
 
 

Speelgerechtigdheid  

Regels junioren zaalhockey seizoen 2015-2016 
Toelichting op de bepalingen uit het Bondsreglement uitgave 2015, artikel C.8. 
 

Versie: 16-11-2015 

 
Algemene uitgangspunten 
• Invallen teneinde een team te “bevoordelen” en/of te “versterken” is onwenselijk en kan worden 

aangemerkt als onsportief gedrag conform de statuten van de KNHB. 
• Spelers uit een op gelijk niveau of lager spelend team mogen altijd invallen bij een op een gelijk niveau of hoger spelend team. 
• Onder een op gelijk niveau of lager spelend team wordt verstaan: 

a. Een team dat binnen dezelfde categorie in dezelfde klasse (zie #2 klassegrenzen) of in een lagere klasse speelt; 
b. Een team dat in een lagere categorie (zie #1 rangorde categorieën) maximaal 1 klasse hoger speelt; 
c. Een team dat in een hogere categorie minimaal 1 klasse lager speelt dan het team waarin wordt ingevallen.  
Invallers dienen hierbij ook te voldoen aan de leeftijdsgrenzen binnen de categorie waarin ze invallen. Dit wil zeggen dat 
bijvoorbeeld spelers uit een Jongens C team spelend in de 2e klasse of lager mogen invallen in een jongens D 1e klasse 
team mits ze de juiste leeftijd hebben. Dit is immers een gelijk of lager niveau. Jongens C spelers uit de 1e klasse worden 
gezien als hoger spelende spelers. 

• Lenen van spelers die te oud zijn voor de betreffende (leeftijd)categorie is behoudens verstrekte dispensatie niet 

toegestaan. D.w.z. dat een speler met A-leeftijd (zonder dispensatie) niet mag invallen in een B-team. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Teambepaling junioren  
a. Tijdens de eerste 4 wedstrijden van het seizoen wordt bepaald in welk team een speler zit, dit is het team 

waarvoor de speler speelgerechtigd is; 
b. Het team waarvoor een speler het meest is uitgekomen, geldt als zijn/haar team; 
c. Wanneer een speler evenveel uitkomt voor verschillende teams (bij bv. dubbel spelen), dan geldt het hoogste 

team als zijn/haar team. Deze regel geldt niet voor een jeugdspeler die zowel in een jeugd- als een seniorenteam 
speelt. Deze jeugdspeler mag voor beide teams uitkomen; 

d. Mocht een speler in een seizoen meer uitkomen voor een hoger team dan het oorspronkelijke team, dan wordt het 
hogere team zijn/haar team; 

e. Bij de competitieleiding kan dispensatie worden gevraagd voor de bepaling van zijn/haar team. 

 

2. Uitgangspunten invallen bij juniorenteams 
Invallen in een lager spelend team mag alleen volgens de volgende regels: 
a. Invallen in een lager team mag als het lager spelende team 6 of minder aan de wedstrijd deelnemende (eigen) 

spelers over heeft; 
b. Er mag alleen worden ingevallen in een lager spelend team als dat team geen mogelijkheid heeft tot het regelen van 

invallers uit een voor hun lager spelend team; 
c. Het lager spelend team mag maximaal twee spelers uit maximaal 1 klasse hoger lenen; 
d. Dit klassenverschil geldt dus ook tussen categorieën (zie #1) zoals vermeld onder C.1.2 en C.8.1; 
e. Bij de competitieleiding kan dispensatie worden gevraagd voor het invallen bij lagere teams. 
NB. Voor de junioren- en veteranenteams zijn leeftijdsgrenzen bepalend, zie A.2.4. 
 
3. Maatregelen speelgerechtigdheid o.b.v. BR. 2015 art. C.8.3 t/m C.8.5 
Indien in een bondswedstrijd niet wordt voldaan aan deze regels speelgerechtigdheid zoals bepaald in C.8.3 tot en 
met B.8.5, zal de speler worden aangemerkt als niet-speelgerechtigde cq. ‘uitgesloten’ speler en is het bepaalde in 
A.4.3 en C.8.9 van toepassing. 

#1 Rangorde (leeftijds-)categorieën 

(BR. 2015, art. C .8.1) 

 

a. Senioren Standaardteams 

   (heren 1 en dames 1)  

b. Senioren Reserveteams 

    incl. Jong Seniorenteams 

c. Veteranen# 
d. Junioren A 

e. Junioren B 

f. Junioren C 

g. Junioren D (11-tallen) 

h. Jongste Jeugd 8 E 

i.  Jongste Jeugd 6 E 

 

 

 

#2 Klassegrenzen jeugdcompetities 

 

 

a. Topklasse 

c. Sub Topklasse 

d. 1e klasse 

e. 2e klasse 

f. 3e klasse 
g. 4e klasse 

h. 5e klasse 
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Algemeen 
• Invallen teneinde een team te “bevoordelen” en/of te “versterken” is onwenselijk en kan worden 

aangemerkt als onsportief gedrag conform de statuten van de KNHB. 
• Spelers uit een op gelijk niveau of lager spelend team mogen altijd invallen bij een op een gelijk niveau of hoger spelend team. 
• Onder een op gelijk niveau of lager spelend team wordt verstaan: 

a. Een team dat binnen dezelfde categorie in dezelfde klasse (zie #2 klassegrenzen) of in een lagere klasse speelt; 
b. Een team dat in een lagere categorie (zie #1 rangorde categorieën) maximaal 1 klasse hoger speelt; 
c. Een team dat in een hogere categorie minimaal 1 klasse lager speelt dan het team waarin wordt ingevallen.  
(let op: invallers dienen hierbij te voldoen aan de leeftijdsgrenzen binnen de categorie waarin ze invallen).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Teambepaling Senioren 
a. Tijdens de eerste 4 wedstrijden (uitgeezonderd Heren 1 en Dames 1) van het seizoen wordt bepaald in 

