Procedure geen team beschikbaar
Volgens het Bondsreglement uitgave 2021, artikelen 8.1 t/m 8.3 is elke vereniging verplicht
vastgestelde wedstrijden te spelen.
Elke wedstrijdsecretaris is op de hoogte van de speeldagenkalender (deze is samengesteld in
samenspraak met de (vertegenwoordigers van de) verenigingen). De KNHB gaat er vanuit dat de
coaches/managers/ teams hier ook van op de hoogte zijn.
Toch zijn er bij elke vereniging situaties waarin er geen eigen team op de been kan worden
gebracht. Wanneer dit gebeurt zijn er drie mogelijkheden:
1. Regelen van invallers;
2. Wedstrijd verplaatsen;
3. Wedstrijd afgelasten.
1. Regelen van invallers
Wanneer een team niet voldoende eigen spelers heeft, mogen er spelers geleend worden uit een ander
team. Hierbij geldt:
•
Lenen van spelers uit een op gelijk niveau of lager spelend team mag altijd, ongeacht het aantal
eigen spelers dat een team beschikbaar heeft.
•
Lenen van een hoger spelend team mag alleen als aan een aantal regels wordt voldaan.
De volledige inval/inleenregels zijn de te vinden op de website van de KNHB.
2. Wedstrijd verplaatsen
Wanneer je weet dat je echt geen compleet team op de been kunt brengen op de speeldatum, dan
zoek je als wedstrijdsecretaris zo spoedig mogelijk contact met de wedstrijdsecretaris van de
tegenstander om te kijken of je deze wedstrijd in overleg met de tegenstander kunt verplaatsen
naar een eerdere datum.
Belangrijk: inventariseer ruim van te voren of je op elke speeldag een compleet team hebt, dit
vergemakkelijkt het om met de tegenstander tot een nieuwe speeldatum te komen. Constateer je
pas enkele dagen van tevoren dat je geen team hebt, is het lastig om een nieuwe speeldatum te
vinden. Vaak is er dan geen andere keus dan de wedstrijd af te gelasten.
Een geplande wedstrijd mag altijd eerder worden gespeeld, niet later. Bij wedstrijden die door
bondsscheidsrechters worden geleid, kan spelen op een ander moment alleen als deze ook op de
nieuwe datum beschikbaar zijn.
Binnen de districtscompetitie is het ook mogelijk de wedstrijd te spelen in de week na de
vastgestelde wedstrijd, maar vóór de volgende wedstrijdronde. Dit mag alleen wanneer dit niet van
invloed is op het kampioenschap of degradatie. Hiervoor dien je ruimschoots van tevoren
toestemming te vragen aan de competitieleiding. Geen toestemming = vooruit spelen of spelen op
de oorspronkelijke datum zelf.
Voor de bondscompetitie geldt dat vastgestelde wedstrijden niet uitgesteld kunnen worden. De
competitieleiding geeft hiervoor geen toestemming (uitzonderlijke situaties daargelaten).
Om een wedstrijd daadwerkelijk te verzetten dienen beide wedstrijdsecretarissen een verzoek in te
dienen bij het districtskantoor met het betreffende wedstrijdnummer erbij. Wanneer van beide
verenigingen een verzoek is ontvangen en de competitieleiding is akkoord, zal de wedstrijd officieel
worden omgezet. Beide verenigingen ontvangen in dat geval een bevestiging.
Zolang een van beide clubs niet akkoord is met een verplaatsing dan blijft de wedstrijd op de
oorspronkelijke datum staan en moet op die oorspronkelijke datum worden gespeeld.
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3. Wedstrijd afgelasten
Wanneer je geen compleet team hebt op een reguliere speeldag en je komt er niet uit met je
tegenstander om de wedstrijd te verplaatsen, kun je niet anders dan de wedstrijd afgelasten. Niet
spelen, wegens onvoldoende spelers beschikbaar, wordt gezien als niet opkomen en als zodanig
behandeld.
Stappenplan bij afgelasting door verenging
1. Wedstrijdsecretaris wordt door het eigen team ingelicht over reden van afgelasting;
2. De wedstrijdsecretaris van de betreffende vereniging neemt contact op met de
wedstrijdsecretaris van de andere vereniging (late afmeldingen per telefoon!!). Contact
tussen twee teams is dus niet voldoende!
3. Beide wedstrijdsecretarissen gelasten de wedstrijd af in het ledenpakket (LISA of
AllUnited);
4. Beide wedstrijdsecretarissen sturen een afgelastingsformulier in naar de competitieleiding
met uitleg waarom er niet gespeeld kon worden en wat eraan gedaan is om toch te kunnen
spelen. Dit formulier kan worden verstuurd via het ledenpakket (LISA of AllUnited).
Daarnaast is het formulier te vinden op de website van de KNHB.
Belangrijk: Alleen wedstrijdsecretarissen kunnen een wedstrijd afgelasten. Zij dienen te allen tijde
contact op te nemen met de wedstrijdsecretaris(sen) van de tegenstander(s).
N.B. Neem bij bijzonderheden rondom de afgelasting (calamiteit, sterfgeval, blessures, ziekte)
altijd vooraf even contact op met de betreffende competitieleider.
Bij een afgelasting waarbij één van beide verenigingen geen team beschikbaar heeft, wordt door
de competitieleiding bepaald of er maatregelen worden opgelegd. In beginsel wordt bij het niet
spelen van een wedstrijd een boete van € 75,00 opgelegd en worden 3 wedstrijdpunten in
mindering gebracht. Bij late afmeldingen (na 18:00 uur de dag voor de wedstrijd), afmeldingen
met een verwijtbare reden en een herhaalde afmelding door een bepaald team kan een hogere
boete worden opgelegd tot maximaal € 250,00.
Speeldatum afgelaste wedstrijden
Een afgelaste wedstrijd wordt in beginsel verplaatst naar de eerstvolgende inhaaldatum op de
speeldagenkalender, tenzij het (pas) dan spelen van de wedstrijd van invloed is op kampioenschap
of degradatie. In dat geval zal de competitieleiding de wedstrijd eerder vaststellen en dient de
wedstrijd op dat moment te worden gespeeld.
Belangrijk: Een niet gespeelde wedstrijd wordt altijd alsnog gespeeld (ook wanneer de
tegenstander niet opkomt). Niet opkomen betekent in géén geval dat het andere team automatisch
gewonnen heeft! Het laten vervallen van wedstrijden is niet mogelijk. Alleen zaalhockeywedstrijden
vormen hiervoor een uitzondering.
Bij de jongste jeugd kunnen andere regels gelden. Neem hiervoor contact op met de jongste
jeugdcommissie van jouw district.
Voor verdere vragen kun je contact opnemen met de competitieleiding.
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