Bondsreglement – aanvullende bepalingen Hoofdklasse Hockey Dames en Hoofdklasse
Hockey Heren per 10 augustus 2022
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 heeft in overleg met de verenigingen uitkomend in de Hoofdklasse Hockey Dames en de
Hoofdklasse Hockey Heren (hierna: Hoofdklassen) enkele aanvullende bepalingen gesteld ten einde
de professionaliteit van de Hoofdklassen te bevorderen.
Deze aanvullende bepalingen worden voor aanvang van elk seizoen opnieuw vastgesteld door de
KNHB, na raadpleging van de HHcv, en maken deel uit van het Bondsreglement. Waar in deze
aanvullende bepalingen tegenstrijdigheden staan t.o.v. het actuele Bondsreglement zelf, gaan deze
aanvullende bepalingen voor. Indien zowel de aanvullende bepalingen als het Bondsreglement
ergens niet in voorzien, dan beslist het bondsbestuur (conform artikel 1.2 van het
Bondsreglement).
In deze aanvullende bepalingen worden zaken vastgelegd die direct te maken hebben met het
spelen van wedstrijden. De competitieleiding van de KNHB ziet toe op de uitvoering van deze
aanvullende bepalingen. Het kan daarnaast voorkomen dat Hoofdklasseverenigingen en/ of de
HHcv en/ of de KNHB en/ of derden aanvullende afspraken vastleggen m.b.t. de Hoofdklassen, die
niet direct van invloed op de wedstrijd zelf zijn. Deze afspraken zullen worden vastgelegd in
convenanten en deze worden als bijlagen aan de onderhavige aanvullende bepalingen toegevoegd
en zijn beschikbaar voor betrokken partijen. In de convenanten zelf wordt geregeld wie het
toezicht op deze convenanten heeft en of er maatregelen kunnen worden opgelegd indien niet aan
de afspraken in het convenant wordt voldaan. De KNHB ziet niet toe op naleving van deze
convenanten tenzij dit expliciet in het convenant zelf is bepaald. Voordat in de convenanten
maatregelen worden opgenomen die de competitie kunnen raken (b.v. punten in mindering of
terugtrekking uit competitie), dient de KNHB hier expliciet schriftelijk toestemming voor te geven.
Per 1 augustus 2022 is er één convenant toegevoegd als bijlage bij deze aanvullende bepalingen:
1. Viaplay – HHcv mediarechtenovereenkomst
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. De
definities van gebruikte begrippen zijn opgenomen in het Bondsreglement zelf.
Vragen over deze aanvullende bepalingen kun je stellen via competitie@knhb.nl. De
competitieleiding is ook altijd te benaderen voor overleg.
Aanvullende bepalingen Bondsreglement
1
Algemene regels en bepalingen
Geen aanpassingen
2

Organisatie competities (categorieën competities, kampioenschappen,
speeldagen, inschrijving, indeling, terugtrekking, opmaken ranglijst, promotie en
degradatieregelingen)
Geen aanpassingen.
3

Speelgerechtigdheid algemeen (leeftijdsregels, lidmaatschapsvormen,
buitenlandse spelers, algemene regels spelerslijsten)
Geen aanpassingen

