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Procedure Beleid i.v.m. teamindelingen 
 
Steeds vaker wordt de KNHB benaderd met verzoeken om advies en mogelijkheden voor het 
vormen van teams in de diverse leeftijdscategorieën. Met deze memo wil de KNHB meer 
duidelijkheid scheppen welke regels er gelden bij het vormen van teams en welke 

mogelijkheden verenigingen hebben om toch tot volwaardige teams te komen indien ze op 
basis van aantallen c.q. aanbod niet direct een volwaardig team kunnen vormen in een 
bepaalde leeftijdscategorie.   
 

Deze memo is als volgt opgebouwd: 
• Leeftijdscategorieën; 
• Mogelijkheden om teams met zowel jongens als meisjes te vormen; 
• Samenstellen van teams met andere verenigingen. 
 

Leeftijdscategorieën 
Bij het indelen van jeugdteams dienen als uitgangspunt de volgende leeftijdscategorieën te 
worden gehanteerd. De volgende leeftijdscategorie geldt als de betrokken speler op 1 
oktober van het lopende seizoen (informatie over deze peildatum vind je in het bestand 

‘Peildatum 1 oktober’ via deze link): 
 
Wel minimaal 16 maar nog geen 18 jaar is A 
Wel minimaal 14 maar nog geen 16 jaar is B 

Wel minimaal 12 maar nog geen 14 jaar is C 
Wel minimaal 10 maar nog geen 12 jaar is D 
Wel minimaal 8 maar nog geen 10 jaar is E 
Wel minimaal 6 maar nog geen 8 jaar is F 
 

Hierbij geldt dat spelers altijd in een hogere leeftijdscategorie geplaatst mogen worden. Een 
speler met B leeftijd mag dus bijvoorbeeld worden geplaatst in JA2. Andersom is dit niet het 
geval. Indien een vereniging een of meerdere spelers met (eerstejaars) A leeftijd in de B wil 
laten uitkomen, dan dient er dispensatie te worden aangevraagd. Alle informatie hierover 

vind je in het bestand ‘Leeftijdsdispensatieregeling jongste jeugd, junioren en senioren’ via 
deze link.  
 
Mogelijkheden om teams met zowel jongens als meisjes te vormen 

Voor junioren A tot en met D worden gescheiden competities aangeboden en mogen meisjes 
niet in de jongenscompetitie meespelen en andersom. Bij de jongste jeugdteams is 
deelname van mixteams wel toegestaan. 
 
In individuele gevallen kan een vereniging contact zoeken met de competitieleiding of het 

toch mogelijk is om enkele jongens of meisjes bij de andere categorie mee te laten spelen. 
Dit wordt enkel toegestaan in de D-jeugd en dan maximaal 3 jongens die meespelen bij een 
meisjesteam en dient te worden aangevraagd bij inschrijving van de teams in juni. Als het 
meer dan 3 jongens zijn wordt het team automatisch in de jongenscompetitie ingedeeld. Dit 

team bestaat dan dus uit de beschikbare jongens, aangevuld met meisjes. Het team zal in de 
standenmotor worden aangeduid met de toevoeging ‘mix’, dus bijvoorbeeld JD1mix of 
MD2mix. 
 

Samenstellen van teams met andere verenigingen 
Indien een vereniging onverhoopt niet in staat is zelfstandig een team in een bepaalde 
categorie te vormen doordat zij over onvoldoende spelers beschikt of enkel een team kan 
vormen met zeer uiteenlopende hockeycapaciteiten, kan worden samengewerkt met een 
andere vereniging. Het Bondsreglement 2021 (art. 6.4) zegt hierover het volgende: 

 
“Het Bondsbestuur, dan wel de competitieleiding heeft de bevoegdheid om verenigingen, die 
op zich twee aparte rechtspersonen zijn, toe te staan om samen een of meerdere teams te 
vormen. In deze situatie blijft een speler lid bij de vereniging waar hij/zij al lid van was, 

maar speelt in een team wat gevormd wordt met een andere vereniging. De eerstgenoemde 
vereniging in de teamnaam van dat team is richting KNHB verantwoordelijkheid voor het 
team.” 
 

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/procedures-knhb
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/procedures-knhb
https://www.knhb.nl/nieuws/publicatie-bondsreglement-seizoen-2020-2021
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Uitgangspunten bij deze regeling zijn: 
• Het doel van de vereniging dient te blijven dat zij zelf een volledige lijn aan jongens- 

respectievelijk meisjesteams hebben. Waar kan worden zelfstandig teams gevormd en de 
vereniging is actief met het werven van leden in die categorieën om in de toekomst weer 

zelfstandig volwaardige teams te vormen; 
• De regeling is bedoeld om verenigingen in nood te helpen om met deze regeling toch hun 

leden een volwaardige team en competitie aan te bieden; 
• Daarnaast is het niet bedoeling dat er samengestelde teams worden gevormd om zo 

sterker te worden dan een andere vereniging in de regio. Dit aangezien het uitgangspunt 

voor de competities is dat elke club zelfstandig tracht een jongens- of meisjeslijn op te 
zetten en met deze regeling wordt getracht verenigingen in nood te helpen;  

• Spelers blijven lid van hun eigen vereniging zodat de vereniging later in staat is weer 
zelfstandig teams te vormen en geen spelers overgaan naar een andere vereniging wat 

gevoelig kan liggen en afbreuk doet aan de individuele vereniging; 
• In incidentele situaties kan in overleg worden bepaald of het aantal van twee 

verenigingen in een bepaalde categorie kan worden uitgebreid naar drie verenigingen. 
 

