Leeftijdsdispensatieregeling
jongste jeugd, junioren en senioren
Algemeen
Soms kan het voorkomen dat een vereniging redenen heeft om een speler in een lagere
leeftijdscategorie uit te laten komen. In dat geval kan bij de competitieleiding van het
betreffende district dispensatie aangevraagd worden. De competitieleider beoordeelt elke
aanvraag apart. Dispensatie is een uitzondering en wordt alleen verleend in bijzondere
situaties. De competitieleiding behoudt zich het recht voor om de dispensatie gedurende het
seizoen in bijzondere gevallen in te trekken. Hierover zal altijd eerst contact opgenomen
worden met de vereniging. Het intrekken van een dispensatie zal altijd uitgebreid
gemotiveerd worden.
Het uitgangspunt voor het indelen van teams is de leeftijd op peildatum 1 oktober van het
lopende seizoen. De leeftijdsgrenzen zijn te vinden in het Bondsreglement 2022 artikel
3.1. Hierbij geldt dat spelers altijd in een hogere leeftijdscategorie geplaatst mogen worden.
Redenen waarom dispensatie aangevraagd kan worden
1. Medisch
Bij medische beweegredenen is de aanwezigheid van een medische verklaring
verplicht.
2. Geen passend team
Bij het ontbreken van een passend team in een bepaalde categorie.
Mocht je dus net geen team kunnen vormen in een bepaalde categorie maar enkele
spelers over hebben in een hogere categorie, dan kun je vroegtijdig contact zoeken
met de competitieleiding of je dispensatie kunt krijgen voor deze spelers om alsnog
een volwaardig team te vormen. De competitieleiding zal hierin altijd meedenken en
samen met de vereniging naar een goede oplossing zoeken. Wel dient
de competitieleider de belangen van andere verenigingen te bewaken en te
voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan.
In bijzondere gevallen kan de competitieleiding, gehoord door de betrokken vereniging,
afwijken van het gestelde in dit document. Verzoeken welke ruimer zijn dan de geldende
dispensatieregeling worden alleen in zeer incidentele gevallen gehonoreerd. Zoek dan al bij
inschrijving contact met de competitieleiding om extra werk na eventuele afwijzing ervan te
voorkomen.
Proces
Voor alle dispensatieverzoeken geldt een deadline. Voor verzoeken die na de deadline
binnenkomen kunnen we geen garantie geven dat deze behandeld zijn voor de start van de
competitie. Breng daarom de competitieleiding alvast op de hoogte als bekend is dat de
deadline niet haalbaar is.
De deadlines zijn:

1e periode
2e periode
3e periode

Deadline:
t/m 31 juli
t/m 14 oktober
t/m 31 december
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Dispensatieverzoeken dienen via HockeyWeerelt bij de competitieleiding van het district
aangevraagd te worden. De handleiding hiervoor vind je hier.
In verband met de privacy worden de namen van de dispensatiespelers niet bekend
gemaakt. De teambegeleider kan contact opnemen met de competitieleiding bij twijfel aan de
speelgerechtigdheid van spelers van de tegenpartij.
Aandachtspunten
•
•

•

•

•

•

De competitieleider zal de beslissing bekend maken. Pas nadat de dispensatie
goedgekeurd is, is de speler speelgerechtigd.
Bij de beoordeling van een verzoek tot dispensatie kan gelet worden op het aantal
spelers met dispensatie binnen een categorie (maximaal 3 spelers per team) en de
leeftijd van de betrokken speler. Een speler in de jongste jeugd en junioren mag
maximaal 1 jaar ouder zijn voor de gevraagde categorie.
De leeftijdsgrenzen en dispensatie mogelijkheden voor O25, senioren, 30+ en 45+
staan in het Bondsreglement 2022 artikel 3.1.2. Wanneer een vereniging hier een
uitzondering op wil maken, dient hiervoor vooraf dispensatie te worden aangevraagd
bij de competitieleiding. Het verlenen van dispensatie voor een speler is een
uitzondering en gebeurt alleen in uitzonderlijke gevallen.
Er wordt geen dispensatie vergeven aan spelers binnen elftallen welke deelnemen
aan de Landelijke competities O18 & O16, Super O18 &O16 & O14, IDC-O14,
(Landelijke) Topklasse, (Landelijke) Subtopklasse. In de Eerste klasse zijn wij zeer
terughoudend met het verlenen van dispensatie; het betreffende team wordt bij
verleende dispensatie uitgesloten van promotie.
De dispensatietoekenningen gelden in principe voor een geheel seizoen, tenzij bij de
toewijzing van de dispensatie anders is aangegeven en/of de zaalcompetitieleider
tijdig voor aanvang van het zaalhockeyseizoen aangeeft dat de dispensatie niet
geldt. De competitieleiding behoudt zich het recht voor om de dispensatie gedurende
het seizoen in bijzondere gevallen in te trekken. Hierover zal altijd eerst contact
opgenomen worden met de vereniging. Het intrekken van een dispensatie zal altijd
uitgebreid gemotiveerd worden.
Bij de jongste jeugd wordt soepeler omgegaan met dispensaties dan bij de junioren.
Houd er rekening mee dat vanaf de O12-jeugd terughoudender wordt omgegaan met
dispensatie. Daarnaast kan in de jongste jeugd categorie dispensatie voor een speler
ook dispensatie voor een team worden aangevraagd. Wanneer een vereniging
spelers vanuit een lagere categorie niet kan doorschuiven, omdat dan het
leeftijdsverschil te groot wordt of dat er simpelweg geen spelers meer zijn. Wanneer
een team daadwerkelijk een categorie hoger moet gaan spelen en er dus meer
spelers in het veld benodigd zijn (van 6-tal naar 8-tal of van 8-tal naar 11-tal) dan
kan de vereniging dispensatie aanvragen om een categorie lager te blijven spelen.

Vragen?
Indien er vragen zijn kan door de betrokken verenigingsfunctionaris contact worden
gezocht met de competitieleiding.
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