
 
 

Competitie-informatie: landelijke jeugdcompetities A/B/C 

Seizoen 2019-2020 

De KNHB heeft twee jaar geleden haar Visie op de ontwikkeling van hockeyers gelanceerd met als doelstelling de 
hockeysport kwalitatief nog sterker te maken. Daaruit volgend vond het afgelopen seizoen een herijking plaats van de 
inrichting van de aangeboden jeugdcompetities. Doel van deze herijking is de competities in lijn te brengen met de 
visie en de daarin opgenomen zes uitgangspunten van de visie, oftewel: “6 X VOORUIT IN HOCKEY”. Gedurende 
afgelopen jaar is over deze herijking veelvuldig overleg gevoerd met diverse verenigingen en hun functionarissen. Op 
basis van deze gesprekken en de bevindingen van de afgelopen jaren, voert de competitieleiding van de KNHB met 

ingang van het seizoen 2019-2020 wijzigingen door in de opzet van de A- en B-topcompetities. 
 
Met de wijzigingen, die in dit document nader worden toegelicht, geeft de competitieleiding van de KNHB ook gehoor 

aan enkele andere bestaande wensen ten aanzien van de competitiestructuur. Zo werden er tot en met seizoen 2018-
2019 een vast aantal plekken in de hoogste competities toegewezen aan elk district. Dat leidde ertoe dat niet altijd de 
sterkste teams zich plaatsten voor de landelijke competitie én dat het verschil tussen het eerst geëindigde en het 

laatst geëindigde team in deze competitie groot kon zijn. Dit terwijl een belangrijk uitgangspunt bij deze A- en B-
competitie juist het spelen van een zo gelijkwaardig mogelijke competitie is. 

Met ingang van het seizoen 2019-2020 vallen de volgende competities onder de Bondscompetitie: 
 

• Landelijke Topklasse A- en B-jeugd (voorcompetitie) 
• Landelijke Sub-Topklasse A- en B-jeugd (voorcompetitie) 
• Landelijke A-, Super A- en Landelijke Subtopklasse competitie 
• Landelijke B-, Super B- en Landelijke Subtopklasse competitie 
• Super C- en IDC-C competitie 

 

 
1. Competitieleiding: contactgegevens 
 
Alle wedstrijden in bovengenoemde competities worden georganiseerd door het Bondsbureau 
en vallen dus onder de Bondscompetitie. Contact over deze wedstrijden verloopt dus niet via 
het districtskantoor/districtscompetitieleider, maar via de Bondscompetitieleiding. Indien je 

vragen hebt over één van de landelijke competities, dan kun je contact opnemen met 
de afdeling competitie van het Bondsbureau via de volgende contactgegevens: 
  
Renate Zwiers 

Competitieleiding Bondscompetitie  
T. 06 – 82678004; E: competitie@knhb.nl  

  
Algemeen correspondentie-adres competitie (voor alledaagse zaken): competitie@knhb.nl.  
  

  

mailto:competitie@knhb.nl


2. Speeldata en inhaaldagen 
 

Vanaf het seizoen 2019-2020 worden alle topcompetities A- en B-jeugd gespeeld in twee periodes: 
 

• Alle A-teams uitkomend in de Topklasse of Sub-Topklasse spelen een voorcompetitie van zes wedstrijden, waarna 
een competitie met veertien wedstrijden volgt; 

• Alle B-teams uitkomend in de Topklasse of Sub-Topklasse spelen een voorcompetitie van tien wedstrijden, waarna 
een competitie in het voorjaar met tien wedstrijden volgt. 

  

Door deze aanpassing krijgen B-teams in de Topklasse en Sub-Topklasse meer tijd om zich te 
richten op de ontwikkeling van het team (en de individuele speler) en wordt de druk om direct 
te presteren in de eerste wedstrijden van het seizoen minder groot. Tot en met afgelopen 
seizoen hing de invulling van de rest van het seizoen teveel af van het beperkte aantal 
wedstrijden in de voorcompetitie.   
 