4
Speelgerechtigdheid Categorie 1 (speelgerechtigdheidsregels spelerslijsten)
4.5
Spelerslijst Veldhockey: Hoofd-, Promotie- en Overgangsklasse
In aanvulling op het gestelde in het Bondsreglement:
Een Hoofdklassespeler kan alleen van Hoofdklasseclub veranderen om daar in het eerste team als
speler uit te komen indien hij voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in het
Overschrijvingsreglement. Het overschrijvingsreglement is te vinden op www.knhb.nl.
Let op: de overschrijvingsperiode voor een competitieseizoen loopt van 1 juni tot en met 30
augustus voorafgaande aan de start van dat seizoen. Een aanvraag tot overschrijving moet
derhalve tijdig, en uiterlijk op 30 augustus voorafgaande aan de start van het seizoen te worden
ingediend, zodat alle betrokkenen tijdig de overschrijving kunnen bevestigen. Uiterlijk op 31
augustus voorafgaande aan de start van het seizoen dienen alle betrokken partijen de
overschrijving te hebben bevestigd. Spelers waarvan de overschrijving niet uiterlijk op 30 augustus
voorafgaande aan de start van het seizoen is aangevraagd én/ of waarvan de overschrijving niet
uiterlijk op 31 augustus voorafgaande aan de start van het seizoen is afgerond, zijn niet
speelgerechtigd om voor het Hoofdklasseteam van de nieuwe vereniging uit te komen.
4.7
Regels rondom buitenlandse spelers en buitenlandse competities
In aanvulling op het gestelde in het Bondsreglement:
Een speler die staat vermeld op de spelerslijst Hoofdklasse Veldhockey is niet (meer)
speelgerechtigd om uit te komen in de door de KNHB uitgeschreven Hoofdklassewedstrijden in het
lopende seizoen, indien hij tijdens dat seizoen* ook uitkomt voor een clubcompetitie** van een
ander team in het buitenland. In de periode tussen de 1e en 2e helft (window)*** van de
competitie waarin geen hoofdklassewedstrijden zijn vastgesteld, is het wel toegestaan om in een
andere competitie uit te komen in het buitenland, ook als die competitie, die in deze
tussenliggende periode wordt gespeeld, leidt tot een landskampioenschap.
*
**
***

Met dat seizoen wordt bedoeld: speelseizoen, de periode waarin de competitiewedstrijden
zijn vastgesteld: lees 1e en 2e helft van de competitie.
Met clubcompetitie wordt de competitie bedoeld die leidt tot het landskampioenschap in de
hoogste klasse.
De window tussen de 1e en 2e helft van de competitie bestrijkt de periode vanaf de dag na
de laatste wedstrijd in de 1e helft van de competitie tot en met de dag vóór de eerste
wedstrijd van de 2e helft van de competitie

5
Speelgerechtigdheid Categorie II
Artikel enkel van toepassing indien spelers uit het Hoofdklasseteam binnen het seizoen ook op
lager niveau (niet zijnde een ander eerste team) willen spelen.
6
Speelgerechtigdheid Categorie III
Artikel enkel van toepassing indien spelers uit het Hoofdklasseteam binnen het seizoen ook op
lager niveau (niet zijnde een ander eerste team) willen spelen.
7
Teambegeleiders
In aanvulling op het gestelde in het Bondsreglement:
Elk lid van het begeleidingsteam van een Hoofdklasseteam heeft vanaf seizoen 2023-2024 voor
start van de werkzaamheden bij de vereniging een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) overlegd aan
de desbetreffende Hoofdklassevereniging. De desbetreffende Hoofdklassevereniging houdt hier een
deugdelijke administratie van bij, welke binnen een redelijke termijn is te raadplegen.
8

