
 
 

Reglement 
KNHB Bekercompetitie – Gold Cup – seizoen 2020-2021 

Versie: 18 augustus 2020 

 

1. REGLEMENTEN 
 
a) Op alle wedstrijden van deze bekercompetitie (lees verder: Gold Cup) is het actuele Bondsreglement (BR), Statuten, 

Huishoudelijk Reglement en het Tuchtreglement van de KNHB van toepassing, voor zover in dit reglement geen 
afwijkingen zijn opgenomen. 

b) De deelnemende teams worden geacht, door de voorafgaande toezending kennis te hebben genomen van dit reglement én het 
Bondsreglement van de KNHB en zich daaraan te conformeren. 

c) De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van het actuele Spelreglement Veldhockey en aanvullende briefings. 
 
2. DEELNAME 
 
a) Deelname aan de Gold Cup is vrijwillig en geschiedt op basis van inschrijving voor aanvang van het seizoen. 
b) Aan de vereniging wordt per deelnemend team een deelnamevergoeding van € 25,- in rekening gebracht. 
c) De deadline voor inschrijving voor deelname aan de Gold Cup seizoen 2020-2021 is 9 augustus 2020.  
d) Voor inschrijving geldt: vol = vol. Er geldt een maximum aantal deelnemende teams. De inschrijvingen worden op volgorde 

van binnenkomst in behandeling genomen. Indien het maximaal aantal deelnemende teams in een bepaalde klasse niet wordt 
behaald, dan kan de competitieleiding besluiten meer teams uit andere klassen in te laten stromen. Daadwerkelijke deelname 
wordt vastgesteld op basis van volgorde van inschrijving. 

e) De Gold Cup is uitsluitend bedoeld voor standaardteams uitkomend in de Hoofd-, Promotie- en Overgangsklasse én de teams 
die zich in het voorgaande seizoen op basis van een plek bij de eerste vier in de eindstand van de Silver Cup hebben 
geplaatst. Omdat de Silver Cup 2019-2020 niet is uitgespeeld zal de top 4 van de Silver Cup van seizoen 2018-2019 
deelnemen aan de Gold Cup 2020-2021  

f) Wanneer een club zijn/haar standaardteam inschrijft voor deelname aan de Gold Cup; dan is deelname verplicht. 
g) De data die hieronder staan zijn vastgestelde data. Het is niet toegestaan om de wedstrijden in de Gold Cup op een andere 

dag te spelen. 
h) Indien een team zich voorafgaand (na inschrijving) aan of tijdens de competitie terugtrekt, dan kunnen er conform het 

bepaalde in BR. art. 2.8 en verwoord in het uniforme boete-overzicht hockey competitiemaatregelen worden opgelegd aan het 
team. 

i) Indien een team zich tijdens de knock-out fase van de Gold Cup terugtrekt, dan geeft dit het recht aan de verliezer van de 
voorgaande speelronde om de vrijgekomen plek in het programma op te vullen. Dit team speelt op de plek van het 
teruggetrokken team (bijvoorbeeld: als het teruggetrokken team thuis zou spelen dan speelt de verliezer van de voorgaande 
ronde thuis). Indien dit team van deelname afziet, dan volgt een bye voor het team dat tegen het teruggetrokken team zou 
spelen. 

 
3. COMPETITIELEIDING 
 
De Gold Cup wordt georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van de Competitieleiding Bijzondere Competities te Utrecht. 
 
4. SPEELGERECHTIGDHEID 
 
a) In de Gold Cup mogen alle leden van de vereniging uitkomen, ongeacht het team waarin ze spelen in de reguliere competitie. 

Alle spelers die deelnemen aan de Gold Cup dienen uiterlijk 9 september 2020 spelend lid te zijn van de vereniging. Spelers die 
na deze datum lid worden van de vereniging zijn (zonder verleende dispensatie) niet-speelgerechtigd.  

b) Conform het bepaalde in BR. art. 4.3 is een speler gedurende hetzelfde seizoen slechts speelgerechtigd voor één standaardteam, 
dit geldt ook voor deelname aan de Gold Cup.  

c) Indien er een niet-speelgerechtigde speler uitkomt in de Gold Cup dan is het bepaalde in BR. art. 5.3.1 van toepassing (het in 
overtreding zijnde team verliest automatisch de wedstrijd).  
 

