
Speelgerechtigdheid



Speelgerechtigdheidsregels
Doel: Meer flexibiliteit in en toegankelijk maken van het meespelen in 

competitie(vormen) vanuit regelgeving 

Waarom is een aanpassing nodig?

– De flexibiliteit die we mogelijk maken in het nieuwe bindingsmodel moet 

ook vertaald worden naar de competitie en de bijbehorende reglementen. 

Hierbij gaat het met name om de introductie en het legaal mee laten 

spelen van niet clubgebonden hockeyers. De regels moeten daarbij 

aansluiten op 1) de behoefte van de doelgroep (hockeyers en 

verenigingen) en 2) datgene wat we structureel terugzien in de praktijk. 



Voorbeelden uit de praktijk 
– Ex-hockeyers worden regelmatig gevraagd in te vallen bij vrienden/oud-

teamgenoten zonder lid te zijn van de vereniging. Dit gaan we mogelijk 

maken/‘legaliseren’.  

– Een kind van gescheiden ouders die op verschillende plekken in het land 

wonen is het ene weekend bij de ene ouder en het andere weekend bij de 

andere ouder. Het kind hockeyt bij twee verenigingen, waardoor het toch ieder 

weekend kan hockeyen. 

– Studenten worden lid van een vereniging in hun nieuwe studentenstad. Als ze 

in het weekend eens terug naar hun ouders gaan, is het mogelijk om nog met 

hun oude team mee te spelen.  

– Een fanatieke hockeyer speelt in de reguliere competitie bij een club. Deze 

club biedt geen Sevens aan, maar een club in de buurt wel. 

– Spelers die bij een andere vereniging gaan spelen, maar toch ook lid willen 

blijven van hun oude vereniging. 



Uitgangspunten 
– De speelgerechtigdheidsregels zijn laagdrempelig, voor iedereen duidelijk 

en sluiten aan bij het niveau van de competitie

– De speelgerechtigdheidsregels zorgen voor een eerlijk verloop van de 

competitie 

– De competitie is leuk en toegankelijk voor alle type hockeyers

– We maken het mogelijk dat alle mensen die graag willen hockeyen, en nu 

‘illegaal’ invallen, als hockeyliefhebbers omarmd worden en dus legaal 

mee kunnen spelen



Een passende set regels per categorie

Door in het Bondsreglement onderscheid te maken in 3 verschillende 
categorieën, die elk een passende set regels krijgt.

Verdeling Categorieën I, II en III:

Categorie I = strakke regelgeving Categorie II = meer flexibilteit mogelijk Categorie III = #keepplaying

Standaardteams Reservecompetities Hockey7

Gold Cup en Silver Cup 30+, 35+, 45+ Doordeweekse avondcompetities

Voorcompetities A, B en C 
Landelijke Topklasse A en B/ Landelijke Subtopklasse A 
en B/ Topklasse C

Jong Senioren Dames Doordeweeks

Landelijke Competitie A en B A tot en met D 
alles behoudens genoemd onder categorie I 

Jongste Jeugd speelreeksen

Super A, B en C Bedrijfshockey



Clubgebonden vs niet clubgebonden hockeyer

In het bondsreglement worden de termen clubgebonden hockeyer en niet clubgebonden 
hockeyer geïntroduceerd.

– Een clubgebonden hockeyer is een hockeyer die lid is van een vereniging (men kan bij 
meerdere verenigingen clubgebonden hockeyer zijn).

– Een niet clubgebonden hockeyer is geen lid van een vereniging. Zij kunnen of bij een 
vereniging of via www.flexhockey.nl aanbod afnemen bij een vereniging, zoals het 
spelen van een of meerdere wedstrijden. 

– Clubgebonden hockeyers kunnen ook als niet clubgebonden hockeyer bij een andere 
vereniging spelen, zolang ze voldoen aan de regels die per categorie gelden (zie 
volgende sheet).

– Alle typen clubgebonden hockeyers mogen wedstrijden spelen. Voor de KNHB is er in het 
kader van speelgerechtigdheid geen onderscheid meer in trimleden, trainingsleden en 
wedstrijdleden (veldweekleden). Verenigingen kunnen in hun lidmaatschapsvormen nog 
wel onderscheid maken. 

