
 

Dispensatie aanvragen voor hoofdbescherming  
 

De KNHB doet structureel onderzoek naar blessures (bijv. het verplicht stellen van 
scheenbeschermers en gebitsbeschermers, aandacht voor blessurepreventie bij 
opleidingen en bijscholingen en een speciaal gedeelte op de website over 
blessurepreventie) en de laatste jaren in het bijzonder naar hoofdletsels.  
 
De KNHB heeft in het verleden onderzoek laten uitvoeren door VeiligheidNL. Er bleek dat er 

slechts een gering aantal hoofdblessures per jaar plaatsvond. Echter, het was niet bekend of 
het bij deze blessures dan ging om een eenvoudige hechting, of om veel ernstiger letsel. Het 
bestuur van de KNHB besloot dan ook dat er verder onderzoek gedaan moest worden naar 
deze hoofdblessures.  

 
Acties  
Naar aanleiding van deze aanbevelingen heeft de KNHB de volgende acties in gang gezet:  

 
1. De aandacht voor de (pass)technieken richting verenigingen (trainers en coaches) wordt 
nog meer onder de aandacht gebracht middels cursussen, bijscholingen, het vakblad hockey, 
trainingsmappen en de website.  
 
2. Ten aanzien van de spelregels zal in overleg met de FIH gekeken worden of er wijzigingen 
mogelijk en noodzakelijk zijn. De KNHB streeft naar uniforme spelregels zowel nationaal als 

internationaal. De laatste jaren zijn er regels aangepast.  
 
3. Naast de medische onderzoeken die zijn gedaan en thans nog lopen, is in het verleden 
een Richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen voor hoofdbeschermers voor veldspelers bij 
hockey ontwikkeld.  
 

4. Het meldpunt hoofdblessures is jaren een vast onderdeel van de KNHB website geweest. 
De KNHB blijft ernstige hoofdletsels volgen maar zal dit vanaf 2023 in een andere frequentie 
doen (namelijk in de drie seizoenen). Seizoen 2021-2022 wordt op dit moment nader 
bekeken.   
 
5. De KNHB heeft het initiatief genomen tot het inrichten van een experiment in het seizoen 
2006/2007, voor spelers en speelsters die aantoonbaar zwaar hoofdletsel hebben gehad 

werd het mogelijk om met onder aangegeven omstandigheden met hoofdbescherming te 
spelen (als veldspeler). Dit is voortgezet en is ook dit seizoen geldig echter voeren wij wel 
enkele wijzingen door vanuit onze ervaringen de afgelopen jaren om het proces hierin te 
vereenvoudigen (zie hieronder). 
 
 
Spelreglement veldhockey vanaf augustus 2022 

 
Met betrekking tot de kleding en uitrusting van de spelers is de volgende regelgeving thans 

van kracht: 
Spelers mogen niets dragen dat gevaarlijk kan zijn voor andere spelers (spelreglement 
artikel 4.2).  
Veldspelers:  

– is toegestaan handbescherming te dragen, mits deze de natuurlijke grootte van de hand 
niet aanmerkelijk vergroten. Handschoenen die worden gebruikt tijdens het normale spel en/ 
of tijdens het verdedigen van de strafcorner mogen een maximale afmeting hebben van 
lengte 290 mm x breedte 180 mm x hoogte 110 mm; 
 
– KNHB: dienen scheen- en enkelbeschermers en een bitje te gebruiken. Spelers kunnen 
uitsluitend om medische redenen dispensatie aanvragen bij de KNHB. Spelers dienen op 

verzoek van de scheidsrechters de schriftelijke dispensatie van de KNHB te tonen;  
 



 

– is toegestaan om bescherming (inclusief been- en/of kniebeschermers bij het verdedigen 
van een strafcorner) te dragen geheel vallend onder het normale speeltenue. 