In de A-jeugd daarentegen komt door de beperkte aanpassing meer focus op prestatie en sluit 

het format goed aan bij de seniorencompetities (langere competitie). 
 
De C-jeugd speelt een voorcompetitie binnen het eigen district, na de winterstop start de Super 

C én IDC-C competitie. 
 
De speeldata voor de landelijke competities zijn als volgt vastgesteld: 

 

 
 

In bovenstaande tabel zijn in het geel de inhaaldagen opgenomen. Teams dienen rekening te houden met deze 
inhaaldagen. Wanneer teams in de problemen komen met een speeldag (bijvoorbeeld i.v.m. studieverplichtingen, 
afwijkende schoolvakanties) dan is vooruitspelen de enige optie. Wedstrijden kunnen niet worden uitgesteld.   
 
Let op: anders dan geldt voor de districtscompetitie is het binnen de landelijke competities niet toegestaan om 
wedstrijden in de week na de reguliere speeldatum te spelen! 
 

Bij ons is bekend dat de laatste speelrondes van de landelijke competities samenvallen met de examenreizen. Wij 
verzoeken u met klem dergelijke situaties vroegtijdig te inventariseren. Neem voor eventuele knelpunten tijdig 
contact op met de competitieleiding. Contact en afspraken tussen beide verenigingen is niet voldoende! 
 
3. Aanvangstijden 

 

Met ingang van het seizoen 2019-2020 is de speeltijd van alle 11-tal wedstrijden 4 x 
17,5 minuut (speelduur totaal 70 minuten per wedstrijd). Tussen kwart 1 en 2 en tussen 
kwart 3 en 4 bedraagt de rust 2 minuten. Hierdoor is de plantijd per wedstrijd uitgebreid 
met 5 minuten. De rust tussen kwart 2 en 3 bedraagt 5 minuten tenzij het noodzakelijk is te 
sproeien omdat het betreffende speelveld zonder te sproeien niet meer veilig bespeelbaar is 
(kan het geval zijn bij watervelden). 
 

 
 
 

Speeldagenkalender landelijke jeugdcompetities A/B/C

Seizoen 2019-2020
Periode 1 Periode 1

Cat. A Cat. B

Landelijke Top/Subtop Landelijke Top/Subtop

za 31-08-19 1 1

za 07-09-19 2 2

za 14-09-19 3 3

za 21-09-19 4 4

za 28-09-19 5 5

za 05-10-19 6 6

za 12-10-19 Inhaal Inhaal

Periode 2 Periode 2 -

Cat. A Cat. A -

Landelijk Super -

za 02-11-19 1 1 7

za 09-11-19 2 2 8

za 16-11-19 3 3 9

za 23-11-19 4 4 10

za 30-11-19 Inhaal Inhaal Inhaal

- - Periode 2 Periode 2 Periode 2 Periode 2

- - Cat. B Cat. B Cat. C Cat. C

za 29-02-20 Inhaal Inhaal Landelijk Super Super C IDC-C

za 07-03-20 5 5 1 1 1 1

za 14-03-20 6 6 2 2 2 2

za 21-03-20 7 7 3 3 3 3

za 28-03-20 8 8 4 4 4 4

za 04-04-20 9 9 5 5 5 5

za 11-04-20 Inhaal Inhaal Inhaal Inhaal Inhaal Inhaal

za 18-04-20 10 10 6 6 6 6

za 02-05-20 Inhaal Inhaal Inhaal Inhaal Inhaal Inhaal

za 09-05-20 11 11 7 7 7 7

za 16-05-20 12 12 8 8 8 8

do 21-05-20 13 Inhaal 9 Inhaal 9 Inhaal

za 30-05-20 Inhaal 13 Inhaal 9 Inhaal 9

za 06-06-20 14 14 10 10 10 10

zo 07-06-20 Inhaal Inhaal Inhaal Inhaal Inhaal Inhaal

za 13-06-20 HF 1 (best-of-three) Finaledag Super A Kruisfinale Finaledag Super B NK C

za 20-06-20 HF 2 (best-of-three) Halve finale NK C

zo 21-06-20 HF 3 (best-of-three)

za 27-06-20 NK NK



Update dd. 25/09/2019 
 

Vanaf 2 november gelden voor de Landelijke A- en Super A-competitie en Landelijke Topklasse B-jeugd 
onderstaande vaste aanvangstijden. 

