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VERSIE: 23 AUGUSTUS 2018
Deze e-mail 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
eind augustus/begin september te kunnen starten met het competitieseizoen 2018-2019. Via deze email met belangrijke mededelingen 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
vereniging te informeren, bijvoorbeeld via een nieuwsbericht op de verenigingswebsite.
Voor vragen kun je contact opnemen met het districtskantoor, de competitieleiding en/of het
Bondsbureau van de KNHB.
Wij wensen jullie een sportief en succesvol seizoen toe!
Afdeling Competitiezaken KNHB
Annely, Madelon, Brigitta, Rob, Romy, Hanneke, Ida, Eline, Bas, Margreet, Jenny, Yvette, Renate,
Stephanie, Jan-Hein, 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 deze intern te verspreiden.
•
•
•
•
•
•

Speelgerechtigdheidsregels veldhockey (document zaalhockey volgt later in het seizoen). Klik hier.
Uniform boete-overzicht 2018-2019. Klik hier.
Dispensatiebeleid - algemeen (update). Klik hier.
Competitie procedures KNHB (update). Klik hier.
Speeldagenkalenders 2018-2019. Klik hier.
Promotie-/degradatieregeling en herindelingscriteria 2018-2019. Worden uiterlijk dinsdag 28
augustus 2018 gepubliceerd op de KNHB-site. Klik hier.

Bondsreglement 2018
De digitale versie van het Bondsreglement 2018 komt in de laatste week van augustus beschikbaar op
de website van de KNHB. Klik hier voor de locatie. Op dezelfde pagina is een overzicht te vinden van de
belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de uitgave 2017.
Speeldagen seizoen 2018-2019
Alle speeldata voor het hele seizoen 2018-2019 (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 een 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 competitieleiding) 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 issues kan de wedstrijdsecretaris -ook in
het weekend- telefonisch contact opnemen met de competitieleiding.
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Competitiestructuur
Zoals al eerder aangekondigd is de competitiestructuur voor de D- en C-jeugd met ingang van het
seizoen 2018-2019 gewijzigd. Deze herijking geeft invulling aan onze visie dat sport voor kinderen tot
en met de D-jeugd vooral gericht moet zijn op plezier maken, ontdekken, inspireren, spelen, techniek
ontwikkelen en het uitproberen van verschillende sporten. Dat betekent ook: voldoende rust pakken,
niet vaker dan twee keer per week teamgeorganiseerd trainen en voor alle spelers hetzelfde
trainingsaanbod. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn voor de D-jeugd: kinderen én teams de
mogelijkheid geven om zich gedurende het seizoen te ontwikkelen, onder zo min mogelijk
prestatiedruk. Voor de C-jeugd geldt: kinderen én teams de mogelijkheid geven om zich gedurende het
seizoen te ontwikkelen, waarbij ze langzaam wennen aan prestatiedruk.
Een verdere uitwerking is te vinden op de KNHB-site. Klik hier.
C-jeugd
De opzet van de competitie voor de C-jeugd is gewijzigd. Hieronder een beknopt overzicht van de
belangrijkste wijzigingen.
Een verdere toelichting is te vinden in de herindelingscriteria van jouw district. Klik hier.
•
•
•
•
•

Alle districten gaan spelen in twee periodes: tien wedstrijden voor de winter, tien wedstrijden na de
winter.
De poules worden horizontaal ingedeeld: dat betekent dat alle poules op één niveau gelijk zijn qua
sterkte.
De Interdistrictscompetitie wordt aangepast: alle districten gaan meedoen én deze competitie start
pas na de winterstop.
Na de winterstop spelen 30 teams in de Super C-competitie en 36 teams in de IDC-C
(interdistrictscompetitie).
Er vinden geen play-offs meer plaats, maar wel een uitgebreider Nederlands Kampioenschap met
tien deelnemers in plaats van het huidige aantal van zes. Voor meer informatie, klik hier.

De Super C en IDC-C vallen onder de Bondscompetitie. Zaterdag 9 maart 2019 is de eerste speelronde.
Landelijke A/B-jeugd en Super A/B-competitie 2018-2019
De opzet van de landelijke A/B-jeugd blijft ongewijzigd ten opzichte van het seizoen 2018-2019. Deze
competities worden ingedeeld met behulp van een verdeelsleutel. De verdeelsleutel geeft de verdeling
aan van het aantal plaatsen per district voor deze competities. De landelijke A/B- en Super A/Bcompetitie start op zaterdag 27 oktober 2018. De algemene competitie-informatie wordt medio
september gepubliceerd op de KNHB-site. Voor alle volledigheid melden we dat alle wedstrijden in de
Landelijke A/B-, Super A/B-competitie worden georganiseerd door het Bondsbureau en dus vallen onder
de Bondscompetitie.
Bondsscheidsrechters in de competitie 2018-2019 / Aangewezen competities
In de periode 1 (aug – okt) van het seizoen 2018-2019 worden de volgende jeugdcompetities/poules
voorzien van Bondsarbitrage.
District
Noord-Holland
Zuid-Holland
Midden Nederland
Noord Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland

