Nieuwsbrief competitie – start seizoen 2017-2018
10 AUGUSTUS 2017
Deze nieuwsbrief is in BCC verzonden aan secretaris, wedstrijdsecretaris (junioren/senioren) en scheidsrechterscommissaris.

Beste verenigingsfunctionaris,
Het nieuwe seizoen is aanstaande. Achter de schermen worden de laatste
voorbereidingen genomen om begin september te kunnen starten met het
competitieseizoen 2017-2018. Via deze nieuwsbrief informeren wij jullie
over een aantal belangrijke regelwijzigingen en andere relevante zaken.
Ons advies is om deze informatie goed door te lezen en betrokkenen
binnen de verenging te informeren, bijvoorbeeld via een nieuwsbericht op
de verenigingswebsite.
Voor vragen kun je contact opnemen met het districtskantoor, de
competitieleider en/of het bondsbureau van de KNHB.
Wij wensen jullie een sportief en succesvol seizoen toe!
Afdeling Competitiezaken KNHB
Nathalie, Renskje, Brigitta, Rob, Sophie, Hanneke, Ida, Margreet, Jenny,
Yvette, Renate, Jasper, Floor, Carolien, Cindy, Andries, Leon en Dennis
Documenten/reglementen op de KNHB-site
De afgelopen periode zijn op de website van de KNHB een aantal
belangrijke documenten gepubliceerd. Wij adviseren jullie kennis te
nemen van deze documenten en intern te verspreiden. Voor inhoudelijke
vragen kun je contact opnemen met het districtskantoor, de
competitieleider en/of het Bondsbureau van de KNHB.
•
•
•
•

Speelgerechtigdheidsregels veldhockey (documenten zaalhockey
volgen verderop in het seizoen). Klik hier.
Uniform boete-overzicht 2017-2018. Klik hier.
Dispensatiebeleid - algemeen (vernieuwd). Klik hier.
Competitie procedures KNHB (update/vernieuwd). Klik hier.

De promotie-/degradatieregelingen voor het seizoen 2017-2018 worden
uiterlijk 25 augustus aanstaande op onze website gepubliceerd. Klik hier.
Bondsreglement 2017
De digitale versie van het Bondsreglement 2017 komt in de laatste week
van augustus beschikbaar op de website van de KNHB. De opzet van het
Bondsreglement is vernieuwd. Ten opzichte van eerdere edities zijn er
geen afzonderlijke delen meer voor alleen veld- of zaalhockey. Alle regels
gelden dus voor veld- én zaalhockey, tenzij anders aangegeven. Het
reglement is hiermee leesbaarder geworden.
Hieronder alvast de belangrijkste wijzigingen op een rijtje:
• Nieuw: opleidingsteams (art. 4.2.2) – zie uitwerking verderop in deze
nieuwsbrief.
• Speelgerechtigdheidsregels veldhockey (art. 4.2)
[1] definitie ‘eigen spelers’ aangescherpt;
[2] een speler met jeugdleeftijd* waarvan de teambepaling is
vastgesteld op heren 1/dames 1, is voor het vervolg van de competitie
alleen nog speelgerechtigd voor heren 1/dames 1, heren 2/dames 2
(tenzij de vereniging dispensatie heeft aangevraagd om een ander
team te beschouwen als opleidingsteam conform “procedure
opleidingsteams”) en jongens A1/meisjes A1. Voor jeugdteams die
uitkomen in de Landelijke A- en B en Super A- en B-competitie zijn
aanvullende bepalingen van toepassing. *Dit geldt ook voor spelers
met jeugdleeftijd die op de teamopgave standaardteams en/of
spelerslijst Hoofd- en Overgangsklasse staan.
• Speelgerechtigdheidsregels zaalhockey (art. 4.3)
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•