 
Landelijke A- en Super A-competitie jongens en meisjes: 14.00 uur 
Landelijke Topklasse B-jeugd jongens en meisjes: 12.10 uur 
 
Voor wedstrijden in de Landelijke Sub-Topklasse B-jeugd blijft tot de winterstop gelden dat de aanvangstijd 

door de thuisspelende vereniging vastgesteld kan worden met een starttijd tussen 10.00 en 16.00 uur. 
 
Vanaf de winterstop: 
Landelijke A- en Super A-competitie jongens en meisjes: 14.00 uur 
Landelijke B- en Super B-competitie jongens en meisjes: 12.10 uur 
 
Voor wedstrijden in de Landelijke Subtopklasse A/B, Super C en IDC-C competitie dient de aanvangstijd 

door de thuisspelende vereniging te worden vastgesteld met een starttijd tussen 10.00 en 16.00 uur. 
 
Wij benadrukken dat zonder toestemming van de competitieleiding niet van deze verplichte tijden mag 

worden afgeweken. Er wordt ook dit seizoen geen dispensatie gegeven voor aanvangstijden! 
 
4. Bondsscheidsrechters  

 
De KNHB streeft ernaar zoveel mogelijk poules/klasses te voorzien van Bondsscheidsrechters. 
Voor periode 1 zal omstreeks half augustus 2019 gecommuniceerd worden welke poules/klasses 
Bondsarbitrage toebedeeld krijgen. 
 
5. Afgelastingsprocedure 
 

Indien een speelveld wordt afgekeurd, is de vereniging verplicht de wedstrijd van de Landelijke 
A- en B-, Super A-B-C en IDC-C competities en/of (Landelijke) (Sub-)Topklasse A-B-C 
(voorcompetitie) 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, behalve op wedstrijden van standaardteams. 
 
6. Rugnummers 

 
Spelers/teams die uitkomen in de Landelijke A/B-, Super A/B/C-, Landelijke Subtopklasse A/B 
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 C-jeugdcompetitie meisjes of jongens van 
een district, dienen een duidelijk rugnummer te dragen. Deze rugnummers dienen onderling 
verschillend te zijn. De competitieleiding kan aanvullende bepalingen voor het gebruik van 

rugnummers geven. 
 
7. Speelgerechtigdheid 
 
Op wedstrijden in de Landelijke competities zijn de algemene regels speelgerechtigdheid en 
het invalbeleid zoals omschreven in artikel 4 van het Bondsreglement uitgave 2019 van kracht! 

De regels vind je terug op de KNHB-site; klik hier.  

 
Bepalingen Landelijk A en B, Super A-B-C, IDC-C en Landelijke (Sub-)Topklasse A en B 
 

• Voor een team dat uitkomt in bovengenoemde veldhockeycompetities zijn alleen spelers 
speelgerechtigd die niet gedurende de (voor) competitie als speler zijn voorgekomen op 
het wedstrijdformulier van een andere vereniging. Spelers die gedurende een seizoen 
reeds hebben gespeeld in een team uitkomend in bovengenoemde 

veldhockeycompetities, zijn niét-speelgerechtigd gedurende hetzelfde seizoen uit te 
komen voor een team van een andere vereniging dat uitkomt in bovengenoemde 
veldhockeycompetities. Artikel 4.1 is derhalve niet van toepassing. 
 

• 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 Sub-Topklasse), 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: Sub-Topklasse / 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.    
  