Klassen/poules
Topklasse JA, MA, JB, MB
Topklasse JA, MA, JB, MB
Topklasse JA, MA, JB
Geen aanwijzing
Topklasse JA, MA
Topklasse JA, MA
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In de Seniorencompetitie seizoen 2018-2019 worden de volgende poules voorzien van Bondsarbitrage.
Klasse
Hoofdklasse
Promotieklasse
Overgangsklasse
1e klasse
2e klasse
3e klasse
4e klasse

Herenpoules
Volledig
Volledig
Volledig: A & B
Volledig: A, B, C, D
Volledig
Volledig m.u.v. poule C
Geen aanwijzing

Damespoules
Volledig
Volledig
Volledig: A & B
Volledig m.u.v. poule C
Geen aanwijzing
Geen aanwijzing
Geen aanwijzing

Spelerslijst ABCD-jeugd (veldhockey)
Zoals eerder aangekondigd gaan we bij de ABCD-jeugd met ingang van het seizoen 2018-2019 werken
met een spelerslijst. Deze spelerslijst geldt als uitgangspunt voor de speelgerechtigdheid van een
speler. De oude regeling met betrekking tot de teambepaling komt te vervallen.
De leveranciers van de ledenpakketten AllUnited en LISA Club hebben aangegeven centraal voor alle
verenigingen een export van de teamindeling van de A-, B-, C- en D-jeugd (11-tallen) te kunnen
aanleveren bij de KNHB. Echter, dit mogen ze alleen doen wanneer de vereniging expliciet toestemming
geeft. Daarom hebben wij op donderdag 16 augustus jl. per email (gestuurd aan: voorzitter, secretaris,
TC en wedstrijdsecretaris) gevraagd om toestemming. Wij ontvangen graag een reply op onze email
waarin de vereniging aangeeft of er wel of geen toestemming wordt gegeven. De deadline hiervoor is
26 augustus 2018.
Wanneer de vereniging hiervoor geen toestemming geeft, dan dient de vereniging de export zelf aan te
leveren bij de KNHB. De export centraal laten aanleveren door de leverancier van het eigen ledenpakket
scheelt dus werk. De vereniging is conform het Bondsreglement 2018 verplicht om de spelerslijsten
t.b.v. de speelgerechtigdheid te verstrekken aan de KNHB. Het gaat om dezelfde export/data!
Toestemming gegeven?
Indien de vereniging toestemming geeft om een export van de teamindeling van de A-, B-, C- en Djeugd (11-tallen) centraal door AllUnited en LISA Club aan te laten leveren, dan verstrekt
AllUnited/LISA de export van de teamindeling van de A-, B-, C- en D-jeugd (11-tallen) de woensdag
voor de start van de competitie (verschilt per team: 29 augustus of 5 september 2018) aan de KNHB.
De spelerslijst zoals die op dinsdag 28 augustus/4 september 2018 in de ledenadministratie is
opgevoerd, is bindend zijn voor de speelgerechtigdheid. Zorg er dus voor dat de spelerslijsten op deze
data actueel/correct zijn!
Geen toestemming gegeven?
Indien de vereniging geen toestemming geeft om een export van de teamindeling van de A-, B-, C- en
D-jeugd (11-tallen) centraal door AllUnited en LISA Club aan te laten leveren, dan dient de vereniging
de teamindeling zelf aan te leveren conform onderstaande procedure:
•

•

•

De vereniging levert uiterlijk dinsdag 28 augustus (teams uitkomend in Topklasse) en 4
september (overige teams) 2018 per e-mail (competitie@knhb.nl) een export van de
teamindeling van de A-, B-, C- en D-jeugd (11-tallen) aan bij de competitieleiding van de
KNHB. Stem intern goed af wie van de vereniging de opgave instuurt naar de KNHB!
De export dient een totaaloverzicht van alle ABCD-teams van de vereniging te omvatten en in
een TXT.bestand of Excel.bestand te worden aangeleverd. De export kan uit het ledenpakket
worden gehaald. Neem voor ondersteuning contact op met de leverancier van jullie
ledenpakket.
In de naam van het bestand dient de verenigings-/bondscode (bv. HH11DS9) te worden
opgenomen. Deze code is terug te vinden in het ledenpakket van de vereniging.

