
 

 

Bondsreglement – aanvullende bepalingen zaalhockeycompetitie i.v.m. het 

coronavirus met ingang van 3 december 2021 

 

Het bondsbestuur van de KNHB stelt op basis van artikel 9.4 van het huishoudelijk reglement 

het Bondsreglement vast. In het Bondsreglement worden voorschriften gepubliceerd ten 

aanzien van:  

a) de organisatie van wedstrijden en competities en alles wat daarmee samenhangt;  

b) de arbitrage en alles wat daarmee samenhangt;  

c) de uitoefening van bevoegdheden van het bondsbestuur respectievelijk de 

competitieleiding in het kader van de competitie;  

d) de werkwijze van andere besturen en commissies van de KNHB. 

 

De KNHB streeft ernaar om gedurende het seizoen 2021-2022 een volledig 

competitieprogramma af te werken. Om een goed competitieverloop te kunnen waarborgen 

en in te springen op actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft de KNHB besloten 

ter aanvulling op het actuele Bondsreglement (versie augustus 2021) een set aanvullende 

bepalingen vast te stellen. Deze aanvullende bepalingen treden vanaf heden in werking en 

gelden tot nader order.  

Daarbij blijft de mogelijkheid bestaan dat de KNHB gedurende het seizoen nadere 

aanvullende bepalingen vaststelt op basis van artikel 1.2 van het Bondsreglement indien de 

ontwikkelingen rondom het coronavirus daarnaar vragen.  

Waar in deze aanvullende bepalingen tegenstrijdigheden staan t.o.v. het actuele 

Bondsreglement zelf, gaan de aanvullende bepalingen voor.  

 

Leeswijzer: de aanvullende bepaling heeft telkens het artikelnummer uit het Bondsreglement 

waarop de bepaling aansluit en waar de reguliere regels rondom dit onderwerp zijn 

opgenomen. 

 

Tot slot: een goed competitieverloop kan alleen tot stand komen als elke betrokkene (speler, 

teambegeleider, scheidsrechter, toeschouwer of vrijwilliger) zijn verantwoordelijkheid neemt 

voor het opvolgen van de coronaregels van de overheid en de geldende regels binnen de 

hockeysport.  

 

Vragen over deze aanvullende bepalingen kun je stellen via competitie@knhb.nl. De 

competitieleiding is ook altijd te benaderen voor overleg. 

 

Aanvullende bepalingen Bondsreglement  

 

2.1.  Competitiesoorten en organisatievorm 

In aanvulling op het gestelde in dit artikel zijn de volgende bepalingen vastgesteld: 

• Voorafgaande aan elk deel van het seizoen stelt de KNHB vast in welk competitieformat 

een competitie wordt gespeeld (welke klassen, aantal poules, wel of geen play-offs etc.). 

In een overmachtssituatie (b.v. als blijkt dat er onvoldoende speeldagen resteren om de 

competitie in het reguliere format af te wikkelen) kan de KNHB besluiten gedurende het 

seizoen het competitieformat aan te passen ten einde op een competitieve manier de 

eindranglijst van de betreffende competitie vast te stellen en te bepalen welk team 

kampioen is en welke teams promoveren of degraderen. De KNHB kan vooraf richting 

geven aan dit besluit door bekend te maken welke opties er mogelijk zijn maar besluit 

uiteindelijk of een der opties mogelijk is of dat op een andere manier het format zal 

worden aangepast. 

 

2.2   Speeldagen/ periodes 

In aanvulling op het gestelde in dit artikel zijn de volgende bepalingen vastgesteld: 
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• Voorafgaande aan het seizoen stelt de KNHB de speeldagenkalender vast. Indien de 

situatie daartoe noopt, kan de KNHB gedurende het seizoen de speeldagenkalender 

aanpassen, wedstrijden inplannen op andere dan reguliere speel- en inhaaldagen en het 

seizoen langer laten doorlopen dan normaal. De laatste wedstrijden worden uiterlijk eind 

februari gepland. 

