
 

 

Belangrijkste wijzigingen Bondsreglement versie 1 augustus 2021 (t.o.v. 2020)  
 
In dit overzicht zijn de belangrijkste wijzigingen opgenomen in het Bondsreglement uitgave 
2021 ten opzichte van 2020. Voor een volledige overzicht en de exacte teksten, verwijzen 
wij je naar het Bondsreglement uitgave 2021 welke te downloaden is op www.knhb.nl.   
  
Algemeen 
Artikelen 2 t/m 5 (versie 2020) inzake lidmaatschap en speelgerechtigdheid zijn volledig 
herschreven in verband met de aanpassingen in het lidmaatschaps- en bindingsmodel van de 
KNHB. De vernieuwde inhoud hiervan is opgenomen in de artikelen 2 t/m 6 (versie 2021). 
Aangezien deze artikelen volledig zijn herschreven, is er geen markering in de kantlijn 
toegevoegd.  
 
Hieronder zijn wel de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van vorig seizoen opgenomen. 
 
Begrippenlijst 
Onderstaande begrippen zijn toegevoegd, namelijk: 
 Categorie I 
 Categorie II 
 Categorie III 
 Clubgebonden speler 
 Combiteam 
 Lijst 
 Mix team 
 Niet clubgebonden speler 
 Niveaubepaling 
 Rating 
 Standaardcompetitie 
 Teamlijst 
 
Wegens de wijzigingen rondom het bindingsmodel zijn er ook een aantal begrippen 
herschreven of aangepast, maar de inhoud van deze begrippen blijft hetzelfde.  
 
De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen: 
 
2.1 Competitie aanbod     aanpassing 
 Vanaf seizoen 2021-2022 is het aanbod van de competities opgedeeld in drie 

categorieën. Elke categorie, met de daarbij behorende competities, heeft haar eigen 
set aanvullende speelgerechtigdheidsregels (artikelen 4 t/m 6) op de algemene 
speelgerechtigdheidsregels (artikel 3) die voor iedereen gelden. 

 
7.1 Maatregelen geen teambegeleider of teambegeleider zonder lidmaatschap bij de 

KNHB      aanpassing 
 Vanaf seizoen 2021-2022 is het voor een teambegeleiders verplicht om ook lid te zijn 

van de KNHB. Met dit lidmaatschap onderwerpt deze teambegeleider zich aan de 
statuten reglementen van de KNHB en valt onder het tuchtrecht. 

 
12 Wedstrijdkleding en spelersuitrusting   aanpassing 
 De regels omtrent het clubtenue zijn gewijzigd zodat er meer mogelijkheden zijn 

voor verenigingen. Daarnaast sluiten de regels hiermee aan op de regelgeving van 
de EHF.  


