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Beste verenigingsfunctionaris,
Het nieuwe seizoen is aanstaande. Achter de schermen worden de laatste
voorbereidingen genomen om eind augustus/begin september te kunnen
starten met het competitieseizoen 2019-2020. Via deze e-mail met
belangrijke mededelingen informeren wij jullie over een aantal belangrijke
regelwijzigingen en andere relevante zaken. Wij adviseren jullie 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 (districts-)kantoor en/of de
competitieleider van de KNHB.
Wij wensen jullie een sportief en succesvol seizoen toe!
Afdeling Competitiezaken KNHB
Annely, Madelon, Brigitta, Rob, Romy, Hanneke, Ida, Sascha, Dagmar, Bas,
Margreet, Jenny, Yvette, Renate, Cocky, 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 later in het seizoen). Klik hier.
Uniform boete-overzicht 2019-2020. Klik hier.
Spelreglement veldhockey 2019. Klik hier.
Dispensatiebeleid - algemeen (update). Klik hier.
Competitie procedures KNHB (update). Klik hier.
Speeldagenkalenders 2019-2020. Klik hier.
Promotie-/degradatieregeling en herindelingscriteria 2019-2020. Klik hier.
De regelingen komen in de laatste week van augustus beschikbaar.

Bondsreglement 2019
De digitale versie van het Bondsreglement 2019 komt in de laatste week
van augustus beschikbaar op de website van de KNHB. Klik hier voor de
locatie. Op dezelfde pagina is nu al wel een overzicht te vinden van de
belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de uitgave 2018.
Regelwijziging: alle 11-tal wedstrijden 4 x 17,5 minuut
Met ingang van het seizoen 2019-2020 is de speeltijd van alle 11-tal
wedstrijden 4 x 17,5 minuut (speelduur totaal 70 minuten per wedstrijd).
Tussen kwart 1 en 2 en tussen kwart 3 en 4 bedraagt de rust 2 minuten.
Hierdoor is de plantijd per wedstrijd uitgebreid met 5 minuten. De rust
tussen kwart 2 en 3 bedraagt 5 minuten tenzij het noodzakelijk is te
sproeien omdat het betreffende speelveld zonder te sproeien niet meer
veilig bespeelbaar is (dit kan het geval zijn bij watervelden).
Het tijdsblok waarbinnen een wedstrijd wordt gespeeld blijft voor elke
wedstrijd gelijk, waardoor de wedstrijden beter te plannen zijn voor de
verenigingen. Door deze regelwijziging worden de tijden waarbinnen
wedstrijden mogen worden gepland verruimd. Vanaf komend seizoen
mogen de eerste wedstrijden aanvangen om 08.30 uur en de laatste
moeten uiterlijk aanvangen om 18.00 uur (dit was 08.45 en 17.45 uur).
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Concreet betekent dit dat vanaf heden voor zandvelden (en onbesproeide
semi-watervelden) een plantijd van 95 minuten (een uur en vijfendertig
minuten) aangehouden dient te worden. Je kunt op een zandveld per
wedstrijddag dus maximaal 7 wedstrijden van 11-tallen plannen. Voor
wedstrijden op een (besproeid) (semi-)waterveld geldt dat er een plantijd
van 110 minuten (een uur en vijftig minuten) moet worden gehanteerd. Je
kunt op een waterveld per wedstrijddag dus maximaal zes wedstrijden 11tallen plannen. Indien H1/D1 met standaardtijden speelt, kun je per
speeldag vijf wedstrijden op een waterveld kwijt.
De vaste aanvangstijden voor standaardteams blijven ongewijzigd.
Aanvangstijden landelijke jeugdcompetities A-B-C
Voor de voorcompetitie (periode 1) Landelijke Topklasse A- en B-jeugd
geldt dat wedstrijden in de categorieën meisjes A en meisjes B aanvangen
om 12.10 uur en in de categorieën jongens A en jongens B aanvangen om
14.00 uur. Dus voor MB/MA en JB/JA geldt voor de voorcompetitie
dezelfde aanvangstijd. Wedstrijden A-jeugd in de Landelijke A en Super Acompetities (jongens en meisjes) (vanaf periode 2) beginnen om 14.00
uur en wedstrijden B-jeugd in de Landelijke B en Super B-competities
(jongens en meisjes) beginnen om 12.10 uur.
Voor wedstrijden in de Sub-Topklasse A- en B-jeugd én in de Super C en
IDC-C competitie dient de aanvangstijd door de thuisspelende vereniging
te worden vastgesteld met een starttijd tussen 10.00 en 16.00 uur.
Van deze vaste aanvangstijden mag zonder toestemming van de
competitieleiding niet worden afgeweken!
Met informatie vind je in de “procedure plannen wedstrijden”. In deze
procedure zijn oa. de standaardaanvangstijden, richtlijnen m.b.t. teams
die vroeg/laat mogen spelen én publicatie van aanvangstijden en
(voorbeelden van) de (nieuwe) tijdsplanning. Klik hier.
Spelregels veldhockey: regelwijzigingen
Vliegende keeper verdwijnt
• Teams konden er tot en met seizoen 2018-2019 voor kiezen om te
spelen met een volledig uitgeruste keeper of een speler met
keepersrechten, een zogenaamde ‘vliegende keeper’. Deze vliegende
keeper droeg een afwijkend shirt en had bij het verdedigen van een
strafcorner of strafbal een helm op. Vanaf komend seizoen speelt een
team met 10 veldspelers en een volledig uitgeruste keeper of met 11
veldspelers. Als ervoor wordt gekozen te spelen met 11 veldspelers
dan is er niemand die de rechten heeft van een keeper. Er is dan dus
ook niemand die binnen de cirkel de bal met het lichaam mag spelen.
Overige spelregelwijzigingen
Naast bovengenoemde spelregelwijzigingen worden nog enkele andere
spelregelwijzigingen doorgevoerd:
•