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
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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.
De spelerslijsten zoals die (voor de deadline) bij de KNHB (centraal) worden ingediend/aangeleverd,
gelden als bindend voor de speelgerechtigdheid!
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. Over het doorvoeren
van wijzigingen bij een herindeling volgt verderop in het seizoen meer informatie.
Vragen?
Voor vragen over de opgave en/of het reglement, kun je contact opnemen met het districtskantoor
en/of de competitieleider. Voor technische ondersteuning verwijzen wij jullie naar de helpdesk van de
leverancier van het ledenpakket.
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). In seizoen 2017-2018 is de bekercompetitie uitgebreid met de
eerste editie van de Gold Cup voor dames- en herenteams en een Silver Cup voor damesteams.
In seizoen 2018-2019 is er een Gold Cup (voor Hoofdklasse, Promotieklasse en Overgangsklasse) en
een Silver Cup (voor de Eerste Klasse tot en met de Vierde Klasse).
De deadline voor de inschrijvingen is verstreken. Er zullen meer dan 400 teams gaan deelnemen. De
loting van de eerste rondes zal plaatsvinden op vrijdag 24 augustus 2018.
Gewijzigde opzet Silver Cup
De opzet van de competitie hebben we naar aanleiding van verschillende reacties van verenigingen
gewijzigd. Er zullen geen poulewedstrijden meer gespeeld worden tussen de Derde en Vierde Klasse
teams maar er wordt direct gespeeld volgens het knock-out principe. Ook zullen er geen voorrondes
meer zijn voor de Tweede en Eerste Klasse teams maar kunnen alle teams uitkomend in deze klassen
deelnemen. Hierdoor zijn er 2 speelrondes meer ten opzichte van vorig jaar. In de eerste ronde starten
de Vierde Klasse teams. In de tweede ronde stromen de Derde Klasse teams in, in de derde ronde de
Tweede Klasse teams en in de vierde ronde de Eerste Klasse teams.
De eerste wedstrijden in de Gold Cup worden gespeeld op donderdag 20 september en in de Silver Cup
op vrijdag 14 september.
Spelerslijst Hoofdklasse, Promotieklasse en Overgangsklasse
Voor teams uitkomend in de Hoofdklasse, Promotieklasse en Overgangsklasse moet vóór aanvang van
de competitie een spelerslijst worden ingediend. De deadline voor het indienen van de spelerslijst voor
de Hoofdklasse herenteams is woensdag 22 augustus 2018, 23.59 uur. Voor de Hoofdklasse
damesteams is de deadline woensdag 29 augustus 2018, 23.59 uur en de deadline voor de
Promotieklasse en Overgangsklasse is woensdag 5 september 2018, 23.59 uur. Op vrijdagmiddag na
het verstrijken van de deadline worden de goedgekeurde, definitieve spelerslijsten gepubliceerd op de
website van de KNHB. In de Hoofdklasse zijn er maximaal 20 spelers per team, in de Promotieklasse en
Overgangsklasse maximaal 22 spelers.
Het verenigingsbestuur kan de lijst opvoeren in de door de KNHB/LISA Bond beschikbaar gestelde
digitale omgeving. Inloggegevens zijn door LISA verstrekt aan de contactpersoon tophockey en de
teammanager.
Voor Hoofdklassespelers geldt een overschrijvingsperiode. Dat wil zeggen dat een speler die in het
seizoen 2017-2018 bij Hoofdklasseteam A op de spelerslijst stond (bij de eerste 18 spelers) en in het
seizoen 2018-2019 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 19 augustus 2018. Een speler
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dient dus vóór 20 augustus overgeschreven te zijn om speelgerechtigd te zijn voor zijn nieuwe
vereniging. Daarnaast moeten de eerste 18 spelers op de spelerslijst van een Hoofdklasseteam hun
registratiecontract goedgekeurd hebben. Dit is een voorwaarde voor de speelgerechtigdheid!
Voor alle technische vragen over het systeem kun je contact opnemen met LISA op 036-8200203 of
knhb@lisabond.nl. Voor alle overige vragen kun je contact opnemen met de afdeling Competitie van het
Bondsbureau.
Meer informatie over dit onderwerp vind je op de website van de KNHB, klik hier.
Teamopgave standaardteams 1e t/m 4e klasse / Bondscompetitie 2018-2019
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 (18 september 2018) 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 ontvangen van LISA een uitleg en instructie over de wijze waarop de opgave kan
worden gedaan. Voor een nadere uitwerking, klik hier.
Opleidingsteams
Sinds het seizoen 2017-2018 kennen we een nieuwe aanduiding binnen competitie: opleidingsteams.
Ook dit seizoen kon een vereniging een verzoek indienen om een ander team aan te wijzen als
opleidingsteam. De deadline hiervoor was 1 juli 2018. 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) 2018, 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 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.