5. TOERNOOI-OPZET / COMPETITIESYSTEEM / LOTING  
 
a) De wedstrijden worden gespeeld in verschillende rondes op donderdagavonden en vrije weekenden (reguliere competitie). 
b) De speelrondes/data zijn als volgt bepaald:  
 
GOLD CUP 

Ronde Deelnemende teams Datum heren## Datum dames##  

1 4 1e Klasse + 24 OVK en evt hogere teams 17 september 2020 10 september 2020 

2 Winnaars ronde 1 + instroomteams* 1 oktober 2020 24 september 2020 

3 Winnaars ronde 2 + instroomteams* 15 oktober 2020 8 oktober 2020 

4 Winnaars ronde 3 19 november 2020 12 november 2020 

5 Winnaars ronde 4 25 maart 2021 1 maart 2021 

6 Winnaars ronde 5 22 april 2021 8/22 april 2021** 

N.B. De verdeling zoals in de tabel vermeld onder deelnemende teams kan worden aangepast indien niet alle Hoofd- en/of 
Overgangsklasse club deelnemen aan de Gold Cup 2020-2021. 
*De instroomteams teams zijn geplaatste teams en de winnaars van de voorgaande ronde ongeplaatst.  
***De finale van de Dames wordt gespeeld op 22 april 2021 als 1 van beide teams uitkomt in de EHL. Spelen beide teams geen 
EHL dan wordt de finale op 8 april 2021 gespeeld 
## De inhaaldata/reservedata zijn standaard op de eerstvolgende beschikbare donderdag na de geplande datum. Hiervan kan 
worden afgeweken als een team al twee wedstrijden speelt die week. 
Indien voor een inhaalwedstrijd het veld van de thuisspelende club onbespeelbaar is, dan kan de competitieleiding besluiten de 
wedstrijd te laten spelen op het complex van de uitvereniging (zie hiervoor de afgelastingsprocedure Gold Cup 2020-2021). 

http://www.knhb.nl/knhb/organisatie/reglementen/DU21320_Reglementen+KNHB+incl+Bondsreglement.aspx
http://www.knhb.nl/knhb/organisatie/reglementen/DU19566_Spelreglement+Veldhockey+KNHB.aspx


Voor de heren en dames teams uit de 1e klasse geldt dat, als zij verliezen in de 1e, 2e of 3e ronde van de Gold Cup, ze instromen in 
de Silver Cup ronde 4 of 5. 
 
c) De Gold Cup seizoen 2020-2021 wordt gespeeld volgens het knock-out principe.  
d) De speelduur van de wedstrijden is 4 x 17,5 minuut met een standaard rust. Bij een gelijke stand na reguliere speeltijd volgen 

direct shoot-outs (zie punt 6 van dit reglement). 
e) Bij alle wedstrijden wordt gebruik gemaakt van ballenkinderen. De verenigingen zijn er zelf verantwoordelijk dat er 

ballenkinderen zijn. 
f) Tot aan de kwartfinales speelt het in de reguliere competitie (w.b.t. klasse) het laagst spelende team thuis. Indien teams op 

hetzelfde niveau spelen én vanaf de kwartfinales bepaalt loting wie thuis speelt. Indien in de eerste ronde meerdere teams van 
hetzelfde laagste niveau deelnemen dan bepaalt de eindpositie in de ranglijst van seizoen 2018-2019, wie er thuis speelt 
(laagst geëindigde team). 

g) Indien een deelnemend team het recht heeft om thuis te spelen maar geen complex beschikbaar heeft, dan zal de wedstrijd 
omgedraaid worden en wordt het uitspelende team het thuis spelende team. Als ook dit team geen complex beschikbaar heeft dan 
heeft die vereniging die in eerste instantie thuis zou spelen de verplichting en verantwoordelijkheid om een alternatief 
complex/speelveld te regelen. De club dient een alternatieve speellocatie uiterlijk twee weken voor de speeldatum ter goedkeuring 
voor te leggen aan de competitieleiding. 

h) Tot en met de achtste finales wordt het land, inden mogelijk, verdeeld in minimaal vier regio’s en wordt er (zo veel mogelijk) 
gespeeld binnen de regio. Door dit systeem zorgen we ervoor dat op donderdagavond geen enorme afstanden moeten worden 
afgelegd (incidenteel niet te voorkomen). Vanaf de kwartfinales worden de regio’s losgelaten.  

i) De finales van de Gold Cup worden gespeeld op een door de competitieleiding aan te wijzen complex, zie punt 7. 
j) Alle wedstrijden tijdens de Gold Cup dienen conform het programma te worden gespeeld. 
k) De competitieleiding behoudt zich het recht om het thuis- en uitspelende team om te draaien als de speellocatie wijzigt. 
 