De regels met betrekking tot het einde van een strafcorner aan het
einde van de wedstrijd (uitspeelcorner) worden gelijk getrokken met de
regels die gelden voor het beëindigen van de strafcornersituatie
gedurende de wedstrijd. Tot en met seizoen 2018-2019 was een
uitspeelcorner ook ten einde als de bal voor de tweede keer buiten de
cirkel kwam. Dit is nu geschrapt. Nu geldt: de strafcorner is (onder
andere) ten einde als de bal meer dan 5 meter buiten de cirkel is, net
als tijdens de wedstrijd.
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•

Spelers mogen bij strafcorners beschermende kleding dragen, zoals
een masker. Deze kleding moet direct na afloop van de strafcorner
worden verwijderd. Vanaf nu is het een verdediger toegestaan toch
nog een vrije slag/uitpush te nemen (geen selfpass!) met het masker
op. In Nederland was deze regel overigens voor aanvang van dit
seizoen al voorlopig ingevoerd.

•

Bij een aanvallende vrije slag binnen 5 meter van de cirkel is het de
verdedigers, die binnen de cirkel en binnen 5 meter afstand staan,
toegestaan om met de aanvaller (die een selfpass neemt) mee te
bewegen, mits de vrije slag direct wordt genomen. Deze verdedigers
mogen niet de bal spelen of een poging doen om de bal te spelen,
voordat de bal minimaal 5 meter is verplaatst. Als de aanvaller er niet
voor kiest de vrije slag direct te nemen, dan moeten alle andere
spelers (aanvallers en verdedigers) op zijn minst 5 meter afstand
nemen van de bal totdat de vrije slag wordt genomen.

•

Een vrije slag voor de verdediging voor een overtreding in de cirkel
mag weer overal in de cirkel worden genomen. Afgelopen jaren mocht
dit enkel op de loodlijn ter hoogte van de overtreding tussen achterlijn
en kop cirkel.

•

Indien een aanvaller bij een strafcorner de cirkel betreedt, voordat de
bal is aangegeven, dan wordt de aangever bestraft voor deze
overtreding en dient deze zich dan achter de middenlijn op te stellen.

