
 

Competitie-informatie: landelijke jeugdcompetities 

O18/O16/O14 Seizoen 2022-2023 
__________________________________________________________________________ 

 
De volgende junioren competities onder Categorie I: 
 

• O18:  Landelijke Topklasse, Landelijke Subtopklasse (tot en met de herfstvakantie),  
Landelijke Competitie en Super Competitie 

• O16:  Landelijke Topklasse, Landelijke Subtopklasse (tot en met de winterstop),  
Landelijke Competitie en Super Competitie 

• O14:  Topklasse en Super Competitie 
• Zaalhockey: Topklasse O18, O16 en O14 

 
1. Competitieleiding contactgegevens 
 
Contact over deze wedstrijden verloopt via de betreffende verenigingsfunctionaris en de 

competitieleiding. Indien je vragen hebt over één van de landelijke competities, dan kun je 
contact opnemen via de volgende contactgegevens: 
  
Luc van der Laan 
Competitieleiding Jeugd Bondscompetitie 
T: M +31 (0)6 30 07 98 62; E: competitie@knhb.nl  
 

Laura Verton 
Medewerker Centrale Eenheid competitie Bondscompetitie  
T: M +31 (030) 3077 678; E: competitie@knhb.nl  
 

Algemeen correspondentie-adres competitie (voor alledaagse zaken): competitie@knhb.nl.  
  
2. Speeldata en inhaaldagen  

 
Alle topcompetities O18- en O16-jeugd worden gespeeld in twee periodes: 
 
• Alle O18-teams uitkomend in de Topklasse of Subtopklasse spelen een 

voorcompetitie van zes wedstrijden, waarna een reguliere competitie met veertien 
wedstrijden volgt; 

• Alle O16-teams uitkomend in de Topklasse of Subtopklasse spelen een 
voorcompetitie van tien wedstrijden, waarna in het voorjaar een reguliere 
competitie met tien wedstrijden volgt. 

  
Door deze indeling krijgen O16-teams in de Topklasse en Subtopklasse meer tijd om zich te 
richten op de ontwikkeling van het team (en de individuele speler) en wordt de druk om 
direct te presteren in de eerste wedstrijden van het seizoen minder groot. Voorheen hing de 

invulling van de rest van het seizoen teveel af van het beperkte aantal wedstrijden in de 
voorcompetitie.   
 
In de O18-jeugd daarentegen komt door de beperkte aanpassing meer focus op prestatie en 
sluit het format goed aan bij de seniorencompetities (langere competitie). 
 
De O14-jeugd speelt een voorcompetitie binnen het eigen district, na de winterstop start de 

Super én IDC competitie. Alleen de Topklasse en daarna de Super-competitie vallen onder 
Categorie I. 
 
Inhaaldagen  
Teams dienen rekening te houden met deze inhaaldagen. Wanneer teams in de problemen 
komen met een speeldag (bijvoorbeeld i.v.m. studieverplichtingen, afwijkende 
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schoolvakanties) dan is vooruit spelen de enige optie. Wedstrijden kunnen niet worden 
uitgesteld.   

 
Let op: anders dan geldt voor de districtscompetitie is het binnen de landelijke 
competities niet toegestaan om wedstrijden in de week na de reguliere speeldatum 
te spelen! 
 
Bij ons is bekend dat de laatste speelrondes van de landelijke competities 

samenvallen met de examenreizen. Wij verzoeken u met klem dergelijke situaties 
vroegtijdig te inventariseren. Neem voor eventuele knelpunten tijdig contact op met 
de competitieleiding. Contact en afspraken tussen beide verenigingen is niet 
voldoende! 

 
3. Competitie-opzet & herindelingsregeling 
 

De Topklasse en Subtopklasse O18-jeugd worden landelijk en regionaal ingedeeld. Hiermee 
wil de competitieleiding bereiken dat uiteindelijk de beste teams zich plaatsen voor de 
Landelijke competitie of Super O18 competitie. De voorcompetitie start met 32 teams in de 
Topklasse en 64 in de Subtopklasse. Na de herindeling wordt een Landelijke competitie 
gevormd met zestien teams (2x8) en de Super O18 met 32 teams (4x8). 
  
De herindelingsregeling en een schematisch overzicht van deze regeling is terug te vinden op 

onze website. 
 
 
4. Aanvangstijden 
 
Met ingang van het seizoen 2019-2020 is de speeltijd van alle 11-tal wedstrijden 4 x 

17,5 minuut (speelduur totaal 70 minuten per wedstrijd). Tussen kwart 1 en 2 en 
tussen kwart 3 en 4 bedraagt de rust 2 minuten. Hierdoor is de plantijd per wedstrijd 
uitgebreid met 5 minuten. De rust tussen kwart 2 en 3 bedraagt 5 minuten, tenzij 
het noodzakelijk is te sproeien omdat het betreffende speelveld zonder te sproeien 
niet meer veilig bespeelbaar is (kan het geval zijn bij watervelden). 
 