• De laatste wedstrijden van een competitie zijn aangemerkt als beslissingswedstrijden.  

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/spelgerechtigheid-veldhockey


o Voor een competitie met 5 wedstrijden geldt dat een speler tijdens de eerste vier 
wedstrijden tenminste twee keer voor het team moet zijn uitkomen om speelgerechtigd 

te zijn in de vijfde wedstrijd van het team en eventuele play-offs en kampioenschappen. 
o Voor een competitie met 6 wedstrijden geldt dat een speler tijdens de eerste vier 

wedstrijden tenminste twee keer voor het team moet zijn uitkomen om speelgerechtigd 
te zijn voor het team in het vervolg van de competitie: dus vanaf wedstrijd vijf en zes en 
eventuele play-offs en kampioenschappen. 

o Voor een competitie met 10 wedstrijden geldt dat een speler tijdens de eerste acht 
wedstrijden tenminste vier keer voor het team moet zijn uitkomen om speelgerechtigd 

te zijn voor het team in het vervolg van de competitie: dus vanaf wedstrijd negen en tien en 
eventuele play-offs en kampioenschappen. 

o Voor een competitie met 14 wedstrijden geldt dat een speler tijdens de eerste tien 
wedstrijden tenminste vier keer voor het team moet zijn uitkomen om speelgerechtigd 
te zijn voor het team in het vervolg van de competitie: dus vanaf wedstrijd elf tot en met 
veertien en eventuele play-offs en kampioenschappen. 
Play-offs en NK's die aansluitend aan een competitie worden gespeeld, maken onderdeel uit 

van dezelfde competitie als van waaruit deze wedstrijden voortvloeien. Deze wedstrijden zijn 
ook aangemerkt als beslissingswedstrijden. 
Let op: Deze regel geldt niet indien het een jeugdspeler betreft die invalt in een hoger of op 

gelijk niveau spelend team! 
 

• Voor de Landelijke A- en B en Super A- en B-competitie (vanaf periode 2) 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 het Bondsreglement 2019. 

o Voor de Landelijke/Super A-competitie geldt dat een speler tijdens de eerste 10 
wedstrijdrondes van Landelijke A- en Super A-competitie (voorcompetitie Landelijke 
(Sub)Topklasse 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. 

o Voor de Landelijke/Super B-competitie geldt dat een speler tijdens de eerste 8 
wedstrijdrondes van Landelijke B- en Super B-competitie (voorcompetitie Landelijke 
(Sub)Topklasse 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. 
o Met het team wordt bedoeld: het team waarin de speler na 8 (B) rep. 10 (A) wedstrijden 

uit wil/gaat komen. 

o Deze aanvullende bepaling vermeld onder de eerste bullit geldt ook voor een speler die 
doorgaans uitkomt in een hogere categorie (bijv. dames 1, maar nog wel de A-leeftijd 
heeft) en geldt niet voor spelers uit een lagere (leeftijds-)categorie (dus een speler van C1 
mag altijd invallen bij B1) of uit een lager team binnen dezelfde leeftijdscategorie. 

 
8. Competitie-opzet & herindelingsregeling 

 
  
Topcompetities A-jeugd 
De Topklasse en SubTopklasse A-jeugd worden vanaf komend seizoen landelijk en regionaal 
ingedeeld. Hiermee wil de competitieleiding bereiken dat uiteindelijk de beste teams zich 
plaatsen voor de Landelijke competitie of Super A competitie. De voorcompetitie start met 32 

teams in de Topklasse en 64 in de Subtopklasse. Na de herindeling wordt een Landelijke 

competitie gevormd met zestien teams (2x8) en de Super A met 32 teams (4x8). 
 