Plannen van wedstrijden (wedstrijdprogramma’s, speelveld, aanvangstijden,
afgelastingen, inhalen
8.1
Wedstrijdprogramma’s
In tegenstelling tot hetgeen gesteld in artikel 8.1 heeft de competitieleiding de bevoegdheid om
wedstrijden in de Hoofdklasse die wegens (weers)omstandigheden (naar verwachting) op zaterdag
geen doorgang kunnen vinden ter verplaatsen naar de zondag binnen datzelfde weekeinde.
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8.2
Vaststellen van wedstrijden veldhockey
In aanvulling op het gestelde in het Bondsreglement:
Wedstrijden in de Hoofdklassen worden gespeeld op een waterveld. Indien een
Hoofdklassevereniging niet over een waterveld beschikt, worden de thuiswedstrijden van deze
Hoofdklassevereniging verplaatst naar een complex in de regio waar wel op een waterveld kan
worden gespeeld. De betreffende thuisspelende Hoofdklassevereniging dient zelf het alternatieve
complex te regelen. Op dat alternatieve complex dienen alle faciliteiten te voldoen aan hetgeen
geldt voor de Hoofdklasseverenigingen.
8.3.1 Aanvangstijden
In aanvulling op hetgeen gesteld in artikel 8.3.1 worden Hoofdklassewedstrijden standaard gepland
op zaterdagen en zondagen. Op zaterdag vangen wedstrijden aan tussen 15:00 en 20:00 en op
zondag tussen 12:00 en 17:00. Afhankelijk van de beschikbare wedstrijddagen worden wedstrijden
soms doordeweeks gespeeld. Avondwedstrijden doordeweeks vangen aan om 20:30.
8.6
Afgelastingen
In tegenstelling tot hetgeen gesteld in artikel 8.6.1 van het Bondsreglement geldt voor de
Hoofdklassen het volgende:
Indien enkele dagen voorafgaande aan de speeldag blijkt dat het aangewezen veld niet
bespeelbaar is (bv. door een probleem met de sproeiers/waterpomp of vernieling van/sneeuw op
het veld), moet er worden uitgeweken naar een ander, wel bespeelbaar waterveld met
vergelijkbare faciliteiten geldende voor de Hoofdklasseverenigingen. Indien dit aan de orde is,
wordt de competitieleider hierover zo spoedig mogelijk door de thuisspelende
Hoofdklassevereniging geïnformeerd.
Wedstrijden kunnen om twee redenen worden afgelast:
1. Bijzondere omstandigheden; en
2. Weersomstandigheden.
Indien voorafgaand aan of op de wedstrijddag zelf duidelijk is dat een wedstrijd geen doorgang kan
vinden vanwege bijzondere omstandigheden (anders dan weersgesteldheid) is artikel 8.6.1 laatste
zin van toepassing. De situatie dient in dat geval ter besluitvorming te worden voorgelegd aan de
competitieleider van de KNHB.
Indien er geen centrale afgelasting heeft plaatsgevonden, kan een wedstrijd in de Hoofdklassen,
naast de genoemde bijzondere omstandigheden, alleen als gevolg van de weersomstandigheden of
de daaruit voortkomende terreingesteldheid worden afgelast, nadat de betrokken
Hoofdklassevereniging het oordeel van een door de KNHB aangestelde wedstrijdofficial heeft
gevraagd over de bespeelbaarheid van het aangewezen veld. Voor de inschakeling van een
wedstrijdofficial bij de oordeelsvorming over de bespeelbaarheid van een veld gelden de volgende
bepalingen:
• Op het moment dat bij het bestuur van de betrokken thuisspelende Hoofdklassevereniging of
bij de verhuurder/beheerder van de verenigingsaccommodatie aanleiding is te veronderstellen
dat een voor de Hoofdklassecompetitie vastgestelde wedstrijd, als gevolg van het weer, geen
doorgang kan vinden, waarschuwt het bestuur van de thuisspelende Hoofdklassevereniging de
betrokken wedstrijdofficial dermate tijdig dat deze bij de keuring van het aangewezen veld
aanwezig kan zijn. De thuisspelende Hoofdklassevereniging informeert de competitieleider
daarnaast zo spoedig mogelijk. De eerste keuring dient 2 ½ uur voor aanvang van de wedstrijd
plaats te vinden door (een vertegenwoordiger van) het bestuur van de betrokken
Hoofdklassevereniging en de wedstrijdofficial.
• Indien het voor zowel de wedstrijdofficial, als (de vertegenwoordiger van) het thuisspelende
Hoofdklasseverenigingsbestuur op de wedstrijddag duidelijk is dat het aangewezen veld op het
vastgestelde aanvangstijdstip niet bespeelbaar zal zijn, dient het aangewezen veld te worden
afgekeurd en wordt de wedstrijd afgelast. Er wordt niet uitgeweken naar een ander (wel
bespeelbaar/ beschikbaar) veld op het complex van de thuisspelende Hoofdklassevereniging.
De aangewezen bondsscheidsrechters (via de aanwijzer van de LBa/zie contactgegevens bij de
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•

