



CONTACT GEGEVENS:


Wedstrijdsecretariaat ( WS ) 

WEDSTRIJDSECRETARIAAT@HCDEPELIKAAN.NL


Jolanda van Nassauw ( Jongste Jeugd en Junioren )


Ton Dankers ( Algemeen en Senioren )


Scheidsrechterscommissie ( SC ) 

SCHEIDSRECHTER@HCDEPELIKAAN.NL


Sylvia Ploos van Amstel


Melanie Mathijssen


INHOUDSOPGAVE 

1 ) Van KNHB tot spelen;


2 ) Het team;


3 ) Oefenwedstrijd aanvragen;


4 ) DWF;


5 ) Afgelasten door Pelikaan;


6 ) Afgelasten door Tegenstander;


7 ) Afgelasten ten gevolge van de toestand van de velden.


Bijlage Stappen regelen invallers
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Programma KNHB

Planning door 
WS

Vastleggen veld 
en 

aanvangstĳd 
door WS

 Regels aanvangstĳden en 
reistĳden KNHB 

Beleid van uit het Bestuur 
Wensen van uit de SC 
Wensen van de teams

Scheidsrechters koppelen aan de 
wedstrĳden door SC

Publicatie op 
site en app 
minimaal 2 
weken voor 
speeldatum

Wedstrĳd 
spelen

LET OP !!!! 
Beschikbaarheid team rondom 

de feestdagen.
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Minimaal 8 spelers om te moeten 
spelen. 

Niet van toepassing voor JJ

Minder als 8 
spelers

Invallers regelen

Regels omtrent invallers KNHB ( zie 
Bĳlage en Bondsreglement ) 

Overleggen met collega coaches

Wedstrĳd 
verplaatsen

In overleg met tegenstander 
Voor de volgende speeldatum  
of op Verplichte inhaal datum

Wedstrĳd 
afgelasten

Door WS 
= Niet komen spelen 

-3 punten 
Wedstrĳd opnieuw spelen 

Boete € 75,=

LĲNCOORDINATOR 
& 

COACH
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Oefenwedstrĳd 
aanvragen bĳ WS

Opgeven: 
Team; 

Datum; 
Gewenste tĳd; 
Gewenst veld; 
Tegenstander. 

Zonder tegenstander geen 
veldreservering mogelĳk

Terugkoppeling vanuit WS , 
via mail, omtrent tĳd en 

veld.

Vastleggen veld 
en aanvangstĳd 

door WS

Scheidsrechters ZELF regelen en 
doorgeven aan SC

Wedstrĳd 
spelen

Indien wedstrĳd NIET doorgaat dit 
direct doorgeven aan WS en SC

Publicatie op 
site en app 
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Digitaal 
Wedstrĳd Formulier 

DWF

Wedstrĳd 
spelen

Voor de 
wedstrĳd

Spelerslĳst invullen door 
coach / aanvoerder

Wordt verzonden door KNHB aan 
coaches / aanvoerders 

Gelĳk na de 
wedstrĳd 

Scheidsrechters uitslag laten 
invullen samen met 

tegenstander 
Goedkeuren DWF

Vermoeden niet 
speelgerechtigde spelers direct op 

de mail naar het WS
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Afgelasten Door Team 
Pelikaan

WS ontvangt 
melding

Reden 
Duidelĳk 

omschrĳven 
Aantal 

beschikbare 
spelers

WS Informeert 
tegenstander en 

Bond

WS  
Gelast af in 

Lisa

Alle spelers , coaches en 
scheidsrechters ontvangen 

mail

Wedstrĳd 
Afgelast

Publicatie op 
Website en App
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Afgelasten Door  
Tegenstander

WS ontvangt 
melding

WS Informeert 
team Pelikaan

WS  
Gelast af in 

Lisa

Alle spelers en coach 
ontvangen mail

Wedstrĳd 
Afgelast

Publicatie op 
Website en App
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Afgelasten door 
onbespeelbare 

Door  
Pelikaan

WS ontvangt 
melding

Veld 
commissaris  

keurt velden af

WS Informeert 
teams Pelikaan 

en 
Tegenstander

WS  
Gelast af in 

Lisa

Alle spelers , coaches en 
scheidsrechters ontvangen 

mail

Wedstrĳd 
Afgelast

Publicatie op 
Website en App

Via telefoon en/
of Whatsapp
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Stappen regelen invallers: 

 
  

