
 

 

Dispensatie goedkeuring: tijdelijke spelen met een neusmasker na een gebroken 
neus (gebroken neusmasker) 

 
 
De spelregels van de KNHB schrijven voor dat wegens veiligheid dispensatie dient te worden 
aangevraagd om, wegens medische redenen, met een hoofdbeschermer te mogen spelen 
gedurende een door de KNHB uitgeschreven wedstrijd, zie spelreglement 4.2. 
 

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 onderstaande criteria voldoen: 
 

1. Een gebroken neus hebben en binnen 6 weken na de fractuur hockey willen spelen 
met een gebroken neusmasker 

2. De dispensatie is 6 weken geldig vanaf het moment van oplopen van de fractuur en 

de speler heeft de afgelopen 6 weken geen dispensatie aanvraag gedaan 
3. Het gebroken neusmasker is 1 van onderstaande modellen 
4. Speler komt niet uit in de Hoofdklasse competitie 

 
 

 
(Mueller broke nose mask (2x), Morsa broke nose mask, model opmaat via gipskamer, ROTS opmaat 
masker) 

 
 

Het is de verantwoordelijkheid van de speler zelf om bovengenoemde criteria te toetsen.  
Spelers die niet voldoen aan de gestelde voorwaarden kunnen niet op deze manier een 
dispensatie voor het spelen met een hoofdbeschermer gebruiken. Deze spelers zullen een 
dispensatie aanvraag moeten doen via de KNHB, zie hier de informatie en dienen een mail 
te sturen naar arbitrage@knhb.nl  
 

Met dit document geeft de KNHB toestemming om 6 weken na het ontstaan van de 
gebroken neus met een gebroken neusmasker te spelen. Dit document (2 pagina’s) dient 
voor iedere wedstrijd gedeeld te worden met de scheidsrechters en tegenpartij (coach/ 
aanvoerder). 
 

  

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/veilige-sportomgeving#medisch
mailto:arbitrage@knhb.nl


 

 

Informatie speler * 
*In te vullen door de speler 

 

Naam speler       

Naam vereniging       

Geboortedatum                                   dd-MM-yyyy) 

Geboorteplaats       

Ontstaan letsel (datum)       

Dispensatie is 6 weken geldig na het ontstaan van 
het letsel 
(start-/einddatum)  

Startdatum        
Einddatum        
 
(dd-MM-yyyy)  

 
 

Ondertekening * 
 
 
Op basis van bovenstaande gegevens en de gestelde voorwaarden (zie voorgaande pagina) 
wordt het gebruik van een gebroken neusmasker tijdelijk toestaan. Dit betekent dat de 
speler aan de onderhavige toestemming onder de hierna volgende voorwaarden geen 
rechten kan ontlenen voor de toekomst, dat wil zeggen na bovengenoemde einddatum. 

 
De KNHB verbindt aan haar toestemming de voorwaarde dat, juist vanwege de bestaande 
onduidelijkheden, in het geval de speler of derden letsel oplopen als gevolg van het gebruik 
van een hoofdbeschermer, de KNHB daar de gevolgen van niet zal dragen. In dit verband is 
relevant, dat zeker, indien de speler in een eerder stadium klachten hieromtrent heeft 
gehad, het geenszins aannemelijk is dat het dragen van een hoofdbeschermer enig letsel kan 

voorkomen.    

 
De onderstaande voorwaardelijke toestemming wordt daarom verleend onder de strikte 
voorwaarde dat de KNHB niet aansprakelijk is, noch aansprakelijk kan worden gehouden 
voor iedere vorm van schade die voortvloeit uit het gebruik c.q. het dragen van een 
beschermer. Dit betekent derhalve dat ook indien een derde schade lijdt en voor die schade 
verhaal zoekt bij de KNHB en de KNHB in dat geval ook gehouden kan worden tot 

schadevergoeding, de speler hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk de KNHB vrijwaart 
voor deze mogelijke schade.  
 
De toestemming geldt uitsluitend voor de speler persoonlijk. Daaraan kunnen door derden 
geen rechten worden ontleend. 
 
De speler verklaart aan de bovenstaande criteria 1,2,3 en 4 te voldoen, akkoord te gaan met de 

vrijwaring zoals hierboven genoemd en deze verklaring naar waarheid te hebben ingevuld. 
 
 

 
 

  KNHB, division medisch 

arbitrage@knhb.nl 
www.knhb.nl 

 
 
 
 

 

 
Handtekening speler Handtekening KNHB (niet 

persoonlijk getekend) 
Getekend op ……………………………………..     