6. SHOOT-OUT PROCEDURE 
 
a) Shoot-outs voor het verkrijgen van een beslissing vinden plaats conform het spelreglement veldhockey. 
b) De praktische uitvoering van de shoot-outs is terug te vinden in het spelreglement veldhockey. 
c)  De “Instructie - In 10 stappen naar een succesvolle shoot-out serie”, zie KNHB.nl, verduidelijkt de praktische uitvoering; het 
bepaalde in het Bonds- en Spelreglement is ten alle tijden doorslaggevend. Aan deze instructie kunnen geen rechten worden 
ontleend. 
 
7. FINALE GOLD CUP 
 
a) De finale wordt bij voorkeur gespeeld op een complex van één van de deelnemende verenigingen. 
b) De verenigingen worden verzocht om hun plan van aanpak in te sturen voor het hosten van de finale. 
c) De vereniging dient tenminste 1 waterveld ter beschikking te hebben, een kleedkamer voor beide teams, een kleedkamer voor 

de scheidsrechters en ballenkinderen. Als beide verenigingen hierover beschikken wordt een locatie gekozen op basis van het 
ingediende plan voor de randactiviteiten rondom de wedstrijd, denk aan muziek, BBQ of andere feestelijke activiteiten. 

d) Het team van de speellocatie is automatisch het thuisspelende team. 
e) Teams dienen uiterlijk 1 uur voor aanvang van hun wedstrijd op de speellocatie aanwezig te zijn. 
f) De teammanager moet zich uiterlijk 1 uur voor aanvang van de eerste wedstrijd van zijn/haar team melden bij de 

competitieleiding van de KNHB in het clubhuis van de hostclub.  
g) Drie kwartier voor aanvang van de eerste wedstrijd van het team wordt de teammanager verwacht voor een korte (verplichte) 

briefing van de Bondsgedelegeerde.  
h) Teams worden uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd bij/op het veld verwacht. 

 
8. TENUE/WEDSTRIJDKLEDING 
 
a) Elk team speelt zijn wedstrijden in het standaard-clubtenue. Tevens dient elk team in het bezit te zijn van een reservetenue, 

waarvan de kleur van shirt en kousen afwijkt van het standaardtenue en van het tenue van de tegenstander. De shirts (ook het 
reservetenue) dienen te zijn voorzien van aan elkaar verschillende rugnummers. 

b) Indien naar het oordeel van de competitieleiding/scheidsrechters in een wedstrijd verwarring kan ontstaan doordat de tenues op 
elkaar lijken, dan dienen de spelers van het in het wedstrijdprogramma laatstgenoemde team hun tenue aan te passen. 

c) Doelverdedigers dienen in een wedstrijd altijd een trui of shirt (met rugnummer) te dragen dat in kleur afwijkt van het tenue van 
beide teams. 

d) Indien de scheidsrechters van oordeel zijn, dat in een wedstrijd niet wordt voldaan aan het gestelde in de regels a t/m c van dit 
artikel, kunnen zij passende maatregelen laten nemen dan wel de speler(s) het uitkomen in de wedstrijd ontzeggen tot het tenue 
in overeenstemming met de voorschriften is gebracht (overeenkomstig met het bepaalde in BR. art. 11). 

e) Bij niet of niet behoorlijk voldoen aan het gestelde in de regels a t/m c van dit artikel (opvolgen passende maatregelen) kan aan 
een vereniging een geldboete worden opgelegd van ten hoogste € 250,00 (overeenkomstig met het bepaalde in BR. art. 11). 
 

9. DIGITAAL WEDSTRIJD FORMULIER (DWF) 
 
a) De manager/aanvoerder van het team vult ten minste 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd het door de KNHB verstrekte 

DWF in, de manager/aanvoerder ontvangt vooraf gegevens voor autorisatie via de wedstrijdsecretaris van de club. 
b) Per wedstrijd mag een team maximaal 17 spelers uit laten komen geselecteerd uit de voor het team speelgerechtigde 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. De samenstelling van het team (lees: de wedstrijdselectie) kan per wedstrijd verschillend zijn. 
De namen en rugnummers van de spelers worden op het DWF vermeld. 

c) Het aantal spelers op het formulier dient overeen te komen met het aantal spelers op het veld en op de bank; dit houdt in dat 
geblesseerde en geschorste spelers tijdens de wedstrijd niet plaats mogen nemen op de spelersbank van het team. 

d) Na afloop van de wedstrijd dienen, nadat de uitslag en andere gegevens zijn ingevuld (bv. kaarten, opmerkingen etc.), de 
scheidsrechters en vervolgens de aanvoerders het DWF direct op het veld te accorderen. 