Regelwijzigingen
Pilot met shoot-outs stopt; sticks toegestaan bij junioren
De KNHB voert met ingang van seizoen 2018-2019 twee grote regelwijzigingen door binnen haar
competities. Deze aankondiging is al eerder gedaan, via deze nieuwsbrief brengen wij dit nogmaals
onder jullie aandacht. In het afgelopen seizoen konden teams in de 1e Klasse een extra wedstrijdpunt
verdienen door het nemen van shoot-outs na een gelijkspel. Deze pilot wordt beëindigd. Daarnaast is
het bij de senioren al enige jaren toegestaan om de bal boven de schouder te spelen. Vanaf komend
seizoen is dit ook bij de junioren toegestaan.
Einde pilot shoot-outs 1e Klasse
In seizoen 2017-2018 is gestart met een pilot voor teams in de 1e Klasse Heren en Dames. Na een
gelijkspel werden shoot-outs genomen en bij winst van deze shoot-outs kon een extra wedstrijdpunt
worden verdiend. De KNHB heeft de pilot met de deelnemende verenigingen geëvalueerd en besloten
de pilot te beëindigen. Bij het aangaan van de pilot was de verwachting dat hiermee een spannend
element aan de competitie werd toegevoegd. Dit valt echter tegen. Daarnaast is de pilot negatief
beoordeeld door het merendeel van de betrokken teams. Voor de KNHB was dit reden genoeg na een
jaar af te zien van een vervolg van de pilot.
Het stopzetten van de pilot betekent dat de wedstrijden in de 1e Klasse weer dezelfde vaste
aanvangstijden kennen als in de andere competities voor standaardteams. De dames starten volgend
jaar in de 1e Klasse om 12.45 uur, de heren om 14.45 uur.
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Sticks ook toegestaan bij de junioren
Tot en met afgelopen seizoen was sticks alleen toegestaan bij de senioren en veteranen, niet bij de
junioren. De KNHB was van mening dat deze regel bij het jeugdhockey eventueel tot gevaarlijke
situaties zou kunnen leiden. Inmiddels zijn er goede ervaringen opgedaan met deze regel bij de
senioren. Daarom wijzigt de KNHB haar standpunt met ingang van het nieuwe seizoen. Bovendien mag
de hoge bal in alle junioren-categorieën wel gespeeld worden. Ook junioren mogen vanaf seizoen 20182019 de bal dus boven de schouder met de stick spelen. De KNHB heeft de verwachting dat deze
aanpassing het aanleren van het technisch goed ontvangen van de hoge bal stimuleert, zoals dat ook
bij de seniorenteams is gebeurd. De regelwijziging maakt tenslotte ook dat de regels bij de junioren
aansluiten op het internationale spelreglement.
Het spelreglement veldhockey is met ingang van het nieuwe seizoen aangepast en stelt met betrekking
tot deze regel (artikel 9.6) het volgende: Spelers mogen op een gecontroleerde manier de bal op elke
plaats in het veld stoppen, ontvangen, laten afketsen en spelen op elke hoogte inclusief boven
schouderhoogte, mits dit niet gevaarlijk is en het niet leidt tot gevaarlijk spel.
Speelduur 4 x 17,5 minuut in de Hoofdklasse
In het seizoen 2018-2019 geldt in de Hoofdklasse, net zoals in het vorige seizoen (2017-2018) het
geval was, een speelduur van 4 x 17,5 minuut. Een wedstrijd is dus opgeknipt in vier kwarten.
• 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
Promotieklasse om promotie- resp. degradatie.
Voor de volledigheid:
In alle andere reguliere competities (m.u.v. Jongste Jeugd) is de speeltijd 2 x 35 minuten.
Speelveld en inhalen in de Hoofdklasse
In het reglement zijn wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot het speelveld en inhalen van
wedstrijden in de Hoofdklasse. De volledige tekst is terug te vinden in het Bondsreglement. Hieronder in
het kort een samenvatting van de wijzigingen:
Speelveld
•
Wedstrijden in de Hoofdklasse dienen verplicht gespeeld te worden op een waterveld (het
hoofdveld) tenzij de vereniging niet over een waterveld beschikt. Wanneer een vereniging niet
beschikt over een waterveld, dan wordt er gespeeld op de best beschikbare alternatieve ondergrond
volgens de volgende rangorde: (1. waterveld) 2. semi-waterveld, 3. zandveld.
•

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.

•

Indien op de wedstrijddag duidelijk is dat het aangewezen veld op het vastgestelde aanvangstijdstip
niet bespeelbaar zal zijn, dient het speelveld 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 vereniging.

Inhalen
Niet gespeelde wedstrijden 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 waarin een
dubbel wordt gespeeld, 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
dames als heren van dezelfde club moeten inhalen dan wordt voor de dames de vrijdag als inhaaldag
aangewezen.
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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 is de reactietijd 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.