welk team een speler zit, dit is het team waarvoor de speler speelgerechtigd is; 

b. Het team waarvoor een speler het meest is uitgekomen, geldt als zijn/haar team; 
c. Wanneer een speler evenveel uitkomt voor verschillende teams (bij bv. dubbel spelen), dan geldt het 

hoogste team als zijn/haar team. Deze regel geldt niet voor een jeugdspeler die zowel in een jeugd- als een 
seniorenteam speelt. Deze jeugdspeler mag voor beide teams uitkomen; 

d. Mocht een speler in een seizoen meer uitkomen voor een hoger team dan het oorspronkelijke team, dan 
wordt het hogere team zijn/haar team; 

e. Bij de competitieleiding kan dispensatie worden gevraagd voor de bepaling van zijn/haar team. 
 
2. Standaardteams (heren 1 en dames 1) 
a. Voor standaardteams geldt de teamopgave als uitgangspunt voor de speelgerechtigdheid (in geval van teams 

uitkomend in de Hoofd-/Districtstopklasse is dit de spelerslijst conform BR. 2015 art. C.8.6 ) 

b. Bij de standaardteams niet uitkomend in de Hoofdklasse en  geldt, dat spelers opgegeven bij de nummers 1 tot en 
met 9 daadwerkelijk in dat team moeten uitkomen. Zij mogen niet in een lager team uitkomen. 
Spelers opgegeven bij de nummers 10 tot en met 18 mogen uitkomen in het team dat in de nummering gehanteerd 
door de vereniging direct na hen komt. Voor spelers op een positie vanaf nummer 19 en hoger (19, 20, enz.) geldt dat 

de regels speelgerechtigdheid zoals opgenomen in artikel C.8.6 van toepassing zijn, ditzelfde geldt voor spelers vermeld op 
de spelerslijst conform C.8.6/C.8.9 op positie 19/20 (Hoofdklasse) en de posities 19 tot en met 22 (Districtstopklasse). 

Zie voor de volledige regeling m.b.t. de teamopgave en de spelerslijsten Hoofd-/Districtstopklasse BR. 2015 art. C.8. 
 
3. Uitgangspunten invallen bij seniorenteams, uitgezonderd Heren 1 en dames 1 (zie punt 2) 
Invallen in een lager spelend team mag alleen volgens de volgende regels: 
a. Invallen in een lager team mag als het lager spelende team 6 of minder aan de wedstrijd deelnemende (eigen) 

spelers over heeft; 
b. Er mag alleen worden ingevallen in een lager spelend team als dat team geen mogelijkheid heeft tot het regelen van 

invallers uit een voor hun lager spelend team; 
c. Het lager spelend team mag maximaal twee spelers uit maximaal 1 klasse hoger lenen; 

#1 Rangorde (leeftijds-)categorieën 
(BR. 2015, art. C.8.1) 

 

a. Senioren Standaardteams 

   (heren 1 en dames 1)  

b. Senioren Reserveteams 

    incl. Jong Seniorenteams 

c. Veteranen# 

 

 
# Voor veteranencompetities zijn de 

leeftijdsgrenzen bepalend zoals vermeld 

in BR. 2015 art. A.2.4.  

 

#2 Klassegrenzen  
 

 

a. Standaardteams  

    Topklasse t/m 4e klasse (zie punt 2) 

b. Reserve Topklasse 

c. Reserve Subtopklasse 

d.  Reserve 1e klasse (incl. jong 

senioren) 

e. Reserve 2e klasse (incl. jong senioren) 
f. Reserve 3e klasse (incl. jong senioren) 

g. Reserve 4e klasse (incl. jong senioren) 

h. Reserve 5e klasse (incl. jong senioren) 

i. Reserve 6e klasse (incl. jong senioren) 

 

 

 

#2 Klassegrenzen (vervolg) 

 
 

j. Veteranen Topklasse 

k. Veteranen Sub-topklasse 

l. Veteranen 1e klasse 

m. Veteranen 2e klasse 

n. Veteranen 3e klasse 

o. Veteranen 4e klasse 

p. Veteranen VL 

q. Veteranen L 

r. Veteranen LX 

 



d. Dit klassenverschil geldt dus ook tussen categorieën zoals vermeld onder C.1.2 en C.8.1; 

e. Bij de competitieleiding kan dispensatie worden gevraagd voor het invallen bij lagere teams. 
NB. Voor de junioren- en veteranenteams zijn leeftijdsgrenzen bepalend, zie A.2.4. 
 
4. Specifiek m.b.t. seniorenteams die lenen uit juniorenteams 
a. Jeugdspelers die invallen bij senioren reserveteams, die normaliter uitkomen 

- in de Top- en Sub-topklasse mogen alleen invallen in seniorenteams die uitkomen in de reserve 
hoofdklasse tot en met de reserve 3e klasse; 

- in de 1e klasse mogen alleen invallen in seniorenteams die uitkomen in de reserve hoofdklasse tot en 
met de reserve 4e klasse; 

- in de 2e klasse en lager mogen invallen in alle seniorenteams. 
b. Jeugdspelers mogen altijd invallen bij standaardteams. 
 

5.  Maatregelen speelgerechtigdheid o.b.v. C.8.3 t/m C.8.5 
Indien in een bondswedstrijd niet wordt voldaan aan de regels zoals opgenomen in C.8.3 tot en met C.8.5, zal 
de speler worden aangemerkt als niet-speelgerechtigde cq. ‘uitgesloten’ speler en is het bepaalde in A.4.3 en 
C.8.9 van toepassing. 
 
 