De volledige tekst vind je terug in het spelreglement veldhockey 2019.
Speeldagen seizoen 2019-2020
Alle speeldata voor het hele seizoen 2019-2020 (inclusief de data van
de play-offs en kampioenschappen) zijn terug te vinden in de
speeldagenkalenders. De speeldagenkalenders vind je hier.
Wij adviseren jullie om trainers/coaches/managers en spelers te wijzen
op deze data, zodat ze tijdig de beschikbaarheid van de spelers kunnen
inventariseren. Dit geldt zeker voor data die rondom de vakanties,
open dagen van scholen en examenperiode vallen. Te weinig spelers
beschikbaar op een bepaalde datum? Zorg er dan voor dat de wedstrijd
(in overleg met de tegenstander) vooruit wordt gespeeld. Vooruit
spelen kan/mag alleen wanneer er (tijdig) vooraf toestemming is
gevraagd bij de competitieleiding en is verkregen! Meer hierover vind
je in de “procedure geen team beschikbaar”.
Wanneer er team/vereniging geen of onvoldoende opvolging geeft aan
de “procedure geen team beschikbaar”, hou er dan rekening mee dat
er competitiemaatregelen (kunnen) worden opgelegd. Voorkom
maatregelen en kom dus op tijd in actie! Teams die zich op een (te)
laat moment (zonder toestemming van de competitieleider) afmelden,
kunnen verhoogde sancties opgelegd krijgen omdat de tegenstander
hierdoor wordt benadeeld. Neem bij (eventuele) problemen altijd
contact op met het districtskantoor en/of de competitieleider. Voor
urgente/acute kan de wedstrijdsecretaris -ook in het weekendtelefonisch contact opnemen met de competitieleider.
Landelijke jeugdcompetities A-B-C: nieuwe opzet A- & B-jeugd
De KNHB heeft twee jaar geleden haar Visie op de ontwikkeling van
hockeyers gelanceerd met als doelstelling de hockeysport kwalitatief nog
sterker te maken. Daaruit volgend vond het afgelopen seizoen een
herijking plaats van de inrichting van de aangeboden jeugdcompetities.
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Doel van deze herijking is de competities in lijn te brengen met de visie en
de daarin opgenomen zes uitgangspunten van de visie, oftewel: “6 X
VOORUIT IN HOCKEY”. Gedurende afgelopen jaar is over deze herijking
veelvuldig overleg gevoerd met diverse verenigingen en hun
functionarissen. Op basis van deze gesprekken en de bevindingen van de
afgelopen jaren, voert de competitieleiding van de KNHB met ingang van
het seizoen 2019-2020 wijzigingen door in de opzet van de A- en Btopcompetities.
Met de wijzigingen geeft de competitieleiding van de KNHB gehoor aan
enkele andere bestaande wensen ten aanzien van de competitiestructuur.
Zo werden er tot en met seizoen 2018-2019 een vast aantal plekken in de
hoogste competities toegewezen aan elk district. Dat leidde ertoe dat niet
altijd de sterkste teams zich plaatsten voor de landelijke competitie én dat
het verschil tussen het eerst geëindigde en het laatst geëindigde team in
deze competitie groot kon zijn. Dit terwijl een belangrijk uitgangspunt bij
deze A- en B-competitie juist het spelen van een zo gelijkwaardig
mogelijke competitie is.
Vanaf het seizoen 2019-2020 worden alle topcompetities A- en B-jeugd
gespeeld in twee periodes:
•
•

Alle A-teams uitkomend in de Topklasse of Sub-Topklasse spelen
een voorcompetitie van zes wedstrijden, waarna een competitie
met veertien wedstrijden volgt;
Alle B-teams uitkomend in de Topklasse of Sub-Topklasse spelen
een voorcompetitie van tien wedstrijden, waarna een competitie in
het voorjaar met tien wedstrijden volgt.

Door deze aanpassing krijgen B-teams in de Topklasse en Sub-Topklasse
meer tijd om zich te richten op de ontwikkeling van het team (en de
individuele speler) en wordt de druk om direct te presteren in de eerste
wedstrijden van het seizoen minder groot. Tot en met afgelopen seizoen
hing de invulling van de rest van het seizoen teveel af van het beperkte
aantal wedstrijden in de voorcompetitie.
In de A-jeugd daarentegen komt door de beperkte aanpassing meer focus
op prestatie en sluit het format goed aan bij de seniorencompetities
(langere competitie).
De C-jeugd speelt een voorcompetitie binnen het eigen district, na de
winterstop start de Super C én IDC-C competitie.
Met ingang van het seizoen 2019-2020 vallen de volgende competities
onder de Bondscompetitie:
•
•
•
•
•