aanwijzing op www.knhb.nl) én de competitieleider worden zo spoedig mogelijk geïnformeerd
door de thuisspelende Hoofdklassevereniging.
Indien de wedstrijdofficial en (de vertegenwoordiger van) het thuisspelende
Hoofdklasseverenigingsbestuur het bij deze eerste keuring niet eens zijn over de
bespeelbaarheid van het aangewezen veld, of oordelen dat er twijfel bestaat of het
aangewezen veld op het vastgestelde aanvangstijdstip bespeelbaar zal zijn, dient het
definitieve oordeel over een afgelasting te worden gegeven door de voor het leiden van de
wedstrijd aangewezen bondsscheidsrechters. Hierover dienen de betrokken thuisspelende
Hoofdklassevereniging, de bezoekende Hoofdklassevereniging, de voor het leiden van de
wedstrijd aangewezen bondsscheidsrechters en de competitieleider zo spoedig mogelijk te
worden geïnformeerd. De definitieve beslissing over de afgelasting door de voor het leiden van
de wedstrijd aangewezen bondsscheidsrechters mag eventueel door deze scheidsrechters
worden uitgesteld indien zij verwachten dat de gesteldheid van het aangewezen veld zal
verbeteren. Indien de betreffende bondsscheidsrechters van oordeel zijn dat op het
vastgestelde aanvangstijdstip het aangewezen veld niet bespeelbaar is, dient het aangewezen
veld te worden afgekeurd en wordt de wedstrijd afgelast. Er wordt niet uitgeweken naar een
ander (wel bespeelbaar/beschikbaar) veld op het complex van de thuisspelende
Hoofdklassevereniging. De competitieleider wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd door de
thuisspelende Hoofdklassevereniging

8.7
Inhaalwedstrijden
In tegenstelling tot hetgeen gesteld in artikel 8.7.1 van het Bondsreglement geldt voor de
Hoofdklassen het volgende:
Niet gespeelde wedstrijden in de Hoofdklassen worden zo spoedig mogelijk na de oorspronkelijke
datum ingehaald en wel op de eerste donderdag na de oorspronkelijke datum. Er wordt niet
ingehaald in een week (van maandag tot en met zondag) waarin er al 2 competitiewedstrijden voor
een van beide teams staan gepland of spelers weg zijn met het nationale team of een club
deelneemt aan een Europees toernooi. In die gevallen wordt voor de daarop volgende donderdag
gekozen. Indien zowel de dames als de heren van dezelfde Hoofdklasseclub na toepassing van
bovenstaande in dezelfde week een wedstrijd moeten inhalen dan wordt voor de dames de
woensdag in die week als inhaaldag aangewezen.
9
Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF)
Geen aanpassingen
10

Onregelmatigheden in en rondom hockeywedstrijden (onderzoek
competitieleiding, maatregelen bij wangedrag, niet opkomen, staken, drones en
vuurwerk)
Geen aanpassingen
11
Wedstrijdaccommodaties
11.1
Accommodaties voor veldhockey
In aanvulling op en deels ter vervanging van het gestelde in dit artikel en de bijbehorende bijlage 1
worden de volgende bepalingen toegevoegd:
Lichtsterkte
De verlichting bij een Hoofdklassewedstrijd moet voldoen aan de normen
gesteld door de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV).
Daarbij dient de lichtsterkte vanaf seizoen 2023-2024 over het gehele veld
minimaal 500 lux te zijn. Deze eis geldt ook voor wedstrijden die overdag
worden gespeeld aangezien dan soms bij donker weer (i.v.m. opnames)
toch verlichting nodig is. Bij aanleg van de verlichting en in het 10e jaar na
ingebruikname dient een keuringsrapport te worden overlegd.
Dopingruimte

In aanvulling op het gestelde in dit artikel zijn Hoofdklasseverenigingen
verplicht te beschikken over een dopingruimte. Deze ruimte dient direct
beschikbaar te zijn indien de Dopingautoriteit zich op het complex meldt.
De thuisspelende Hoofdklassevereniging is tevens verplicht direct een
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aantal personen, niet direct betrokken bij de teams, ter beschikking te
stellen ter ondersteuning van de Dopingautoriteit.
Wedstrijdtafel

Elke wedstrijd in de Hoofdklassen wordt begeleid door één of meerdere
wedstrijdofficials. Een Hoofdklassevereniging dient met ingang van seizoen
2023-2024 voor deze wedstrijdofficials én de eventuele
reservescheidsrechters een overkapping te realiseren langs de zijlijn van
het aangewezen veld tussen de dug-outs van beide teams. In deze dug-out
moet een tafel kunnen worden geplaatst én minimaal 7 stoelen voor tijdelijk
verwijderde spelers én de wedstrijdofficials en reservescheidsrechter. Deze
overkapping en tafel dienen zodanig te worden geplaatst dat deze geen
gevaar opleveren voor het aangewezen veld en dienen derhalve minimaal 2
meter buiten het aangewezen veld te worden geplaatst (gelijk aan de
teambanken).