Schematisch zien de aanpassingen er als volgt uit:  
 
Voorcompetitie (6 wedstrijden(Top- en SubTopklasse) en 5 wedstrijden (1e klasse en lager) 

Niveau Naamgeving Aantal teams Indeling Plaatsing 

1 Topklasse 8 poules x 4 
teams (6 
wedstrijden) 

Op basis van rating Nr 1+2 → Landelijke Competitie 
Nr 3+4 → Super A 

2 Sub-

Topklasse 

16 poules x 

4 teams (6 
wedstrijden) 

Op basis van rating 

en regio (wel over 
districtsgrenzen) 

Nr 1 → Super A 

Nr 2+3 → Sub-Topklasse 
Nr 4 → 1e klasse 

3 1e Klasse Indeling binnen het district. Over het algemeen plaatsen de meeste kampioenen zich 

voor de Sub-Topklasse in de reguliere competitie. De exacte regeling per district  

maakt het eigen district bekend. 

 
Reguliere competitie (14 wedstrijden – start na de herfstvakantie) 

Niveau Naamgeving Aantal teams Indeling Plaatsing 

1 Landelijke 
competitie 

2 poules x 8 
teams (14 
wedstrijden) 

Op basis van 
uitslagen 
voorcompetitie en 
rating 

Nr 1+2 → halve finales om Nederlands 
Kampioenschap 



2 Super A 4 poules x 8 

teams (14 
wedstrijden) 

Op basis van 

uitslagen 
voorcompetitie en 
rating 

Nr 1+2 → Super A finaledag 

3 Sub-
Topklasse 

6 poules x 8 
teams (14 
wedstrijden) 

Op basis van regio 
(wel over 
districtsgrenzen) 

 

4 1e Klasse Indeling binnen het district 

 
Topcompetities B-jeugd 
De topcompetities B-jeugd (Topklasse en Sub-Topklasse) worden vanaf komend seizoen eveneens landelijk en 

regionaal (over de districtsgrenzen heen) ingedeeld. Ook deze aanpassing wordt doorgevoerd om te bewerkstelligen 
dat uiteindelijk de beste teams zich plaatsen voor de Landelijke competitie of Super B competitie. De voorcompetitie 
start met 48 teams in de Topklasse en 48 in de Sub-Topklasse. Na de herindeling wordt een Landelijke competitie 
gevormd met 24 teams (4x6) en de Super B met 24 teams (4x6). 
 
Schematisch zien de aanpassingen in de topcompetities B-jeugd er zo uit:  
 

Voorcompetitie (10 wedstrijden (Top- en Subtopklasse) of 2x5 wedstrijden (1e klasse/lager) 

Niveau Naamgeving Aantal teams Indeling Plaatsing 

1 Topklasse 8 poules x 6 
teams (10 

wedstrijden) 

Op basis van rating. 
Indien mogelijk 

kunnen  grote 
reisafstanden 
gecorrigeerd in de 
indeling. 

Nr 1+2+3 → Landelijke Competitie 
Nr 4+5 → Super B 

Nr 6 → Sub-Topklasse 

2 Sub-
Topklasse 

8 poules x 6 
teams (10 

wedstrijden) 

Op basis van rating 
en regio (wel over 

districtsgrenzen) 

Nr 1 → Super B 

Nr 2 tm 5 → Sub-Topklasse 
Nr 6 → 1e klasse 

3 1e Klasse Indeling binnen het district. Deze teams spelen tot de herfst vijf wedstrijden en na 
een herindeling wederom vijf wedstrijden. Over het algemeen plaatsen de meeste 
kampioenen zich voor de Sub-Topklasse in de reguliere competitie. De exacte regeling 

per district maakt het eigen district bekend. 

