
 

Leidraad deelname KNHB ParaHockey G- en LG-competitie (september 2022) 

Competitie – uitgangspunten 
 de speeldagenkalender KNHB is leidend 
 vakanties worden vrij gehouden 
 8 - 10 wedstrijden per seizoen 
 evenwichtige spreiding wedstrijden voor en na de winterstop 
 poules bestaan uit 4 en maximaal 6 teams* 
 landelijke kampioenspoule* 
 kampioen in een poule promoveert; laatste in de poule degradeert (indien mogelijk)* 
 er wordt een normale, anderhalve of dubbele competitie gespeeld 
 verzoek aan het wedstrijdsecretariaat om wedstrijden niet eerder dan 10.00 te plannen. 
 er wordt - waar mogelijk - rekening gehouden met de wensen van vereniging 
*LG heeft een 6- en 8-tal poule, winnaar is kampioen 

 
Combinatieteam 

 mocht een vereniging te weinig wedstrijdspelers hebben, dan is het mogelijk om samen met 
een andere vereniging een combinatieteam in te schrijven 

 de namen van de spelers van de andere vereniging moeten voor de start van de competitie 
worden doorgegeven aan de KNHB 

 
Verplaatsen van wedstrijden 

 inhaaldata zijn vastgesteld, maar daar kan van worden afgeweken 
 check direct na publicatie van het wedstrijdschema of er door jullie team op die data 

gespeeld kan worden 
 moet er een wedstrijd verplaatst worden neem dan direct contact op met de tegenstander 

om een nieuwe datum te plannen 
 iedere vereniging informeert zijn eigen wedstrijdsecretariaat van de wijziging 
 wedstrijdsecretariaat van beide clubs geven de nieuwe datum door aan de KNHB 

(competitie@knhb.nl).  
 De landelijke competitieleider G-Hockey hoeft niet geïnformeerd te worden. 

 
Communicatie – uitgangspunten 

 zorg voor een centraal mailadres met ghockey@... of parahockey@... 
 graag het mobiele nummer van de coördinator doorgeven aan de competitieleider 
 geef wijziging van coördinator direct door aan de competitieleider 
 lees regelmatig de mail; ook tijdens de winterstop 
 reageer tijdig en adequaat 
 communiceer ook intern met coaches, ouders en spelers 
 tip: maak aan het begin van het seizoen een appgroep met de coaches van de 

competitieteams waarmee je in de poule zit 
 zorg dat jouw vereniging aanwezig is bij het jaarlijkse regionale coördinatorenoverleg en het 

online overleg over de poule indeling voor de competitie voor het nieuwe seizoen (normaliter 
april/mei). Ben je afwezig, vraag dan een trainer/coach jou te vervangen. 

 laat het wedstrijdsecretariaat bij vragen eerst met de coördinator contact opnemen alvorens 
direct met de KNHB te mailen  



 competitieleider G-hockey: martindekoning.hockey@gmail.com 
 Competitieleider LG: hans.mater@knhb.nl 