Uitwerking: 
• De beide betrokken verenigingen vragen vooraf bij inschrijving van de teams in juni, met 

overlegging van de teamgegevens, toestemming aan de competitieleiding of zij een (of 
meerdere) samengestelde teams mogen vormen. Bij deze aanvraag wordt verklaard 
waarom het niet lukt zelfstandig teams te vormen. Jaarlijks dient opnieuw deze 

toestemming te worden gevraagd. De KNHB zal toetsen of er geen andere opties zijn en 
of de aanvraag voldoet aan de regeling; 

• Indien verenigingen samen twee teams kunnen formeren in een bepaalde 
leeftijdscategorie, dan mogen beide teams samengestelde teams zijn; 

• Indien verenigingen samen drie teams kunnen formeren in een bepaalde 
leeftijdscategorie, dan moeten minimaal twee teams eigen verenigingsteams zijn en mag 
er één samengesteld team worden gevormd; 

• Indien verenigingen samen vier teams of meer kunnen formeren in een bepaalde 

leeftijdscategorie dan mogen er geen samengestelde teams worden geformeerd. Dit laat 
onverlet dat een grotere vereniging wel een kleinere vereniging mag aanvullen die 
zelfstandig geen volledig team op de been krijgt; 

• In de junioren (A-, B- en C-jeugd) mogen samengestelde teams niet uitkomen in de:  
o Voorcompetitie: (Landelijke) topklasse en landelijke subtopklasse;  

o Lentecompetitie: Landelijke, Super en IDC.  
In de 1e klasse wordt hier zeer terughoudend mee omgegaan.  
In de D-categorie worden in alle klassen samengestelde teams toegestaan.  

• In de senioren mogen samengestelde teams niet uitkomen in de: 

o Hoofd-, Promotie-, Overgangs- of 1e klasse voor standaardteams; 
o Hoofd- en Overgangsklasse voor reserveteams; 
o Hoogste klasse voor Jong Senioren in het district. 

In de Hoofd- en Overgangsklasse voor senioren 30/35/45+ wordt hier zeer 

terughoudend mee omgegaan. 
• Uiteindelijk is formeel één van beide verenigingen verantwoordelijk voor het 

samengestelde team. Die vereniging is aanspreekpunt voor de KNHB en verantwoordelijk 
voor de planning van het team; 

• De teamnaam wordt: de naam van de verantwoordelijke vereniging/de naam van de 

andere vereniging en dan de teamcode van de verantwoordelijke vereniging, dus 
bijvoorbeeld Mistral/Zundert JC1;  

• De teamleden van het samengestelde team blijven lid van de eigen vereniging. De 
verantwoordelijke vereniging meldt de leden van de andere vereniging aan als vrijwilliger 

in de ledenadministratie zodat zij ook op het DWF kunnen worden gezet. De KNHB beziet 
nog of dit handiger kan worden geregeld; 

• De speellocatie is het complex van één van beide verenigingen. Bij het plannen van de 
wedstrijd, geeft de verantwoordelijke vereniging per wedstrijd aan op welke locatie de 

desbetreffende wedstrijd wordt gespeeld (in Sportlink c.q. de verenigingsapplicatie, 
zodat dit wordt getoond in de standenmotor en alle andere platformen waarop de 
wedstrijden te zien zijn). Over het algemeen maken verenigingen tot nu toe de keuze om 
en om te spelen, dus de ene wedstrijd op locatie 1 en de volgende op locatie 2 etc.; 
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• Er dient in een onderling gelijk tenue te worden gespeeld door het samengestelde team. 

Het tenue is of het tenue van een van de verenigingen of bestaat uit kleuren van de 
tenues van de beide verenigingen. De verantwoordelijke vereniging communiceert voor 
aanvang van iedere competitie aan de tegenstanders in welke kleuren het 
samengestelde team speelt; 

• Spelers uit het samengestelde team mogen enkel invallen in andere teams van hun eigen 
vereniging of in een ander samengesteld team wat beide verenigingen samen hebben 
gevormd (mits uiteraard toegestaan volgens de speelgerechtigdheids- en leeftijdsregels); 

• Bij de competitieleiding kan dispensatie worden aangevraagd als er niet aan 
bovenstaande uitwerking voldaan kan worden.  

 
 