Landelijke Topklasse A- en B-jeugd (voorcompetitie)
Landelijke Sub-Topklasse A- en B-jeugd (voorcompetitie)
Landelijke A- en Super A-competitie
Landelijke B- en Super B-competitie
Super C- en IDC-C competitie

Meer informatie over de landelijke jeugdcompetitie (oa. speeldata, spelen
met rugnummers, speelgerechtigdheidsregels, herindelingsregelingen en
de opzet van de play-offs/NK’s) vind je op de website van de KNHB. Klik
hier om naar de betreffende pagina te gaan.
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Spelerslijst Hoofdklasse, Promotieklasse en Overgangsklasse
De deadline voor het indienen van de spelerslijst voor de Hoofdklasse,
Promotieklasse en Overgangsklasse heren- en damesteams is woensdag
11 september 2019, 23.59 uur. Op vrijdagmiddag na het verstrijken
van de deadline worden de goedgekeurde, definitieve spelerslijsten
gepubliceerd op de website van de KNHB met daarop maximaal 22
spelers. Meer informatie over de wijze waarop de spelerslijst kan worden
ingediend bij de KNHB volgt op korte termijn.
Registratiecontract Hoofdklassespelers
Voor de Hoofdklasse is het in verband met de AVG richtlijnen niet langer
noodzakelijk/toegestaan om contractgegevens van spelers op te voeren.
Dit houdt in dat de vereniging/speler zelf verantwoordelijk is voor de
contractuele afspraken en de vastlegging daarvan. Bij eventuele geschillen
tussen vereniging en speler kan de geschillencommissie Hoofdklasse op
basis van het reglement inzage vragen in het contract tussen de
vereniging en de speler.
Overschrijving Hoofdklassespelers 2019-2020
Een Hoofdklasse speler kan alleen van Hoofdklasseclub veranderen om
daar in het eerste team als speler uit te komen indien hij, voldoet aan de
voorwaarden zoals gesteld in het Overschrijvingsreglement. Het
Overschrijvingsreglement is te vinden op www.knhb.nl. Voor het seizoen
2019-2020 loopt de overschrijvingsperiode van 1 juni 2019 tot en met 31
augustus 2019. Een aanvraag om overschrijving moet derhalve ingediend
zijn vóór 1 september 2019.
Voor een geldige aanvraag tot overschrijving is het vereist dat de speler
(of de contactpersoon tophockey van de nieuwe vereniging namens de
speler) gebruik maakt van de “KNHB Workflow Overschrijvingen” via
workflow.knhb.nl/jw om de overschrijving te initiëren. Een
handleiding/instructie vind je op de KNHB-site, klik hier.
Meer informatie over dit onderwerp -waaronder de actuele regelgevingvind je op de website van de KNHB, klik hier.
Teamopgave standaardteams 1e t/m 4e klasse
Bondscompetitie 2019-2020
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 (17 september 2019 voor de 2e t/m 4e klasse & 24
september 2019 voor de 1e klasse) voor die teams een bindende opgave
te verstrekken met de spelers die in het eerste team zijn ingedeeld.
Clubcockpit HockeyWeerelt| toegankelijkheid en inloggegevens
Voor de teamopgave maakt de KNHB gebruik van de Clubcockpit in
HockeyWeerelt. Medio augustus 2019 ontvangen de verenigingen
informatie over de wijze van opgave en een handleiding: de informatie
wordt gedeeld met de secretaris en wedstrijdsecretaris.
Voor een nadere uitwerking, klik hier.
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Opleidingsteams
Sinds een aantal seizoen kennen we de aanduiding “opleidingsteams”
binnen competitie. Ook dit seizoen kon een vereniging een verzoek
indienen om een ander team aan te wijzen als opleidingsteam. De
deadline hiervoor is 31 augustus 2019. 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) 2019, art. 4.2.2 en op de website van de KNHB. Klik hier. Vragen?
Neem dan contact op met de competitieleiding.
Standaard 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 vanaf 10 en hoger in nummering
(11, 12 etc.) mogen naast H1/D1 ook uitkomen voor het opleidingsteam.
Ook dit seizoen staat (vanaf eind augustus 2019) bij alle opleidingsteams
“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.
Spelerslijst ABCD-jeugd (veldhockey)
Als uitgangspunt voor de speelgerechtigdheid werken we voor het seizoen
2019-2020 wederom met een spelerslijst voor de ABCD-jeugd.
Anders dan vorig seizoen, is er inmiddels een koppeling tussen de
ledenpakketten AllUnited en LISA Club en het systeem van de KNHB
(HockeyWeerelt). De KNHB zal de spelerslijst automatisch na het
verstrijken van de deadline ophalen; dit houdt in dat de data zoals die op
het moment van de deadline in het verenigingssysteem staat (zie:
teamindeling in LISA en/of AllUnited) als bindend wordt beschouwd voor
periode 1 van de competitie 2019-2020. In de clubcockpit zal een export
beschikbaar zijn van de vastgestelde/geaccordeerde spelerslijsten.
De volgende deadlines zijn van toepassing voor het exporteren
van de spelerslijsten ABCD-jeugd:
•

