
 

Leidraad deelname KNHB ParaHockey G- en LG-competitie (april 2021) 

 
Competitie – uitgangspunten (G-en LG-Hockey) 

• de speeldagenkalender is leidend 

• vakanties vrij houden 

• 8 - 10 wedstrijden spelen in een seizoen 

• kampioen promoveert; laatste degradeert (indien mogelijk)* 

• evenwichtige spreiding wedstrijden voor en na de winterstop 

• er wordt normale, anderhalve of dubbele competitie gespeeld 

• poules bestaan uit 4 en maximaal 6 teams* 

• landelijke kampioenspoule* 

• rekening houden met wensen van verenigingen (waar mogelijk) 
*bij LG hebben we een 6- en 8-tal poule, winnaar in poule is kampioen en varieert het aantal 
teams in een poule. 
 
 

Combinatieteam 

• indien een vereniging te weinig spelers heeft, is het mogelijk met een andere vereniging een 
combinatieteam in te schrijven 

• de namen van de spelers van de andere vereniging moeten voor de start van de competitie 
worden doorgegeven aan de KNHB 
 

Verplaatsen van wedstrijden 

• Inhaaldata zijn vastgesteld maar daar kan van worden afgeweken 

• Plan tijdig de te verplaatsen wedstrijden, bij voorkeur zodra de indeling van de competitie 
gepubliceerd is 

• Neem contact op met de tegenstander voor overleg 

• Iedere vereniging informeert zijn eigen wedstrijdsecretariaat 

• Wedstrijdsecretariaat van beide clubs nemen contact op met de KNHB 

• Mailadres: competitie@knhb.nl 
 

Communicatie – uitgangspunten 

• Zorg voor een centraal mailadres met ghockey@... of lghockey@.. of parahockey@... 

• Graag het mobiele nummer van de coördinator doorgeven aan competitieleider 

• Lees regelmatig de mail; ook tijdens de winterstop 

• Reageer tijdig en adequaat 

• Communiceer ook intern met coaches, ouders en spelers 

• Tip: maak aan het begin van het seizoen een appgroep met de coaches van de 
competitieteams waarmee je in dezelfde poule zit 

• Laat het wedstrijdsecretariaat bij vragen eerst met de coördinator contact opnemen alvorens 
direct met de KNHB te mailen  

• Mailadres voor G-Hockey: competitieleiderparahockey@knhb.nl  

• Mailadres voor LG-Hockey: hans.mater@knhb.nl 
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