers vermeld op de spelerslijst onder de nummers 1 tot en met 9 geldt dat zij daadwerkelijk in dat 
standaardteam moeten uitkomen. Zij mogen dus niet in een (voor hen) lager (spelend) team uitkomen. 

- Spelers opgegeven bij de nummers 10 tot en met 18 mogen naast het standaardteam ook uitkomen voor het 
opleidingsteam. Het opleidingsteam van een vereniging is standaard bepaald op heren 2 of dames 2. Een vereniging 
heeft voor veldhockey de mogelijkheid om een ander team aan te duiden als opleidingsteam, zie voor een verdere 
uitwerking artikel 4.2.2.c. 

- Voor spelers op een positie vanaf nummer 19 en hoger (19, 20, enz.) geldt dat wanneer deze spelers uit willen 
komen voor een ander team dan het opleidingsteam, de algemene regels speelgerechtigdheid zoals opgenomen in 
artikel 4.2 van toepassing zijn. Voor deze spelers én voor alle andere spelers waarvan de teambepaling (conform 
art. 4.2.3) is vastgesteld op heren 1/dames 1 geldt* dat uitkomen voor een (voor hen) lager (spelend) team niet 
meer is toegestaan. Ten aanzien van dit laatste punt kan de competitieleiding dispensatie geven. *Deze regel geldt 
niet voor een speler met jeugdleeftijd, zie hiervoor de bepaling in art. 4.2.3.e.   

- In de Hoofd-, Promotie- en Overgangsklasse komt de spelerslijst in de plaats van de opgave teams, zoals genoemd 
onder artikel 4.2.2.  

- Het is toegestaan om plekken open te laten op de spelerslijst, vanaf positie 10 tot en met positie 18, zodat altijd 
gebruik kan worden gemaakt van posities 19 tot en met 22. Er mag tussen positie 10 tot en met 18 slechts 1 “gat” 
zitten. Voorbeeld van wat mag: positie 1 tot en met 17 is gevuld, positie 18 blijft leeg en posities 19 en 20 worden 
gevuld. Voorbeeld van wat niet mag: posities 1 tot en met 14 zijn gevuld, positie 15 blijft leeg, posities 16 en 17 
zijn gevuld, positie 18 blijft leeg en posities 19 en 20 zijn gevuld. 

d. Op de spelerslijst moeten ten minste twee keepers zijn vermeld, maar bij voorkeur drie keepers. Wanneer een vereniging 
het risico neemt slechts twee keepers op de spelerslijst te vermelden, krijgt zij bij eventuele problemen geen dispensatie om 
alsnog een keeper aan de spelerslijst toe te voegen. 

e. Op de spelerslijst moet de nationaliteit van de spelers worden vermeld. 
f. Op de spelerslijst moeten van alle spelers rugnummers worden vermeld. 
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). 

h. Indien een speler geblesseerd* is binnen het competitieseizoen, telt iedere wedstrijd waarin een speler niet kan uitkomen 
mee voor de 15 wedstrijden zoals vermeld onder lid “g” van dit artikel, mits binnen twee weken na de datum van de 
wedstrijd een doktersverklaring van de blessure aan het bondsbureau (uitsluitend per email aan afdeling competitie via 
competitie@knhb.nl) is overlegd. *In geval van een zwangerschap is deze regel ook van toepassing. 

i. Indien een speler voor een periode van 7 weken of meer in het buitenland stage loopt vanuit een onderwijsinstelling dan wel 
een werkgever met de hoofdvestiging in Nederland én binnen die periode 7 veldwedstrijden van zijn team waren gepland, 
mag hij maximaal 7 wedstrijden meetellen voor de 15 wedstrijden zoals vermeld onder lid “g” van dit artikel, mits een 
stageverklaring is overlegd aan het bondsbureau (afdeling competitie) waaruit blijkt dat de speler voldoet aan bovenstaande 
voorwaarden. Hoofddoel van verblijf in het buitenland is stage, vakantie/reizen in combinatie met een stage valt niet onder 
deze dispensatieregeling. De competitieleiding kan een vereniging vragen aanvullende documenten te overleggen (bv. een 
stageverslag) om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake is (geweest) van een stage. 

j. Indien een speler is geschorst voor een wedstrijd vanwege een rode dan wel een aantal gele kaart(en), telt die wedstrijd niet 
mee voor de 15 wedstrijden zoals hierboven onder “g” genoemd. 

k. Indien een wedstrijd wordt overgespeeld, komen de registraties voor de 15 wedstrijden zoals hierboven onder “g” genoemd 
van de oorspronkelijke wedstrijd te vervallen. 