 
Reguliere competitie (10 wedstrijden – start na de winterstop) 

Niveau Naamgeving Aantal teams Indeling Plaatsing 

1 Landelijke 
competitie 

4 poules x 6 
teams (10 
wedstrijden) 

Op basis van 
uitslagen 
voorcompetitie en 
rating 

Nr 1 +2 → kwartfinales om Nederlands 
Kampioenschap 

2 Super B 4 poules x 6 

teams (10 
wedstrijden) 

Op basis van 

uitslagen 
voorcompetitie en 
rating 

Nr 1+2 → Super B finaledag 

3 Sub-
Topklasse 

10 poules x 
6 teams (10 

wedstrijden) 

Op basis van regio 
(wel over 

districtsgrenzen) 

 

4 1e Klasse Indeling binnen het district 

 
Topcompetities C-jeugd (Super C- en IDC-C competitie)  
  

Aan de Super C-competitie doen zowel bij de meisjes al de jongens 30 teams mee.  
Elk district levert op basis van de voorcompetitie het volgende aantal teams:   
  
Zuid-Holland 6  
Noord-Holland 6  
Midden-Nederland 6  

Zuid-Nederland 6  
Oost-Nederland 4  
Noord-Nederland 2   
  
Er wordt een hele competitie gespeeld in 5 poules van 6 teams, alle teams spelen 10 wedstrijden.  

 
De nummers 1 en 2 van iedere poule (in totaal 8 teams) plaatsen zich voor het NK C-jeugd op zaterdag 13 juni 2020 

(poulefase) en zaterdag 20 juni 2020 (finales).  
  
Aan de IDC-C competitie doen zowel bij de meisjes als de jongens 36 teams mee.  
Elk district levert op basis van de voorcompetitie het volgende aantal teams:   
  
Zuid-Holland 7  
Noord-Holland 7  

Midden-Nederland 7  
Zuid-Nederland 7  



Oost-Nederland 6  
Noord-Nederland 2   

  
Er wordt een hele competitie gespeeld in 6 poules van 6 teams, alle teams spelen 10 wedstrijden.  

Er is geen afsluitende finaledag.  
 
9. Kampioenschappen 

 

Nederlands Kampioenschap C-jeugd  
Na de winterstop strijden zowel bij de jongens al de meisjes in totaal 30 teams (Super C) in 5 poules van 6 teams 
op plaatsing voor het NK C-jeugd.    

 

• De nummers 1 en 2 van de vijf Super C poules plaatsen zich voor de poulefase van het NK C-jeugd.    

• De poulefase van het NK C-jeugd wordt gespeeld op zaterdag 13 juni 2020 op twee locaties (NNB).  
Op beide locaties wordt één jongens- en één meisjespoule gespeeld. Er wordt gespeeld in twee poules van vijf 
teams. De nummers 1 en 2 van beide poules plaatsen zich voor de kruisfinales.  

 
Uitgangspunten poule-indeling (poulefase NK C-jeugd):    

o De competitieleiding streeft qua speelsterkte naar twee gelijkwaardige poules;    
o Bij de poule-indeling wordt gestreefd om verenigingen die met zowel een jongens als meisjesteam uitkomen 
in de poulefase uit te laten komen op dezelfde speellocatie.     

 

De kruisfinales en de finales (plek ½ en ¾) worden gespeeld op zaterdag 20 juni 2020 op het complex van MHC 
Ede. Informatie over de opzet van het kampioenschap en het programma volgt op een later moment. 
 
Play-offs en Nederlands Kampioenschap A-en B-jeugd  
  
Aan het eind van de reguliere Landelijke A- & B-competitie worden (kruis-)finales in play-off vorm gespeeld volgens 
onderstaande regeling.  

  
Ronde 1: speeldata zijn 13, 20 en evt. 21 juni 2020 

Ronde 2 (finale MB, JB, MA en JA): zaterdag 27 juni 2020, Wagener Stadion te Amstelveen.   
  