Landelijke Topklasse A- en B, Landelijke Sub-Topklasse A- en B:
Deadline periode 1 (voorcompetitie) is 27 augustus 2019
•
Landelijke A- en Super A-competitie: deadline periode 2 is 29 oktober 2019
•
Landelijke B- en Super B-competitie, Super C en IDC-C:
Deadline periode 2 is 3 maart 2020)
•
Breedtecompetities ABCD-jeugd:
Deadline periode 1 is 3 september 2019. Deadlines voor periode 2 en 3
worden op een later moment vastgesteld en gecommuniceerd.
De spelerslijst dient een getrouwe opgave te zijn van de werkelijke
teamsamenstelling. Indien een vereniging één of meer spelers opgeeft bij
een ander team dan waarvan bekend is dat de speler gewoonlijk voor een
ander team uit komt, pleegt een bedrieglijke handeling conform artikel 11
lid 1 sub f van de statuten van de KNHB. Dit kan vervolgens
consequenties hebben voor de speelgerechtigdheid van betrokken speler
en het team waarin de speler uitkomt.
Bij een herindeling (tussen competitie-periodes) kan de vereniging na de
herindeling en vóór de start van de nieuwe competitie-periode [dinsdag
voor de start van de competitie] per team nieuwe spelerslijsten inleveren
voor de categorie waarbinnen de herindeling plaats vindt. De wijzigingen
kunnen tussen periode 1 en 2 worden doorgevoerd in het ledenpakket.
Voor de herstart van de competitie; zal de competitieleiding automatisch
een nieuwe export draaien.
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Vragen?
Voor vragen over de opgave en/of het reglement, kun je contact opnemen
met het districtskantoor en/of de competitieleider.
Bondsscheidsrechters in de competitie 2019-2020
Aangewezen competities
Jeugd
In de periode 1 (aug – okt) van het seizoen 2019-2020 worden de
volgende jeugdcompetities/poules voorzien van Bondsarbitrage.
• JA Landelijke Topklasse (alle 8 poules)
• MA Landelijke Topklasse (alle 8 poules)
• JB Landelijke Topklasse (7 poules krijgen bondsarbitrage, poule B
helaas niet. Dit betreft de poule met Deventer, Naarden, Tilburg,
Nijmegen, Maastricht en Oosterbeek JB1)
• MB Landelijke Topklasse (7 poules krijgen bondsarbitrage, poule A
helaas niet. Dit betreft de poule met Oranje-Rood, Quick-Stick,
Schaerweijde, HIC, Wageningen en Deventer MB1).
De Landelijke Sub-Topklasse A en B (jongens/meisjes) zal niet worden
aangewezen met Bondsscheidsrechters; voor deze wedstrijden vragen wij
de verenigingen clubscheidsrechters aan te wijzen.
Mocht het onverhoopt een keer niet lukken alle wedstrijden in een poule
aan te wijzen, dan zullen de betrokken DBa’s de verenigingen informeren.
In dat geval zullen als eerste de wedstrijden in de Meisjes B Topklasse
niet van neutrale arbitrage worden voorzien en worden verenigingen
gevraagd clubscheidsrechters aan te wijzen.
Senioren (standaardteams)
Op dit moment is nog niet duidelijk welke seniorencompetities
(standaardteams) worden aangewezen. Dit is afhankelijk van de
beschikbaarheidsuitvraag en het aantal nieuwe Bondscheidsrechters in
Opleiding. Zodra dit duidelijk is, zullen we jullie informeren. Deze
informatie zal op korte termijn volgen.
Gold Cup en Silver Cup
Na drie succesvolle jaren van de Silver Cup en 2 jaar Gold Cup,
organiseert de KNHB ook komend seizoen weer een Bekercompetitie. In
