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Het afgelasten van wedstrijden in de Hoofdklasse vindt op een andere wijze plaats dan bij de overige 
competitiewedstrijden.  
 
In het Bondsreglement uitgave 2022 (BR 2022) artikel 8 en in de Bondsreglement - aanvullende bepalingen 
Hoofdklasse Hockey Dames en Hoofdklasse Hockey Heren per 10 augustus 2022 (BR AVB HK) artikel 8 staat de 
procedure omschreven.  
 
Vaststellen van Hoofdklasse wedstrijden veldhockey 
 Wedstrijden in de Hoofdklasse dienen gespeeld te worden op een waterveld (BR AVB HK art. 8.2).  
 Indien enkele dagen voorafgaande aan de speeldag blijkt dat het aangewezen veld niet bespeelbaar is (bv. 

door probleem met de sproeiers/waterpomp of vernieling/sneeuw op het veld) dan moet er worden 
uitgeweken naar een ander, wel bespeelbaar veld met vergelijkbare faciliteiten en dezelfde ondergrond als het 
veld waar de wedstrijd aanvankelijk op was vastgesteld. Indien dit het geval is, dan wordt de competitieleider 
hierover zo spoedig mogelijk door de thuisspelende vereniging geïnformeerd (BR AVB HK art. 8.6).  

 
Afgelasten van wedstrijden in de hoofdklasse dames en heren (BR AVB HK art. 8.6) 
Wedstrijden in de Hoofdklasse kunnen om twee redenen worden afgelast:  

1. Bijzondere omstandigheden; 
2. Weersomstandigheden. 

 
Bijzondere omstandigheden 
Indien voorafgaand of op de wedstrijddag zelf duidelijk is dat een wedstrijd geen doorgang kan vinden vanwege 
bijzondere omstandigheden (anders dan weersomstandigheden) is het bepaalde in artikel 8.6.1 BR 2022 van 
toepassing. De situatie dient in dat geval ter besluitvorming te worden voorgelegd aan de competitieleider van de 
KNHB.  
 
Weersomstandigheden 
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 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 
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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  

 
Niet-gespeelde wedstrijden 
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. 