Kniebeschermers mogen boven de kousen gedragen worden indien zij geheel dezelfde kleur 
hebben als deze kousen of zwart zijn;  
 
– is toegestaan om gedurende een wedstrijd alleen om medische redenen een glad, en bij 
voorkeur transparant of enkele kleur, masker dat aansluit op de vormen van het gezicht, of 
zachte hoofdbescherming of oogbescherming in de vorm van een beschermende bril (met 

zacht materiaal over het frame) te dragen; de medische redenen moeten worden beoordeeld 
door de KNHB en de betrokken speler moet de mogelijke consequenties van het spelen met 
een medische conditie begrijpen. KNHB: Voor het dragen van een masker om medische 
redenen moet door de KNHB dispensatie zijn verleend. Spelers dienen op verzoek van de 

scheidsrechters de schriftelijke dispensatie van de KNHB voor het dragen van dit masker te 
tonen;  
 

– is toegestaan om bij het verdedigen van een strafcorner of strafbal een glad masker in een 
transparante, of enkele kleur, of gezichtsmasker met metalen grill te dragen dat aansluit bij 
de vormen van het gezicht. Spelers moeten hun bescherming af doen zodra ze daartoe in 
staat zijn nadat de strafcornersituatie voorbij is. Als zich geen geschikte gelegenheid 
voordoet mag de bescherming worden gedragen binnen het 23 metergebied zonder 
consequentie. Alle spelers moeten hun bescherming afdoen voordat zij buiten het 23 
metergebied komen of wanneer de scheidsrechter hiertoe opdracht geeft. Het dragen van 

een gezichtsmasker tijdens het verdedigen van een strafcorner of strafbal is primair bedoeld 
om de veiligheid te waarborgen; het dragen van gezichtsmaskers die in overeenstemming 
zijn met de onderliggende gedachte van deze richtlijn moet worden toegestaan;  
 
– is niet toegestaan om zich met een masker op zodanig te gedragen dat het intimiderend is 
of gevaar oplevert voor tegenstanders;  

 
– is niet toegestaan om in andere omstandigheden hoofdbescherming (gezichtsmasker of 
andere beschermende hoofdbedekking) te dragen. 
 
Voor spelers en speelsters die als gevolg van zwaar hoofdletsel in aanmerking willen komen 
voor deelname aan het experiment geldt het volgende:  
 

- De KNHB heeft bij wijze van proef besloten in het seizoen 2022-2023 met een “blanco” 
dispensatieformulier goedkeuring uit te geven voor spelers die tijdelijk met een gebroken 
neusmasker hockeyen en aan de bepaalde criteria voldoen. Zie alle informatie in de 
download.  
 
Voldoet de speler niet aan de gestelde criteria dan is onderstaande procedure van kracht. 

 

- Het bestuur van de vereniging dient een dispensatieverzoek in bij de KNHB, onder 
duidelijke vermelding van de naam en mailadres van de speler of speelster.  

 
- De KNHB stuurt de speler of speelster de procedure waarbij gevraagd zal worden om 

de reden voor het dragen van de hoofdbeschermer toe te lichten in eigen 
bewoording. De medische commissie zal dit beoordelen en indien nodig doorvragen 

met evt het verzoek om een artsverklaring aan te leveren. 
 

- De te gebruiken hoofdbescherming dient vooraf ter goedkeuring te worden overlegd 
aan de KNHB en zal door deskundigen worden beoordeeld (graag digitaal foto 
opsturen). Dit mede, voor zover mogelijk, ter toetsing aan het geldende 
spelreglement. De te gebruiken hoofdbescherming mag alleen dienen ter 
bescherming van de aangegeven (voormalige) blessure; zo zal bijvoorbeeld het 

dragen van een keepershelm zeker niet worden toegestaan.  
 



 

- De speler of speelster die toestemming krijgt voor het spelen van wedstrijden met 
hoofdbescherming, dient een verklaring te ondertekenen en aan de KNHB te 

overleggen waarin hij of zij de KNHB onvoorwaardelijk en onherroepelijk vrijwaart 
voor mogelijke schade aan derden.  

 
- De deelname aan het experiment geldt vanaf het moment van ingaan t/m 30 juni 

2023 (voor gebroken neusmaskers geldt een dispensatie van maximaal 6 weken).  
 

- De speler of speelster ontvangt van de KNHB een schriftelijke bevestiging van de 
dispensatie voorzien van foto’s van de hoofdbeschermer. Betrokken speler of 
speelster dient de (bonds)scheidsrechters voorafgaand aan een te spelen wedstrijd 
de dispensatie te tonen. Indien geen dispensatie getoond kan worden, is spelen met 

hoofdbescherming niet toegestaan (uitgezonderd bij de strafcorner).  
 
Dispensatie kan aangevraagd worden bij Cocky Stam - arbitrage@knhb.nl – 030- 3077627  