 

2.6  Ranglijst opmaken 

In aanvulling op het gestelde in dit artikel zijn de volgende bepalingen vastgesteld: 

 

Indien in een competitie nog niet alle wedstrijden zijn gespeeld en de KNHB geen 

mogelijkheden ziet om de resterende wedstrijden alsnog gedurende het lopende seizoen uit 

te spelen dan wordt de eindstand, op basis waarvan het kampioenschap, promotie en 

degradatie (volgens de geldende promotie- en degradatieregeling) wordt vastgesteld, als 

volgt opgemaakt: 

1. Minimaal 75%* van de wedstrijden in de poule zijn gespeeld. Op dat moment wordt de 

actuele stand gebruikt om tot een eindrangschikking te komen. De ranglijst wordt dan 

nog steeds op basis van het bepaalde in artikel 2.5 van het Bondsreglement opgesteld, 

maar dan op basis van gemiddelden. Het aantal door een team behaalde wedstrijdpunten 

wordt gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden en op basis daarvan wordt de 

volgorde op de ranglijst bepaald. Indien twee teams een gelijk gemiddeld aantal 

wedstrijdpunten hebben, dan wordt vervolgens achtereenvolgens gekeken op basis van 

artikel 2.5 naar het gemiddeld aantal gewonnen wedstrijden, het gemiddelde doelsaldo, 

het gemiddelde aantal gescoorde doelpunten en tot slot het onderlinge resultaat.  

2. Indien nog niet 75%* van alle wedstrijden is gespeeld dan geldt als eindstand de stand 

nadat iedereen voor de eerste keer tegen elkaar heeft gespeeld; 

3. Indien nog niet elk team 1x tegen elk ander team in de poule heeft gespeeld, dan kan de 

competitieleiding op basis van artikel 2.1 het competitieformat aanpassen om alsnog in 

ander format tot beslissingen te komen. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan wordt de 

competitie als niet beëindigd beschouwd. 

4. In basis degraderen of promoveren uit niet beëindigde competities alleen teams indien 

op het moment van staken van de competitie al duidelijk is dat dit team in de ranglijst 

ook op een zekere promotie- of degradatieplek zou zijn geëindigd indien de competitie 

pas was gestaakt nadat iedereen 1x tegen elkaar had gespeeld. 

 

Indien op basis van hetgeen bovenstaand gesteld in een competitie de stand wel leidt tot een 

promovendus of degradant en op het aansluitende niveau niet dan geldt het volgende: 

1. Is er een zekere promovendus aan te wijzen dan promoveert deze per definitie; 

2. Zijn er op basis van dit artikel op een niveau een of meer zekere degradanten aan te 

wijzen, maar op het niveau eronder minder of geen zekere promovendi, dan worden de 

degradanten op basis van gemiddelden op eindpositie en vervolgens volgens het 

gestelde in het Bondsreglement artikel 2.6 in een ranglijst gezet en degraderen uit die 

ranglijst enkel de teams met de laagste posities totdat het aantal van zekere promovendi 

is bereikt.  

 

Voorbeeld: in de Topklasse District zijn 6 rondes gespeeld (iedereen heeft elkaar al een keer 

gezien), in de Subtopklasse District 4 (nog niet iedereen heeft elkaar 1x gezien). Dit 

betekent dat op basis van de stand na 6 wedstrijden wel team(s) degradeert uit de 

Topklasse District maar niemand direct promoveert uit de Subtopklasse District. In die 

situatie zal naar de stand in de Subtopklasse District worden gekeken. Indien de nummer 1 

in de Subtopklasse District minimaal 4 wedstrijdpunten losstaat (met nog één wedstrijd te 

spelen totdat iedereen elkaar 1x gezien heeft), dan staat dat team sowieso na 5 wedstrijden 

ook bovenaan en promoveert. Indien dit team b.v. maar 1 wedstrijdpunt losstaat na 4 

wedstrijden, dan promoveert het team niet aangezien het team nog achterhaald kan worden. 

De degradant uit de Topklasse District blijft dan toch in de Topklasse District. 



 

 

 

* Afronden op gehele getallen naar beneden 

 

2.7  Promotie- en degradatieregeling(en) 

In aanvulling op het gestelde in dit artikel zijn de volgende bepalingen vastgesteld: 

• In de aanvullende bepalingen op artikel 2.1 en 2.6 is vastgesteld hoe de eindstand van 

een competitie wordt vastgesteld indien het format van een competitie wordt aangepast 

of een competitie niet volledig wordt uitgespeeld.  

• Bij aanpassing van het competitieformat zal de KNHB ook een aangepaste promotie- en 

degradatieregeling bekend maken. Indien van toepassing zal ook een aangepaste 

regeling inzake de toekenning van de Europese tickets worden gepresenteerd. 

• Bij voortijdige beëindiging van de competitie kan het voorkomen dat een eindstand van 

een poule kan worden vastgesteld maar dat er geen ruimte is om de vooraf geplande 

play-offs/ play-outs/ nacompetitie of kampioenschappen volgens de gestelde promotie- 

en degradatieregeling(en) plaats te laten vinden. Als dat het geval is, worden enkel 

directe promoties en degradaties doorgevoerd en behouden die teams die zich hebben 

geplaatst voor play-offs/ play-outs/ nacompetitie hun plek in de competitie waarin ze 

afgelopen seizoen zijn uitgekomen.  

