Procedure peildatum 1 oktober
In het Bondsreglement 2021 art. 3 staan de leeftijdscategorieën voor de jongste jeugd, junioren,
jong senioren, senioren en senioren 30/35/45+ beschreven. In iedere categorie spelen teams van
zoveel mogelijk vergelijkbare leeftijden tegen elkaar. Om te bepalen in welke leeftijdscategorie een
speler of speelster valt, wordt gekeken naar de leeftijd op 1 oktober van het betreffende jaar.
Omdat vaak de vraag wordt gesteld waarom deze peildatum op 1 oktober ligt, leggen we dat hier
uit.
Waar komt de 1-oktobergrens vandaan?
Het vaststellen van de peildatum hing ooit samen met de peildatum die scholen hanteerden. Met
name voor de overgang van groep 2 naar groep 3 werd deze datum als richtlijn gebruikt. De
overheid had bepaald dat een kind voor 1 oktober 6 jaar moest zijn om van de kleuterklas naar de
lagere school te mogen. Deze regeling bestaat al sinds 1 augustus 1985 niet meer. Toch is de ze 1oktobergrens nog lang toegepast en passen sommige scholen deze regeling nog steeds toe. Andere
scholen zijn overgestapt naar 1 januari of spreken van een overgangsperiode tussen 1 oktober en
1 januari waarin naar de ontwikkeling van het kind gekeken wordt of de overstap naar groep 3
gemaakt kan worden.
Leeftijdscategorieën in het hockey
In het hockey wordt zowel 1 oktober als 1 januari als peildatum aangehouden: de een voor de
competitie, de ander voor de selectieteams.
1 januari – selectieteams
Internationaal geldt 1 januari als peildatum voor de selectieteams. Dit betekent dat bij een
toernooi voor nationale teams onder 21 jaar in 2021 alle spelers op of na 1 januari 2000 geboren
moeten zijn. Vanwege deze regels van de FIH en EHF wordt voor de selectieteams van de KNHB de
peildatum van 1 januari aangehouden.
1 oktober – competitie
Voor de competitie geldt in Nederland 1 oktober als peildatum. Dit betekent bijvoorbeeld voor
seizoen 2021-2022 dat een speler in de B-categorie geboren moet zijn in de periode van 1 oktober
2005 tot en met 30 september 2007. Als een speler, geboren in deze periode, nog een jaar in de C
wil hockeyen, moet hiervoor dispensatie worden aangevraagd. Als een speler een categorie hoger
wil hockeyen mag dat altijd.
Waarom wordt de peildatum van de competitie niet verschoven naar 1 januari?
Een veel gestelde vraag is waarom de peildatum van de competitie niet verschoven wordt naar 1
januari. Verschillende scholen (steeds meer) houden 1 januari aan, maar er zijn ook nog scholen
die gebruik maken van de 1-oktobergrens. Wanneer de KNHB ervoor zou kiezen om de peildatum
voor de competitie te verschuiven naar 1 januari betekent dit voor kinderen die in de periode van 1
oktober tot 1 januari geboren zijn dat ze een jaar eerder door moeten schuiven dan hun
klasgenootjes.
Dat betekent dus dat kinderen die op een school met de 1-oktobergrens zitten minder met
klasgenoten kunnen hockeyen. Op hockey zitten deze kinderen namelijk een categorie hoger dan
hun klasgenoten. De vereniging zou hier dan dispensatie voor aan moeten vragen, maar deze
wordt alleen verleend op basis van medische gronden of het ontbreken van een passend team. Niet
hockeyen bij je klasgenoten is geen geldige reden om een ouder kind bij een jongere categorie te
laten spelen.
Daarbij komt dat de verenigingen meer vrijheid houden wanneer de KNHB 1 oktober hanteert. Zij
kunnen dan namelijk zelf de keuze maken of ze binnen de vereniging 1 oktober of 1 januari als
peildatum aanhouden. In het geval alle scholen in de omgeving van de vereniging bijvoorbeeld 1
januari als peildatum aanhouden, kan dit handig zijn. In dat geval kan zij dan toch zonder
dispensatie spelers terughouden die geboren zijn tussen 1 oktober en 1 januari, aangezien de
formele grens op 1 oktober ligt. Het enige wat kan gebeuren is dat zij spelen tegen een vereniging
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die binnen de vereniging 1 oktober aanhoudt. De kinderen van de tegenstander zullen hierdoor
gemiddeld dus iets ouder zijn.
Kortom: vasthouden aan de peildatum van 1 oktober voor de competitie is gunstiger zolang niet
alle scholen over zijn gegaan naar de peildatum van 1 januari. Als op school 1 januari geldt en
kinderen op hockey met klasgenoten mee willen/kunnen dan mogen ze altijd eerder
doorgeschoven worden. Belangrijk hierbij is te letten op de fysieke en mentale ontwikkeling en de
vraag te stellen of het verstandig is om op basis daarvan door te schuiven. Hierbij vraagt de KNHB
dus dezelfde flexibiliteit en maatwerk als de minister vraagt van scholen.
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