Categorie

• landelijk categorie I
• district A t/m D categorie II
• jongste jeugd categorie III

Lidmaatschap 
KNHB

• clubgebonden

Juiste leeftijd

• jongste jeugd 6 t/m 9
• Junioren 10 t/m 17
• senioren 18 en ouder

Juiste niveau

• top / subtop
• hoofd / overgang
• 1e t/m 6e klasse



Speelgerechtigheid invallers: 
 
1. Categorie:  
Onder de categorie I vallen de volgende competities: 
• Standaardcompetitie 
• Gold Cup en Silver Cup 
• Veldhockey: Landelijke Topklasse A en B/Landelijke Subtopklasse A en B/Topklasse C) 
• Veldhockey: Landelijke competitie A en B, Super A, B en C 
Onder de categorie II vallen de volgende competities: 
• Competities voor reserveteams 
• 30+ en  35+ competitie 
• Jong senioren competitie 
• A tot en met D districtscompetitie 
Onder de categorie III vallen de volgende competities: 
• Jongste Jeugd wedstrijden 
 
2. Leeftijdsgrenzen: 
• 17 jaar of jonger = junioren; 
• 18 jaar of ouder = senioren. 
Leeftijdsgrenzen junioren 
Bepaald is dat spelers die vóór 1 oktober van het lopende seizoen: 
• 16/17  jaar = junioren A; 
• 14/15  jaar = junioren B; 
• 12/13 jaar =  junioren C; 
• 10/11  jaar = junioren D; 
• 8/9 jaar = junioren E; 
• 6/7 jaar = junioren F; 
Leeftijdsgrenzen senioren 
• Jong senioren; leden t/m 25 jaar 
• 30+; minimaal 30 jaar 
• 35+; minimaal 35 jaar 
  



3. Lidmaatschapsvormen 
Een clubgebonden speler heeft een lidmaatschap bij een vereniging.  
 
4. Niveau:   
Invallers uit een gelijk of lager spelend niveau 
Een team mag altijd invallers van de eigen vereniging lenen uit een op een gelijk of  
lager niveau spelend team.  
Invallers vanuit een hoger spelend niveau 
Invallers lenen uit een hoger spelend team mag alleen als aan alle volgende regels wordt voldaan: 
• Het team heeft aantoonbaar maximaal 11 spelers beschikbaar vanuit het eigen niveau of een lager spelend niveau; 
• Er zijn aantoonbaar geen invallers beschikbaar vanuit een gelijk of lager spelend niveau;  
Er mogen maximaal 2 spelers invallen die maximaal één klasse hoger spelen. 
Specifiek m.b.t. seniorenteams die lenen uit juniorenteams 
Er gelden specifieke regels voor A en B-Jeugdspelers die invallen bij senioren H2, D2, D3 teams, zie klassengrenzen tabel. Jeugdspelers mogen altijd invallen bij H1 en D1 
teams. Jeugdspelers mogen nooit invallen bij 30+ en 35+ teams (i.v.m. leeftijdsgrenzen).  
Specifiek m.b.t. Jong Senioren én 30+ en 35+ teams die lenen uit senioren  
H2, D2 en D3 teams 
Voor het uitkomen in Jong Senioren, 30+ en 35+ teams zijn leeftijdsgrenzen en juiste klassegrens bepalend, zie tabel klassengrenzen. 
Specifiek m.b.t. senioren H2, D2 en D3 teams die lenen uit Jong Senioren, 30+ en  35+  
teams 
Juiste leeftijd en juiste klassengrens. Zie tabel klassengrenzen. 
Doelverdedigers 
Voor doelverdedigers geldt dat er in principe ingeleend wordt vanuit een op gelijk of lager niveau  
spelend team. Lukt dit aantoonbaar niet, dan mag er geleend worden uit een hoger team: 
• Voor teams uitkomend in de 1e Klasse en hoger mag geleend worden uit een team dat  
maximaal één klasse hoger speelt. Indien er een doelverdediger wordt geleend uit een  
lagere leeftijdscategorie, mag het verschil maximaal één klasse zijn ongeacht de leeftijd  
van de doelverdediger. 
• Voor teams uitkomend in de 2e Klasse en lager mag geleend worden uit een team dat  
maximaal 2 klassen hoger speelt. Indien er een doelverdediger wordt geleend uit een  
lagere leeftijdscategorie, mag het verschil maximaal 2 klassen zijn ongeacht de leeftijd van  
de doelverdediger. 
 
 
 
 



 