Kleedruimte

Elk Hoofdklasseteam heeft vanaf anderhalf uur voorafgaande aan de
wedstrijd tot en met één uur na de wedstrijd een eigen kleedruimte tot haar
beschikking die niet hoeft te worden gedeeld met andere teams die op dat
moment ook op het complex van de thuisspelende Hoofdklassevereniging
spelen.

Persruimte

Elke Hoofdklassevereniging die zich plaatst voor de play-offs van de
Hoofdklasse Hockey Heren en Hoofdklasse Hockey Dames dient te
beschikken over een specifieke persruimte met minimaal 15 plekken waar
journalisten hun werk kunnen doen. Deze persruimte dient te beschikken
over een netwerk met internetsterkte van minimaal 10 mbit down (maar
liever 25 mbit). Deze internetsnelheid moet ook beschikbaar blijven als er
meerdere mensen tegelijkertijd actief zijn.

Videotoren

Hoofdklassewedstrijden worden gespeeld op watervelden waarbij een
videotoren is geplaatst die aan alle wettelijke (veiligheids)eisen voldoet.
Zowel het thuisspelende Hoofdklasseteam als het bezoekende
Hoofdklasseteam hebben toegang, beiden met minimaal 1 persoon.

Keuring

Bij aanleg en in het 9 jaar na ingebruikname vindt er een keuring plaats
van het hoofdveld en sproei-installatie bij alle dan in de Hoofdklassen
uitkomende Hoofdklasseverenigingen. Indien er gebreken worden
geconstateerd, krijgt de betreffende Hoofdklassevereniging maximaal 1
seizoen om ervoor te zorgen dat deze worden verholpen, tenzij gebreken
direct gevaar opleveren voor de veiligheid van de spelers. In dat laatste
geval moeten de gebreken worden verholpen voordat er weer een wedstrijd
kan worden gespeeld op het desbetreffende veld.

Indien er, vanaf het seizoen 2023-2024, wedstrijden worden gespeeld op een complex waar niet
wordt voldaan aan bovenstaande specifieke regels voor de Hoofdklassen, dan worden deze
wedstrijden verplaatst naar een complex in de regio waar wel wordt voldaan aan deze eisen. De
thuisspelende Hoofdklassevereniging dient zelf het alternatieve complex te regelen. Daar dienen
alle faciliteiten te voldoen aan hetgeen geldt voor de Hoofdklasseverenigingen.
Een promovendus uit de Promotieklasse krijgt het eerste seizoen na promotie ontheffing van de in
dit artikel genoemde verplichtingen. Vanaf het seizoen erna dient e.e.a. wel op orde te zijn en
gelden dezelfde regels als voor alle andere verenigingen.
12

Wedstrijdkleding en spelersuitrusting (clubtenue, spelersuitrustingen, uitingen op
wedstrijduitrusting, maatregelen bij niet voldoen)
12.6.1 Wedstrijdkleding
In aanvulling op het gestelde in het Bondsreglement:
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•

•

Hoofdklasseverenigingen dienen uiterlijk op 1 augustus voorafgaande aan het seizoen van hun
Hoofdklasseteam(s) het shirtontwerp inclusief bijbehorende afmetingen van uitingen schriftelijk
aan de competitieleiding voor te leggen.
Indien er sprake is van een competitienaamgevend logo, dan is een Hoofdklassevereniging
verplicht per direct de rechtermouw vrij te maken en dit logo daar te plaatsen. Dit ter
maximale grootte van 80 cm2. Er mag op dat moment géén ander logo op die mouw worden
geplaatst. Zolang er géén sprake is van een competitienaamgevend logo, mag de mouw
worden ingezet voor eigen sponsoruitingen.

13
Spelregels, wedstrijdleiding, protesten, scheidsrechters
Geen aanpassingen
14

Competities, toernooien en wedstrijden van verenigingen met niet-leden van de
KNHB
Geen aanpassingen
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