•

•
•

•

•

[1] definitie ‘eigen spelers’ aangescherpt;
[2] uitwerking combiteams (samengestelde teams binnen dezelfde
vereniging) verduidelijkt.
Protestcommissie: de Protestcommissie is afgeschaft. Dit houdt in dat
voor veld- en zaalhockeywedstrijden géén mogelijkheid meer bestaat
tot het indienen van een protest tegen een vermeend onjuist uitleggen
of toepassen van het spelreglement.
Combi-teams (art. 4.1.f): Binnen de reglementen meer ruimte
opgenomen voor clubs die structureel met spelers van twee
verengingen (een) combi-team(s) in de competitie uit wensen te
komen.
VL als aparte categorie binnen de veteranencompetities toegevoegd
(art. 3.1.c.3)
Pilot shoot-out in de 1e klasse heren en dames (art. 2.5.h): in de
Eerste Klasse (eerste teams) zal de wedstrijd bij een gelijkspel na
reguliere speeltijd worden afgesloten met het nemen van shoot-outs.
Het winnende team verdient hiermee een extra wedstrijdpunt. Indien
er aan het eind van de competitie een gelijke stand is, dan wordt bij de
bepaling van het onderlinge resultaat, het resultaat van de shoot-outs
(pilot) niet meegenomen. Zie uitwerking verderop in deze nieuwsbrief.
De regelgeving omtrent afgelastingen is nu ook van toepassing voor
wedstrijd in topklasse district A-B-C (art. 5.6.3.b): Indien een
speelveld wordt afgekeurd, is de vereniging verplicht de wedstrijd van
de Landelijke A- en B-, IDC- en Super A-/B-competities en/of topklasse
district A-B-C 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, behalve op wedstrijden van standaardteams. NB. Dit
houdt in dat wedstrijden van andere teams die nog moeten binnen
en/of reeds bezig zijn, onderbroken kunnen worden en deze teams dus
ruimte moeten maken. De reden waarom deze teams voorrang hebben
is de vaak volle speeldagenkalender in combinatie met de eventuele
play-offs en de over het algemeen lange reistijd van deze teams.
Opgenomen in het reglement: Het Bondsbestuur en de Commissie
Arbitrage hebben de mogelijkheid de scheidsrechters bij te laten staan
door een videoscheidsrechter (art. 10.1.2.a).

Publicatiedata wedstrijdprogramma’s
Achter de schermen wordt hard gewerkt om alle wedstrijdprogramma’s te
vervaardigen. Hieronder vind je een overzicht van de momenten waarop
de competities (uiterlijk) worden vrijgegeven en beschikbaar komen in de
Standenmotor en de Hockey.nl-app. Wanneer het programma nog niet
zichtbaar is, dan is het programma dus nog niet beschikbaar.
District
Bondscompetitie

Noord-Holland
Zuid-Holland
Midden Nederland
Noord Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland

Top jeugd

Overig jeugd

Senioren

NVT

NVT

Alle competities gepubliceerd
m.u.v. 4e klasse standaardteams,
volgt 21 augustus.

10 augustus
10 augustus
18 augustus
11 augustus
11 augustus
Gepubliceerd

17
17
21
18
18
18

augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus

24
17
21
18
18
18

augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
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Bondsscheidsrechters in de competitie 2017-2018
Aangewezen klassen
In de voorcompetitie jeugd, seizoen 2017-2018 worden de volgende
poules voorzien van Bondsarbitrage.
District

Klassen/poules

Noord-Holland
Zuid-Holland
Midden Nederland
Noord Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland

JA, MA, JB
JA, MA, JB
JA, MA, JB
Geen aanwijzing
JA, MA
JA, MA

In de Seniorencompetitie standaardteams (heren 1 en dames 1)
seizoen 2017-2018 worden de volgende poules voorzien van
Bondsarbitrage.
Klasse
Hoofdklasse
Overgangsklasse
1e klasse
2e klasse
3e klasse
4e klasse

Herenpoules

Damespoules

Volledig
Volledig: A & B
Volledig: A, B, C, D
Volledig: A, B, C, D

Volledig
Volledig: A & B
Volledig: A, B, C, D
C (alleen thuiswedstrijden
Noord Nederland-teams)
Geen aanwijzing
Geen aanwijzing