l. Een speler is slechts speelgerechtigd in de Hoofd-, Promotie- of Overgangsklasse indien voldaan is aan de eisen met 
betrekking tot de verblijfs- en tewerkstellingsvergunning (TWV). 

m. Een buitenlandse speler in de categorie senioren, die uitkomt in de Hoofd-, Promotie- of Overgangsklasse is slechts 
speelgerechtigd, indien de betreffende speler overeenkomstig het bepaalde in de Bye-Laws op artikel 5 van de FIH statuten 
in het bezit is van een geldig certificaat van geen bezwaar (NOC – No Objection Certificate) van zijn nationale Hockeybond 

én de vereniging, in wiens team de betreffende speler uitkomt, schriftelijk de bevestiging van de KNHB heeft gekregen, dat 
de betreffende speler speelgerechtigd is. 

n. Het Bondsbestuur kan in bijzondere omstandigheden de speelgerechtigdheid van een speler, die genoemd staat op een 
spelers-lijst, opschorten. Deze opschorting is pas opgeheven, wanneer de vereniging voor wie de betreffende speler uitkomt, 
schriftelijke de bevestiging van de opheffing heeft gekregen van de KNHB. 



 

 

o. Juniorleden die niet op de spelerslijst staan vermeld, zijn speelgerechtigd om in het standaardteam van hun vereniging uit te 
komen. 

p. Alle spelers en teambegeleiders van een Hoofd-, Promotie- of Overgangsklasseteam dienen zich voorafgaand aan het 
seizoen verplicht te onderwerpen aan het tucht- en dopingreglement van de KNHB. 

q. Een vereniging die een opgave als bedoeld in onder lid a van dit artikel (spelerslijst) doet en hierbij één of meer spelers 
opgeeft van wie hem bekend is dat deze niet beschikbaar is/zijn of zal/zullen zijn, pleegt een bedrieglijke handeling in de zin 
van artikel 11 lid 1 sub f van de statuten. 

 
NB. LID S TOT EN MET U IS ALLEEN VAN TOEPASSING OP DE HOOFDKLASSE 
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. 
 

s. Een speler die staat vermeld op de spelerslijst Hoofdklasse is niet (meer) speelgerechtigd om uit te komen in de door de 
KNHB uitgeschreven Hoofdklasse-wedstrijden in het lopende seizoen, indien hij tijdens dat seizoen* ook uitkomt voor een 
clubcompetitie** van een ander team in het buitenland. In de periode tussen de 1e en 2e helft (window)*** van de 
competitie waarin geen hoofdklassewedstrijden zijn vastgesteld is het wel toegestaan om in een andere competitie uit te 
komen in het buitenland, ook als die competitie die in deze tussenliggende periode wordt gespeeld leidt tot een 
landskampioenschap. *Met dat seizoen wordt bedoeld: speelseizoen, de periode waarin de competitiewedstrijden zijn 
vastgesteld: lees 1e en 2e helft van de competitie. **Met clubcompetitie wordt de competitie bedoeld die leidt tot het 
landskampioenschap in de hoogste klasse. ***De window tussen de 1e en 2e helft van de competitie bestrijkt de periode 
vanaf de dag na de laatste wedstrijd in de 1e helft van de competitie tot en met de dag vóór de eerste wedstrijd van de 2e 
helft van de competitie. 

t. In Hoofdklassewedstrijden mogen teams uitkomen met 17 spelers. Voorwaarde om met 17 spelers uit te komen, is dat twee 
van de 17 spelers op de peildatum (1 oktober van het betreffende seizoen) jonger zijn dan 21 jaar (zie uitwerking en 
consequenties bij overtreding van deze regel in artikel 6.2.b). 

 

Bondsreglement uitgave 2019, artikel 6.2.b. | 17 spelers in de Hoofdklasse 
NB. ALLEEN VAN TOEPASSING OP DE HOOFDKLASSE 
In Hoofdklassewedstrijden veldhockey mogen teams uitkomen met 17 spelers. Voorwaarde om met 17 spelers uit te komen, is dat 
twee van de 17 spelers op de peildatum (1 oktober van het betreffende seizoen) jonger zijn dan 21 jaar. Indien een team met 17 
spelers uitkomt en niet voldoet aan de verplichting om met tenminste twee spelers jonger dan 21 jaar op uit te komen en dus op 
het DWF te vermelden, dan is een team in overtreding en volgt een sanctie. Bij overtreding van deze regel wordt de speler op 
positie 17 op het DWF als uitgesloten speler aangemerkt en is het bepaalde in artikel 4.8 van toepassing. De 17e speler krijgt op 
basis van het bepaalde in artikel 4.4.g geen registratie voor de wedstrijd waarin bedoelde overtreding heeft plaatsgevonden. 

 

 


