
 

 

Beste, 
 
Op 20 juni 2020 vindt het eerste NK Trimhockey plaats op de velden van Oranje Rood. De organisatie van dit NK is in handen van 
de organisatie commissie die bestaat uit 4 zeer actieve Trimhockeyers in samenwerking met de KNHB en Oranje-Rood. Maar liefst 
zeven regio’s hebben aangegeven mee te willen doen met de eerste editie! Echter is er maar voor zestien teams plaats. Alle zeven 
regio’s die interesse hebben in het NK zullen één of meerdere teams afvaardigen. De organisatie heeft een indeling gemaakt voor 
de verschillende regio’s met hoeveel teams ze kunnen afvaardigen, dit is afhankelijk van de grootte (aantal teams dat competitie 
speelt) per regio. 
 
Omdat het een NK betreft gaan we ervan uit dat in ieder geval de nummers 1 van de competities afgevaardigd zullen worden. 
Indien er meerdere teams uit een regio afgevaardigd wordt gaan we ervan uit dat dit ook de nummers twee van de competitie 
zijn.  
 
Kwalificatie 
 
De kwalificatie van het NK is als volgt per regio: 
 
Oranje-Rood als host; indien Oranje-Rood 1e wordt in hun competitie plaatst de nummer 2 zich automatisch 
Oost Brabant (Eindhoven E.O): 1 team 
Gelderland (3 competities): 3 teams 
Groot Amsterdam (Athena, Westerpark E.D): 1 team 
Midden Nederland (7 poules): 4 teams 
Rijnmond: 3 teams 
Den Bosch E.O: 1 team 
Friesland E.O: 1 team 
1 Wildcard 
 
Voor de competities waar geen standen bij worden gehouden vragen wij de organisator van die competitie een team aan de 
commissie voor te stellen met betrekking tot deelname. 
 
Voorwaarden voor deelname aan het NK 
 

- De minimale leeftijd van de spelers bedraagt 30 jaar.  
- Er dienen minimaal vier dames in het veld te staan gedurende de hele wedstrijd (vrouwelijke keepster meegerekend). 
- Er kunnen geen spelers uit de senioren en de veteranen competitie (zondag) opgegeven worden.  

 
Verder vragen we een spelerslijst met maximaal 17 spelers inclusief keeper en eventuele reserve keeper. De spelerslijsten dienen 
voor 1 juni 2020 bij ons binnen te zijn. De spelerslijsten kunnen gemaild worden naar competitie@knhb.nl. Indien voor 1 juni nog 
niet bekend is welke teams uit jullie regio mee gaan doen, vragen we de spelerslijsten van de mogelijke participerende teams aan 
ons te overhandigen zodat de spelerslijsten op tijd gecontroleerd kunnen worden.  
 
De contactpersonen uit de verschillende regio’s kunnen het team aandragen wat 1e of 2e in de competitie is afhankelijk van het 
aantal plekken wat beschikbaar is voor de regio, maar ons motto blijft: Meedoen is belangrijker dan… Het blijft toch een 
trimhockeyevent waar veel spelen en plezier hebben voorop staat! 
 
De Wildcard 
 
De loting vindt plaats in maart en bevat twee rondes eerst op regio en daarna worden de verenigingen geloot. Meer informatie 
volgt via mail en sociale media. 
 
Laat iedereen de facebook pagina liken om op de hoogte te worden gehouden met betrekking tot de laatste specs en facts! 
 
  

 
 
Website NK Trimhockey 
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