A, B, D, E
Geen aanwijzing

Gold Cup en Silver Cup
Sinds seizoen 2016-2017 organiseert de KNHB een bekercompetitie voor
de verenigingen. Het eerste jaar is uitermate succesvol verlopen met een
bekertoernooi voor herenteams uit de Eerste tot en met de Vierde Klasse
(Silver Cup Heren). Daarom wordt het bekertoernooi voorgezet in 2017 en
uitgebreid naar andere categorieën.
Komend seizoen worden de volgende bekercompetities aangeboden:
Gold Cup Heren
Heren Hoofdklasse en Overgangsklasse/geplaatste
teams uit Silver Cup seizoen 2016-2017
Gold Cup Dames
Dames Hoofdklasse en Overgangsklasse
Silver Cup Heren
Eerste tot en met Vierde Klasse Heren
Silver Cup Dames
Eerste tot en met Vierde Klasse Dames
Op dit moment zijn er al meer dan 350 teams die gaan deelnemen.
Inschrijven voor de Gold Cup is niet meer mogelijk.
De deadline voor inschrijving voor deelname aan de Silver Cup seizoen
2017-2018 is 31 augustus 2017. Voor inschrijving geldt: vol = vol. Er
geldt een maximum aantal deelnemende teams. In de 1e en 2e klasse
hebben we zowel bij de dames als bij de heren nog maar enkele plekken
vrij. De inschrijvingen worden behandeld op basis van binnenkomst dus
wees er snel bij als je nog wilt meedoen. Door het hoge aantal
inschrijvingen zullen er bij de 1e en 2e klasse voorrondes gespeeld gaan
worden (voorronde 2e klasse: dames op 23 september en heren op 29
september, voorronde 1e klasse: dames op 3 november en heren op 10
november) om zoveel mogelijk teams de mogelijkheid te geven om deel
te nemen. Rond 1 september wordt definitief duidelijk welke teams
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kunnen deelnemen aan de beker. Bij de 3e en 4e klasse hebben we nog
wat meer plekken vrij maar ook daar gaat het hard.
De eerste wedstrijden in de Gold Cup en Silver Cup worden gespeeld op
vrijdag 22 september.
Voor meer informatie en de inschrijfprocedure klik hier.
Spelerslijst Hoofdklasse en Overgangsklasse
De deadline voor het indienen van de spelerslijst voor de Hoofd- en
Overgangsklasse voor het seizoen 2017-2018 is woensdag 6 september
2017. Het verenigingsbestuur kan de lijst opvoeren in de door de
KNHB/LISA Bond beschikbaar gestelde digitale omgeving. Inloggegevens
zijn reeds verstrekt door LISA aan de contactpersoon tophockey en de
teammanager.
Uiterlijk 1 september 2017 moeten de eerste 18 spelers op de spelerslijst
van een Hoofdklasseteam hun registratiecontract goedgekeurd hebben.
Dit is een voorwaarde voor de speelgerechtigdheid.
Voor Hoofdklassespelers geldt een overschrijvingsperiode. Dat wil zeggen
dat een speler die in het seizoen 2016-2017 bij Hoofdklasseteam A op de
spelerslijst stond (bij de eerste 18 spelers) en in het seizoen 2017-2018
voor Hoofdklasseteam B uitkomt, een overschrijfverplichting heeft. Het
overschrijvingsproces verloopt digitaal en kan geïnitieerd worden door de
nieuwe vereniging van betrokken speler. De overschrijvingsperiode loopt
van 1 juni tot en met 31 augustus 2017. Een speler dient dus vóór 1
september overgeschreven te zijn om speelgerechtigd te zijn voor zijn
nieuwe vereniging.
Meer informatie over dit onderwerp vind je op de website van de KNHB,
klik hier.
Teamopgave standaardteams 1e t/m 4e klasse
Bondscompetitie 2017-2018
Een vereniging die met een standaardteam (heren 1 en/of dames 1)
deelneemt aan de Bondscompetitie en uitkomt in de 1e tot en met de
4e klasse, is verplicht aan de KNHB uiterlijk op de dinsdag na de tweede
competitieronde (19 september 2017) voor die teams -via een door de
KNHB/LISA Bond beschikbaar gestelde digitale omgeving- een bindende
opgave te verstrekken met de spelers die in het eerste team zijn
ingedeeld. De wijze van opgeven is anders dan voorgaande jaren en loopt
dus niet meer via het eigen ledenpakket. De secretaris, contactpersoon
tophockey en de wedstrijdsecretaris hebben op 1 augustus jl. van LISA
Bond een uitleg en instructie ontvangen.
Voor een nadere uitwerking, klik hier.
Opleidingsteams
Vanaf het seizoen 2017-2018 kennen we een nieuwe aanduiding binnen
competitie: opleidingsteams. Op verzoek van een aantal verenigingen kan
een vereniging vanaf dit seizoen een verzoek indienen om een ander team
aan te wijzen als opleidingsteam. De deadline hiervoor was 13 juni 2017.
Standaad zijn heren 2 (H2) en dames 2 (D2) het opleidingsteam van een
vereniging. De spelers die op de teamopgave of spelerslijst van heren 1