 
10. ARBITRAGE / BONDSGEDELEGEERDEN / PROTESTEN 
 
a) Alle wedstrijden in de Gold Cup worden gefloten door de KNHB aangewezen Bondsscheidsrechters. 
b) De competitieleiding kan voor de Gold Cup Bondsgedelegeerden aanwijzen. 
 
 
 

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/scheidsrechters/alles-over-de-spelregels


 
 
 
 
11. TUCHT/MAATREGELEN WANGEDRAG 
 
a) Bij de wedstrijden gebruiken de scheidsrechters gekleurde kaarten om waarschuwingen en uitsluitingen van spelers te 

signaleren. De gebruikelijke volgorde in het tonen van deze kaarten is groen/geel/rood. Tegen ernstig wangedrag kan echter 
ook direct met een gele of rode kaart en de bijbehorende tijdelijk of definitieve uitsluiting worden opgetreden. 

b) Bij een gele of rode kaart dient/dienen de scheidsrechter(s) mededeling te doen op het wedstrijdformulier met vermelding van 
de naam en rugnummer van de speler/begeleider, de minuut, de soort kaart en de reden/een kort verslag van het gebeurde.  

c) In het toepasselijke tuchtreglement van de KNHB staan de procedure en gevolgen van het behalen van een gele of rode 
kaart, alsmede van een melding wangedrag beschreven.  

d) De registratie van gele en rode kaarten verkregen in de Gold Cup is gescheiden van de registratie van gele en rode kaarten 
verkregen in de reguliere competitie, tenzij de Tuchtcommissie in haar uitspraak anders bepaald. 

e) Ter zake van een registratie of een automatisch verbod tot deelname naar aanleiding van een gele kaart is geen verweer of 
beroep mogelijk. Openstaande schorsingen gaan automatisch mee naar het volgende seizoen.  

f) De registratie van de gele kaarten vindt plaats conform de regels zoals die van kracht zijn voor het zaalhockey (art. TR. 5.4). 
Dit geldt tevens voor de boetebedragen/administratiekosten die gepaard gaan met de kaarten. 

• Een eerste gele kaart wordt geregistreerd, er wordt geen verbod tot deelname opgelegd, de betrokken 
vereniging ontvangt daarvan een kennisgeving.  

• Indien voor een betrokkene een tweede gele kaart wordt geregistreerd, geldt automatisch voor deze 
betrokkene een verbod tot deelname aan de eerstvolgende door de KNHB uitgeschreven bekerwedstrijd 
en ontvangt de betrokkene en diens vereniging daarvan een kennisgeving.  

• Indien voor een betrokkene een derde gele kaart wordt geregistreerd, geldt automatisch voor deze 
betrokkene een verbod tot deelname aan de eerstvolgende door de KNHB uitgeschreven bekerwedstrijd 
en ontvangt de betrokkene en diens vereniging daarvan een kennisgeving. 

• Indien voor een betrokkene een vierde gele kaart wordt geregistreerd, geldt automatisch voor deze 
betrokkene een verbod tot deelname aan de eerstvolgende twee door de KNHB uitgeschreven 
bekerwedstrijden en ontvangt de betrokkene en diens vereniging daarvan een kennisgeving. 

• Voor elke volgende gele kaart geldt automatisch voor deze betrokkene een verbod tot deelname aan de 
eerstvolgende twee door de KNHB uitgeschreven bekerwedstrijden en ontvangt de betrokkene en diens 
vereniging daarvan een kennisgeving. 

g) Onverminderd het bepaalde in BR. art. 9 is bij een definitieve verwijdering tijdens de poulefase de speler/begeleider zonder 
meer uitgesloten van het meespelen/begeleiden in de volgende wedstrijd van het toernooi.  

h) Bij optreden tegen wisselspelers op de spelersbank of tegen teambegeleiders die op de spelersbank hebben plaats genomen 
wordt overeenkomstig gehandeld.  

 
11. ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN 
 
Situaties, waarin de reglementen niet voorzien kunnen ter beslissing worden voorgelegd aan de competitieleiding voor wat betreft 
algemene en organisatorische aangelegenheden en (indien aangewezen) aan de door het Bondsbestuur benoemde 
Bondsgedelegeerde voor wat betreft spelregel- en scheidsrechterszaken.  
 

 