Voor de landelijke jeugdcompetities zijn vaste aanvangstijden vastgesteld (artikel 8.3.1 

Bondsreglement 2022), zowel in de voorcompetitie als de reguliere competitie. Voor de O18-
jeugd is er eerder een herindeling dan voor de O16-jeugd. Hierdoor zal tijdens het seizoen – 
na de herfstvakantie- voor de jongens in de O16-jeugd de aanvangstijd wijzigen!  
Hieronder is opgenomen welke aanvangstijden gelden.  
 
O18- jeugd: Landelijke Topklasse (tot herfstvakantie): 
Meisjes   tussen 12.00 uur en 12.30 uur 

Jongens  tussen 13.45 uur en 14.20 uur 
 

O18-jeugd: Landelijke Competitie en Super (na herfstvakantie): 
Meisjes en jongens tussen 13.45 uur en 14.20 uur 
 
O16-jeugd: Landelijke Topklasse (tot herfstvakantie): 

Meisjes   tussen 12.00 uur en 12.30 uur 
Jongens  tussen 13.45 uur en 14.20 uur 
 
O16-jeugd: Landelijke Topklasse  (na herfstvakantie): 
Meisjes en jongens tussen 12.00 uur en 12.30 uur 
 
O16-jeugd: Landelijke Competitie en Super (na winterstop): 

Meisjes en jongens tussen 12.00 uur en 12.30 uur 
 

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/promotie-en-degradatieregelingen-knhb


 

Voor de Landelijke Subtopklasse O18 en O16 (voor de winterstop) en de Super C (na de 
winterstop) geldt dat de wedstrijden tussen 10.00 uur en 16.30 uur moeten aanvangen.  

 
Van deze vaste aanvangstijden mag zonder toestemming van de competitieleiding niet 
worden afgeweken!  
  
Meer informatie vind je in de “procedure plannen wedstrijden”. In deze procedure staan o.a. 
de standaardaanvangstijden, richtlijnen m.b.t. teams die vroeg/laat mogen spelen én 

publicatie van aanvangstijden en (voorbeelden van) de (nieuwe) tijdsplanning.  
 
5. Bondsscheidsrechters  
 

De KNHB streeft ernaar zoveel mogelijk poules/klassen te voorzien van 
Bondsscheidsrechters. De aanwijzing van de betreffende poules is per e-mail 
gecommuniceerd en is terug te lezen in dit nieuwsbericht op de website. 

 
6. Afgelastingsprocedure 
 
Indien een speelveld wordt afgekeurd, is de vereniging verplicht de wedstrijd van de 
Landelijke O18- en O16-, Super O18- O16-O14, IDC-O14 competities en Landelijke (Sub-
)Topklasse O18- O16-O14 (voorcompetitie) en/of Promotie-, Overgangs- en 1e Klasse 
Standaardteams te verzetten naar een ander op de accommodatie aanwezig wél bespeelbaar 

kunstgrasveld, omdat in zo’n geval wedstrijden in deze competities voorrang hebben op die 
in andere competities. Jeugdteams hebben geen voorrang op standaardteams. Zie hiervoor 
ook artikel 8.6.3 van het Bondsreglement. 
 
7. Rugnummers 
 

Spelers/teams die uitkomen in Categorie I, dienen een duidelijk rugnummer te dragen. Zie 
hiervoor artikel 12.2 van het Bondsreglement. Deze rugnummers dienen onderling 
verschillend te zijn. De competitieleiding kan aanvullende bepalingen voor het gebruik van 
rugnummers geven. 

 

8. Kampioenschappen 
 
Play-offs en Nederlands Kampioenschap O18- en O16-jeugd 
Aan het eind van de reguliere Landelijke O18- & O16- competitie worden (kruis-)finales in 
play-off vorm gespeeld.  
 

Speeldata zijn: 
Ronde 1: 10, 17 en evt. 18 juni 2023  
Ronde 2 (finale O18 en O16 Jongens als Meisjes): zaterdag 24 juni 2023 
 
Super O18-/O16-competitie: finaledag  

Er wordt een hele competitie gespeeld in 4 poules van 8 (O18-jeugd) / 6 ()16-jeugd) teams, 

alle teams spelen 14/10 wedstrijden. De nummers 1 en 2 van iedere poule (in totaal 8 
teams) plaatsen zich voor de finaledag op zaterdag 17 juni 2023. 
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