Belangrijkste wijzigingen Bondsreglement versie 1 augustus 2020 (t.o.v. 2019)
In dit overzicht zijn de belangrijkste wijzigingen opgenomen in het Bondsreglement uitgave
2020 ten opzichte van 2019. Voor een volledige overzicht en de exacte teksten, verwijzen
wij je naar het Bondsreglement uitgave 2020 welke te downloaden is op www.knhb.nl.
Algemeen
•
Bij inwerkingtreding van dit reglement is de naamgeving van een aantal
leeftijdscategorieën aangepast. In dit reglement zijn enkel nieuwe namen gehanteerd:
o Dames Veteranen → Dames 30+
o Heren Veteranen → Heren 35+
o Heren VL en L(X) → Heren 45+
•
Hoofdstuk 4 (versie 2019) inzake lidmaatschap, speelgerechtigdheid en teambegeleiders
is volledig herschreven. De inhoud hiervan is opgenomen in de hoofdstukken 4, 5 en 6.
Er is geen markering in het reglement toegevoegd om deze herschrijving te accentueren.
Hieronder zijn wel de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van vorig seizoen
opgenomen.
Begrippenlijst
Enkele begrippen zijn herschreven of toegevoegd, waaronder:
•
Niet-speelgerechtigde speler
•
Opleidingsteam
•
Speelgerechtigdheid
•
Teambepaling
•
Uitgesloten speler
Daarnaast werden een aantal termen dubbel gebruikt. Dit is aangepast en er worden
voortaan aparte begrippen gehanteerd:
Combiteam:
een team dat deelneemt aan de zaalhockeycompetitie en dat is
gevormd uit twee verschillende veldhockeyteams van de vereniging.
Voor deze teams gelden specifieke speelgerechtigdheidsregels
Samengesteld team: een team dat bestaat uit spelers van meerdere verenigingen waarbij
de verenigingen toestemming hebben gekregen van de
competitieleiding om samen een of meerdere (samengestelde) teams
te vormen.
Spelerslijst:
Lijst met spelers die elk standaardteam dat uitkomt in de Hoofd-,
Promotie- en Overgangsklassevereniging, uiterlijk de woensdag voor
de start van de competitie indient.
Teamopgave:
lijst met spelers die elk standaardteam dat uitkomt in de 1e tot en
met 4e Klasse aan het begin van de competitie indient.
Teamlijst:
overzicht per team met welke spelers bij dat team zijn ingedeeld en
normaliter in dat team spelen. Deze lijst geldt als uitgangspunt voor
alle speelgerechtigdheidsregels.
De belangrijkste wijzigingen in het bondsreglement zelf
2.4

Nederlandse Kampioenschappen, play-offs en toernooidagen → toegevoegd:
Indien door de tuchtcommissie van de KNHB een straf wordt opgelegd naar
aanleiding van een rode kaart, rapportage of melding wangedrag, verkregen in een
wedstrijd waarvoor een apart reglement geldt, zoals wedstrijden of play-offs om het
landskampioenschap in een bepaalde categorie of play-offs die zouden kunnen leiden
tot plaatsing of behoud van een plaats in de Hoofdklassecompetitie dames of heren,
zal de opgelegde straf met onmiddellijke ingang ten uitvoer worden gelegd, tenzij de
tuchtcommissie anders bepaalt. De tuchtcommissie is bevoegd te bepalen dat de
betrokkene gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is geschorst dan
wel niet speelgerechtigd is om in door de KNHB uitgeschreven wedstrijden uit te
komen. De tuchtcommissie is bevoegd te bepalen dat een opgelegde straf ongeacht
een in te stellen beroep met onmiddellijke ingang ten uitvoer zal worden gelegd.

3.2

Dispensaties

→ verduidelijkt

5.1.1

Teambepaling
→ aanpassing
In seizoen 2019-2020 is ingevoerd dat verenigingen uiterlijk de dinsdag voor de start
van de competitie in hun ledenpakket per speler moeten aangeven in welk team hij
of zij normaliter speelt. Op basis daarvan wordt het team bepaald van deze speler en
hier worden de speelgerechtigdheidsregels aan gekoppeld. Dit systeem werkt goed
en wordt vanaf seizoen 2020-2021 ook doorgevoerd bij de senioren. Het systeem dat
tijdens de eerste vijf wedstrijdrondes wordt bepaald tot welk team je behoort, is
hiermee komen te vervallen, behoudens voor spelers die niet op een teamlijst staan
én die op plek 19 of hoger op een spelerslijst/ teamopgave veldhockey staan of plek
13 of hoger op een spelerslijst zaalhockey. Voor de exacte teksten wordt verwezen
naar het bondsreglement. Daarbij moet vanaf dit seizoen alles uiterlijk op vrijdag
voor de competitie correct zijn ingevoerd in het ledenpakket.

5.1.4

Combiteams zaalhockey

5.1.5

Beslissingswedstrijden
→ versoepeld
De regels voor beslissingswedstrijden zijn versoepeld. De beperkende regels voor het
meespelen aan het einde van een competitie bij een lager spelend team zijn
grotendeels komen te vervallen. Er zijn wel beperkingen toegevoegd ten aanzien van
spelers die op een spelerslijst of teamopgave staan en die aan het einde van het
seizoen nog mee willen spelen bij het opleidingsteam (veldhockey) of hoogst
spelende reserveteam (zaalhockey) én de laatste wedstrijdrondes van de top van de
A en B jeugd (Landelijke Topklasse en Subtopklasse én Landelijke Competitie en
Super competities.

→ verduidelijkt

Daarnaast geldt voortaan voor alle kampioenschappen en play-offs (behoudens die
waarop een spelerslijst van toepassing is) dat je minimaal 50% van de wedstrijden
tijdens de reguliere competitie dient te hebben meegespeeld om te mogen
meespelen tijdens de kampioenschappen of play-offs. Voor de exacte teksten wordt
verwezen naar het bondsreglement.
5.5

Opleidingsteams

→ verduidelijkt

5.7.1.5 Speelgerechtigdheid voor kampioenschappen en play-offs
→ Aanpassing
Het aantal wedstrijden dat je moet hebben gespeeld tijdens de reguliere competitie
om deel te mogen nemen aan play-offs en play-outs Hoofd-, Promotie en
Overgangsklasse is bijgesteld naar 14. Dit was 15.
7.3.1

Aanvangstijden
→ versoepeld
De plantijden voor de topjeugd zijn versoepeld. Voorheen golden verplichte tijden
(12.10 en 14.00). Dit is aangepast naar tijdsblokken om de wedstrijdsecretarissen
meer flexibiliteit te geven (12.00–12.30 én 13.45–14.20)

8.2

Vermelden namen van spelers en begeleiders
→ toegevoegd
Alleen spelers die opgenomen zijn op het DWF mogen deelnemen aan een wedstrijd.
Een speler die niet op het DWF is opgenomen is uitgesloten van deelname en wordt
gezien als uitgesloten speler. Dan is artikel 8.3 van toepassing. Een uitgesloten
speler kan ook een niet speelgerechtigde speler zijn op basis van artikelen 4 en 5.

11.7

Reclame
→ toegevoegd
Indien teams uitkomen in een bepaalde competitie, kan het door de KNHB of EHF
verplicht worden gesteld een logo op het tenue op te nemen. Dit logo kan additioneel
op het tenue worden geplaatst en doet geen afbreuk aan de eerder genoemde
mogelijkheden tot het aanbrengen van (reclame-)uitingen.