– Zowel clubgebonden als niet clubgebonden hockeyers mogen per seizoen bij maximaal 3 
verenigingen wedstrijden spelen (zaalhockey: 2).

http://www.flexhockey,.nl/


Wat betekent dit voor categorie I?
In categorie I vallen de hoogste competities. Hiervoor geldt strakkere 

regelgeving dan voor categorie II en III. 

Daarom gelden de volgende regels:

– In wedstrijden in categorie I mogen alleen clubgebonden hockeyers 

meespelen.

– Clubgebonden hockeyers mogen per seizoen voor maximaal 3 

verenigingen uitkomen, maar per seizoen mag slechts voor één vereniging 

binnen categorie I worden uitgekomen.



Wat betekent dit voor categorie II?
In categorie II vallen de breedtecompetities. Hier is meer flexibiliteit mogelijk 
dan in categorie I. 

Daarom gelden de volgende regels:

– In wedstrijden in categorie II mogen zowel clubgebonden als niet 
clubgebonden hockeyers meespelen (uiteraard in hun eigen leeftijdscategorie). 

– Een team moet aan het begin van het seizoen uit minimaal 11 clubgebonden 
hockeyers bestaan, zodat er gedurende het seizoen enige continuïteit geborgd 
is. 

– Zowel clubgebonden als niet clubgebonden hockeyers mogen per seizoen bij 
maximaal 3 verenigingen wedstrijden spelen.

– Elke hockeyer mag per seizoen maar voor één team uit een poule uitkomen.



Hoe wordt je team bepaald?
– Clubgebonden hockeyers: 

– Je team wordt bepaald o.b.v. de teamlijst waarop je vereniging je voor aanvang 

van het seizoen plaatst.

– Als je niet op een teamlijst bent geplaatst, dan wordt je niveau vastgesteld op 

basis van het team waar je als eerste 3 wedstrijden hebt meegespeeld.

– Als je clubgebonden hockeyer bent bij meer dan één club dan wordt per club je 

team c.q. niveau bepaald.

– Niet clubgebonden hockeyers:

– Je niveau wordt vastgesteld na 3x meespelen op hetzelfde niveau (bij één of 

meerdere clubs). Daarna mag je alleen nog hoger en op hetzelfde niveau 

uitkomen. 

– Om competitievervalsing aan het einde van het seizoen te voorkomen, mag je 

alleen mee doen in beslissingswedstrijden als je al 3x eerder hebt meegespeeld bij 

dat team. 



Hoe werkt het met invallen? 
– Teams die een invaller nodig hebben, hebben de mogelijkheid om een 

invaller te regelen: 

– Van een ander team van de club volgens de speelgerechtigdheidsregels 

– Iemand van een andere club volgens de speelgerechtigdheidsregels 

– Niet clubgebonden hockeyer die volgens niveaubepaling op dat niveau 

mag spelen en nog niet eerder in die poule is uitgekomen

– Als clubgebonden hockeyer bij één club gelden de invalregels bij je eigen 

club ook als je een keertje in wil vallen als niet clubgebonden hockeyer bij 

een andere club (v.w.b. niveau, bij 11 spelers of minder)



Wat betekent dit voor categorie III?
In categorie III valt ander aanbod dan de reguliere competitie (zoals 

Hockey7, avondcompetities en Jongste Jeugd speelreeksen). Hier geldt 

#keepplaying en dus grote mate van flexibiliteit. 

Daarom gelden de volgende regels: 

– In categorie III mogen zowel clubgebonden als niet clubgebonden 

hockeyers meespelen. 

– De specifieke regels die passen bij het betreffende aanbod.



Tuchtzaken
Vanwege het mogelijk maken van flexibiliteit in competities gelden de volgende 

regels bij tuchtzaken:

– Gele en rode kaarten zijn persoonsafhankelijk, voor zowel een clubgebonden 

en een niet clubgebonden hockeyer. 

– Gele kaarten worden uitgezeten in de eerstvolgende wedstrijd na het behalen 

van de 3e gele kaart en volgende kaarten, in het team waar de speler 

oorspronkelijk voor uitkomt. Dit kan dus voor meerdere teams/clubs zijn. Het 

Bondsbestuur kan nader aanwijzingen geven. 

– Rode kaarten worden beoordeeld door de Tuchtcommissie. Zij legt mede 

afhankelijk van het lidmaatschap de straf op en bepaalt de tenuitvoerlegging. 

Dit kunnen wedstrijdschorsingen zijn, maar ook periodeschorsingen. 