 

3  Speelgerechtigd algemeen 

In aanvulling op het gestelde in dit artikel zijn de volgende aanvullende bepalingen gesteld: 

• Het is spelers niet toegestaan deel te nemen aan wedstrijden indien zij positief zijn 

getest op het coronavirus of verplicht in quarantaine zijn gesteld door de overheid. 

Deelname mag weer na beëindiging van de quarantaine of vanaf het moment dat de 

speler volgens overheidsrichtlijnen weer coronavrij is.  

• Indien een speler toch deelneemt aan een wedstrijd, terwijl deze positief is getest op het 

coronavirus of verplicht in quarantaine is gesteld door de overheid, dan wordt deze 

speler gezien als een niet speelgerechtigde speler en is artikel 5.6 van toepassing. De 

KNHB kan tevens besluiten op basis van het tuchtreglement een tuchtprocedure tegen de 

speler te starten. 

 

Specifiek Hoofdklasse Zaalhockey: 

• Indien een speler positief test op corona, dan is de vereniging verplicht dit direct te 

melden bij de competitieleiding met daarbij het advies dat de GGD geeft over anderen 

binnen het team. De naam van de speler hoeft niet te worden gemeld. 

 

4.6 Spelerslijsten Hoofdklasse Zaalhockey én Topklasse district 

Zaalhockey – Speelgerechtigdheid 

In aanvulling op het gestelde in dit artikel zijn de volgende aanvullende bepalingen gesteld: 

• Indien een vereniging door het coronavirus aantoonbaar niet in staat is een 

representatief team op te stellen, dan kan zij bij de competitieleiding een verzoek 

indienen om spelers te mogen inzetten die niet op de spelerslijst zijn opgenomen. Dit 

verzoek dient te worden ingediend zodra de vereniging bekend is dat dit probleem zich 

voordat maar uiterlijk 24 uur voor aanvang van de wedstrijd. De competitieleiding zal 

vervolgens het verzoek in behandeling nemen. De spelers die de vereniging wil laten 

meespelen moeten op 6 december 2021 lid zijn van de desbetreffende vereniging. 

 

7  Teambegeleiders 

In aanvulling op het gestelde in dit artikel zijn de volgende bepalingen gesteld: 

• Het is teambegeleiders niet toegestaan aanwezig te zijn bij wedstrijden indien zij positief 

zijn getest op het coronavirus of verplicht in quarantaine zijn gesteld door de overheid. 

Aanwezig zijn is weer toegestaan na beëindiging van de quarantaine of vanaf het 

moment dat de speler volgens overheidsrichtlijnen weer coronavrij is.  



 

 

• Indien een teambegeleider toch aanwezig is bij een wedstrijd, terwijl deze positief is 

getest op het coronavirus of verplicht in quarantaine is gesteld door de overheid, dan 

kan aan de vereniging een boete worden opgelegd van maximaal € 250. De KNHB kan 

tevens besluiten op basis van het tuchtreglement een tuchtprocedure tegen de 

teambegeleider te starten. 

 

8.1  Wedstrijdprogramma’s 

In aanvulling op het gestelde in dit artikel zijn de volgende bepalingen gesteld: 

• Er is geen mogelijkheid tot het verzoeken van uitstel van wedstrijden. Ook niet als het 

team door quarantaines en/ of positieve tests spelers mist.  

 

8.2  Vaststellen van wedstrijden veldhockey 

In aanvulling op het gestelde in dit artikel zijn de volgende bepalingen voor de Hoofdklasse 

Zaalhockey én Topklasse district Zaalhockey gesteld: 

• Wedstrijden kunnen doordeweeks worden ingepland; 

• Wedstrijden kunnen worden verplaatst naar andere dagen; 

 

10.3  Niet komen, wedstrijd niet aanvangen 

Indien een vereniging aantoonbaar door het coronavirus een of meerdere wedstrijden niet 

kan spelen, dan worden in tegenstelling tot het gestelde in dit artikel géén boete opgelegd 

en géén punten in mindering gebracht. Ook tellen deze wedstrijden niet mee bij de bepaling 

of een team uit competitie wordt gehaald indien dit team 2 keer niet is komen opdagen. 

In dit artikel staat tevens benoemd dat een team dat niet opkomt in de zaal voor een 

wedstrijd, de wedstrijd met 5-0 verliest. Dat deel van dit artikel blijft wel van kracht.  