seizoen 2019-2020 is er een Gold Cup (voor Hoofdklasse, Promotieklasse
en Overgangsklasse) en een Silver Cup (voor de Eerste Klasse tot en met
de Vierde Klasse). Voor meer informatie over de Gold Cup, klik hier. Voor
meer informatie over de Silver Cup, klik hier.
De inschrijvingen voor de Silver Cup en de Gold Cup zijn gesloten. De
deadline was 18 augustus. In totaal zullen er 100 teams deelnemen aan
de Gold Cup en 343 teams aan de Silver Cup.
Vuurwerk: verboden (bij wet)!
Al langere tijd heerst er in de maatschappij een discussie over
vuurwerk. Bij de KNHB hebben we de afgelopen seizoenen een
toenemend aantal vuurwerkincidenten gezien op en rondom de
hockeyvelden met helaas brandwonden, gehoorschade, rookoverlast en
schade aan complexen/velden tot gevolg. Vuurwerk wordt steeds
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zwaarder, het aantal incidenten neemt toe en risico’s zijn niet meer te
verantwoorden. Zeker niet als we ons realiseren dat op de
verenigingen vaak veel kinderen aanwezig zijn. Vuurwerk kan
daarnaast het wedstrijdverloop verstoren én verenigingsbestuurders
kunnen aansprakelijk gesteld worden bij (ernstige) incidenten.
De regelgeving vanuit de overheid is helder: afsteken van vuurwerk
(m.u.v. 31 december of vergund) is verboden. Onder vuurwerk
verstaan we: vuurwerk, bengaals vuur én rookpotten! De
wetgeving geldt voor iedereen, verenigingen zijn dus zelf
verantwoordelijk voor de handhaving op de eigen accommodatie. Om
misverstanden te voorkomen vinden wij het belangrijk om te
benadrukken dat het niet ons beleid is om vuurwerk te verbieden; de
inzet van de KNHB is vooral verenigingen te wijzen op hun
verantwoordelijk en verplichting om de wet te handhaven. Dit alles
sluit 1-op-1 aan op de reglementen van de KNHB, waarin al langer is
opgenomen dat verenigingen verantwoordelijk zijn voor het gedrag van
iedereen die zich op de verenigingsaccommodatie bevindt én
verenigingen ervoor zorg dienen te dragen dat alle wedstrijden
ordelijk/ongestoord verlopen (BR. 2019 art. 7.6).
Vanuit de KNHB verwachten wij van de verenigingen dat zij in lijn met
de wetgeving en de KNHB-reglementen al het mogelijke ondernemen
om vuurwerk tegen te gaan; zowel preventief, beheersmatig en
repressief.
We vinden het vooral belangrijk dat de verenigingen aan de slag gaan
met dit onderwerp, risico’s worden ingeperkt en het aantal incidenten
afneemt. Adequaat en consequent handelen is hierbij een must. Indien
er onverhoopt toch een incident plaats vindt, zullen wij de vereniging
altijd vragen welke preventieve maatregelen de vereniging heeft
genomen en de wijze waarop een incident is aangepakt/afgehandeld
beoordelen. Wanneer we vaststellen dat een vereniging onvoldoende
actie heeft ondernomen en/of herhaaldelijk wangedrag bij dezelfde
vereniging plaats vindt, dan kan de KNHB conform de geldende
reglementen actie ondernemen. Nogmaals, handhaving is in eerste
instantie nadrukkelijk geen doel op zich, de focus ligt (Q3/Q4 2019)
echt op bewustwording!
Klik hier voor meer informatie en het vuurwerkprotocol KNHB.
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
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– 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.