RONDE 1: A-JEUGD 
o Speeldata zijn 13, 20 en evt. 21 juni 2020 (Best-of-three) 

o De ranking van de reguliere competitie bepaalt het wedstrijdprogramma van de play-offs: de 

nummer 1 van poule I speelt tegen de nummer 2 van poule II; de nummer 1 van poule II 
speelt tegen de nummer 2 van poule I.  

o De “nummers 1” spelen hun eerste wedstrijd “uit” en hun tweede wedstrijd “thuis”.  
o Wedstrijden dienen altijd een winnaar op te leveren; indien er in 

de reguliere speeltijd geen beslissing is gevallen, wordt de beslissing verkregen door 
het nemen van shoot-outs.  

o Shoot-outs voor het verkrijgen van een beslissing vinden plaats conform de procedure zoals 
bepaald in het spelreglement veldhockey. In dit reglement is ook de praktische uitvoering 
van de shoot-outs is terug te vinden.  

o Indien beide partijen een wedstrijd hebben gewonnen (doelsaldo is niet van toepassing) 
volgt er een derde beslissende wedstrijd. De eventuele beslissende derde wedstrijd wordt 

evenals de tweede play-off wedstrijd gespeeld op het terrein van de “nummer 1”.  
  

RONDE 1: B-JEUGD 
o Speeldata zijn 13 (kwart finales) en 20 juni (halve finales) 2020 

o De nummers 1 en 2 van de vier poules plaatsen zich voor de kwartfinale (één wedstrijd). 
o De ranking van de reguliere competitie bepaalt het wedstrijdprogramma van de play-offs. 

Kwartfinale: 
I. Beste nr. 1 – vier-na-beste nr. 2 
II. Twee-na-beste nr. 1 – drie-na-beste nr. 2 

III. Drie-na-beste nr. 1 – twee-na-beste nr. 2 
IV. Vier-na-beste nr. 1 – beste nr. 2 
(ranking wordt opgemaakt conform het bepaalde in BR. art. 2.5 o.b.v. stand reguliere competitie). 

o De winnaars van de kwartfinale plaatsen zich voor de halve finales (één wedstrijd). 
Beste halve finalist – slechtste halve finalist 
Een-na beste finalist – een-na-slechtste finalist 

(ranking wordt opgemaakt conform het bepaalde in BR. art. 2.5 o.b.v. stand reguliere competitie). 
o De hoogstgeplaatste teams spelen thuis. 
o Wedstrijden dienen altijd een winnaar op te leveren; indien er in 

de reguliere speeltijd geen beslissing is gevallen, wordt de beslissing verkregen door 
het nemen van shoot-outs.  

o Shoot-outs voor het verkrijgen van een beslissing vinden plaats conform de procedure zoals 
bepaald in het spelreglement veldhockey. In dit reglement is ook de praktische uitvoering 

van de shoot-outs is terug te vinden.  
 
 

 



RONDE 2  
o De ranking van de reguliere competitie bepaalt het wedstrijdprogramma van de finales: het 

hoogst geëindigde team in de reguliere competitie, speelt thuis.  
o Een wedstrijd om de 3e en 4e plaats in de play-off competitie wordt niet gespeeld.  

o De finales worden verspeeld in één beslissende wedstrijd op neutraal terrein.  
o Locatie: Wagener Stadion, Amstelveen.  
o Aanvangstijden: MB 10.00 uur, JB 12.00 uur, MA 14.15 uur, JA 16.15 uur.  
o Prijsuitreiking vindt per categorie plaats na de jongensfinales.  
o Wedstrijden dienen altijd een winnaar op te leveren; indien er in 

de reguliere speeltijd geen beslissing is gevallen, wordt de beslissing verkregen door 
het nemen van shoot-outs.  

o Shoot-outs voor het verkrijgen van een beslissing vinden plaats conform de procedure zoals 
bepaald in het spelreglement veldhockey. In dit reglement is ook de praktische uitvoering van 
de shoot-outs is terug te vinden.  

o Alcohol (in ieder geval tijdens de finales), roken en vuurwerk zijn tijdens de play-offs verboden.  
  

Super A-/B-competitie: finaledag 

  
Er wordt een hele competitie gespeeld in 4 poules van 8 (A) / 6 (B) 

teams, alle teams spelen 14/10 wedstrijden. De nummers 1 en 2 van iedere poule (in totaal 8 
teams) plaatsen zich voor de finaledag op zaterdag 13 juni 2020.  

 

 