(H1) en dames 1 (D1) op een positie van 10 tot en met 18 staan, mogen
naast H1/D1 ook uitkomen voor het opleidingsteam. De afgelopen jaren
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was dit altijd H2/D2 maar vanaf seizoen 2017-2018 mag een vereniging
dus een ander team aanwijzen.
Bij alle opleidingsteams staat vanaf het seizoen 2017-2018 een “O” achter
de teamnaam in de Standenmotor en de Hockey.nl-app zodat iedereen
kan zien dat het wel of geen opleidingsteam betreft en op ieder moment
en elke plaats duidelijk is welke regels van toepassing zijn.
Het aan te wijzen opleidingsteam moet voldoen aan een aantal
voorwaarden en voor de speelgerechtigdheid gelden beperkingen. Een
nadere uitwerking vind je in het Bondsreglement (BR) 2017, art. 4.2.2 en
op de website van de KNHB. Klik hier. Vragen? Neem dan contact op met
de competitieleiding.
Uitwerking: shoot-outs bij gelijkspel in Eerste klasse
In de Eerste Klasse Dames en Heren (eerste teams) seizoen 2017-2018
zal in de vorm van een pilot de wedstrijd bij een gelijkspel na reguliere
speeltijd worden afgesloten met het nemen van shoot-outs. Het winnende
team verdient hiermee een extra wedstrijdpunt. Alle clubs zijn hierover op
15 juni 2017 door de KNHB geïnformeerd.
De uitwerking van deze pilot is gereed en is terug te vinden op de website
van de KNHB, klik hier.
In verband met de pilot/shoot-outs in de 1e klasse, geldt voor alle
dameswedstrijden in de 1e klasse een verplichte aanvangstijd van 12.30
uur. De herenwedstrijden starten om 14.30 uur (niet besproeid veld) of
om 14.45 uur (besproeid veld).
Wij verzoeken hiermee rekening te houden in jullie planning.
Speelduur 4 x 17,5 minuut in de Hoofdklasse
Alle wedstrijden in de Hoofdklasse worden seizoen 2017-2018 gespeeld in
vier kwarten van 17,5 minuten. Tussen het eerste en tweede kwart, én
het derde en vierde kwart bedraagt de rust steeds twee minuten. De rust
tussen kwart twee en drie blijft tien minuten. Het concept van vier
kwarten van 17,5 minuten geldt ook voor de play-offs tussen de Hoofd- en
Overgangsklasse.
Internationaal worden de wedstrijden al enkele jaren in vier kwarten
gespeeld. De verwachting is dat dit format met ingang van 2018 door de
internationale hockeyfederatie (FIH) definitief wordt ingevoerd.
Vooruitlopend op deze verwachting vindt de KNHB het belangrijk dat de
speelsters en spelers in haar hoogste dames- en herencompetitie spelen in
een format dat aansluit op het internationaal gehanteerde format.
Voorlopig verandert er niets in de overige competities en worden de
wedstrijden in die competities regulier gespeeld in 2 x 35 minuten. De
KNHB wacht voor alle andere niveaus op een definitief besluit van de FIH
en zal vervolgens overwegen of dit format in groter verband wordt
doorgevoerd.
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Hockeyen in het buitenland / NOC
Spelers met (uitsluitend) een Nederlandse nationaliteit, moeten wanneer
ze in het buitenland willen hockeyen een verklaring van geen bezwaar
(Internationale term: NOC/No Objecton Certificate) hebben. De speler kan
dit certificaat downloaden van de KNHB-site en zelf invullen. Dit document
hoeft niet voor ondertekening naar de KNHB te worden verzonden en kan
dus rechtstreeks worden overlegd in het land waar de speler uit wil
komen. Alleen voor spelers die de afgelopen 5 jaar in de Hoofd- en
Overgangsklasse zijn uitgekomen, is een persoonlijke NOC nodig die wel
ondertekend moet worden door de KNHB. Op de KNHB-site is hiervoor een
apart formulier beschikbaar, die spelers ingevuld voor
akkoord/ondertekening kunnen mailen naar competitie@knhb.nl.
Doorgaans duurt het verwerken van een aanvraag zo’n 1-2 werkdagen.
Komt er een buitenlandse speler in de Nederlandse senioren-competitie
hockeyen? Dan is deze speler slechts speelgerechtigd, indien hij of zij
overeenkomstig het bepaalde in de Bye-Laws op artikel 5 van de FIH
statuten in het bezit is van een geldig certificaat van geen bezwaar (NOC
– No Objection Certificate) van zijn nationale Hockeybond én de
Nederlandse vereniging waarvoor de betreffende speler uitkomt,
schriftelijk de bevestiging van de KNHB heeft gekregen dat de betreffende
speler speelgerechtigd is. De speler dient in dit geval zelf een NOC aan te
vragen bij de nationale bond in zijn land van herkomst.
Een verdere toelichting evenals de formulieren zijn te vinden op onze
website. Klik hier.

