
MEESPELEN MET EEN ANDER TEAM 

 

Inleiding 

 

Meespelen is aan regels van de KNHB gebonden. Het doel van deze regels is en blijft het nastreven van een eerlijk 

competitieverloop, het vergroten van het spelplezier en het invallen teneinde een team te “bevoordelen” en/of te 

“versterken” te voorkomen. Hieronder vind je een link naar een pag. van de KNHB waar je het tabel klassengrenzen 

veldhockey voor het seizoen 2021-2022 kan downloaden. Dit is een hulpmiddel om te kijken of een invaller aan de 

invalregels voldoet op basis van leeftijd- en niveaubepaling. 

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/speelgerechtigheid-veldhockey#download 

 

Hoe doen wij dat op MOP: 

 

Naast de regels van de KNHB vragen we jullei het volgende in acht te nemen: 

1. Er is sprake van  onderling overleg tussen coaches of managers; 

2. De invallers (ook doelverdedigers) voelen zich ook prettig bij de invalbeurt; 

3. Het eigen team niet gedupeerd wordt; 

4. De coaches en managers van beide teams van tevoren op de hoogte zijn van de invalbeurt, mocht er worden 

afgestemd om in te vallen. 

 

 

De KNHB regels hieronder in verkortte versie verwoord: 

• Binnen dezelfde klasse/categorie: lenen ongelimiteerd toegestaan. 

• Er mag alleen worden geleend uit een hoger spelend team als het eigen team geen mogelijkheid heeft tot het 

regelen van invallers uit een (voor hun) lager of op gelijk niveau spelend team.  

o Invallers lenen uit een hoger spelend team mag als het eigen team 11 of minder aan de wedstrijd 

deelnemende spelers over heeft.  

o Hieronder wordt verstaan: aantal eigen spelers + spelers die ingeleend worden/kunnen worden uit een 

voor hun lager of op gelijk niveau spelend team. >  

• Indien wordt ingevallen in een lagere categorie, dan is naast de klasse ook leeftijd bepalend. 

o Een speler uit de jongste jeugd mag altijd invallen bij 11-tallen (ongeacht speelniveau). 

o In geval een klasse binnen een district niet bestaat, dan vervalt die klasse en is de eerstvolgende wel 

aanwezige klasse van toepassing. 

• 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:  

o 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 (er komt dus niet nog 

een extra klasse bij).  

o Voorbeeld lenen uit een hogere leeftijdscategorie: Team JB1 die uitkomen in de 1e Klasse mogen een 

doelverdediger lenen uit maximaal de Subtopklasse uit de B- jeugd.  

o Voorbeeld lenen uit een lagere leeftijdscategorie: Team JB1 die uitkomen in de 1e Klasse mogen een 

doelverdediger lenen uit maximaal de Subtopklasse uit de C- jeugd.  

o 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 (er komt dus niet nog 

een extra klasse bij).  

o Voorbeeld lenen uit een dezelfde leeftijdscategorie: Team JB3 die uitkomen in de 3e Klasse mogen een 

doelverdediger lenen uit maximaal de 1e Klasse uit de B-jeugd. 

o Voorbeeld lenen uit een lagere leeftijdscategorie: Team JB3 die uitkomen in de 3e Klasse mogen een 

doelverdediger lenen uit maximaal de 1e Klasse uit de C-jeugd.  

Let op! Het gaat in deze regeling om vaste doelverdedigers. 



Invallers uit een gelijk of lager spelend niveau: 

Een team mag altijd invallers van de eigen of een andere vereniging lenen uit een op een gelijk of lager niveau 

spelend team, ongeacht het aantal eigen spelers dat een team beschikbaar heeft. Onder een op gelijk of lager niveau 

spelend team wordt verstaan:  

• Een team dat binnen dezelfde leeftijdscategorie in dezelfde klasse of in een lagere klasse speelt.  

o Voorbeeld: Het team JB3 (2e Klasse) mag invallers lenen uit JB2 (2e Klasse). O 

o Voorbeeld: Het team MB1 (2e Klasse) mag invallers lenen uit MB2 (3e Klasse). O 

o Voorbeeld: Het team H4 (2e Klasse) mag invallers lenen uit H3 (2e Klasse). 

o Voorbeeld: Het team D2 (2e Klasse) mag invallers lenen uit D5 (3e Klasse).  

• Een team dat in een lagere leeftijdscategorie maximaal één klasse hoger speelt. Indien er vanuit een lagere 

leeftijdscategorie wordt ingevallen bij een hogere leeftijdscategorie en het verschil groter is dan één 

leeftijdscategorie, dan geldt dat er per leeftijdscategorie een klasse bij komt.  

o Voorbeeld: Het team JA2 (3e Klasse) mag invallers lenen uit JC2 (1e Klasse).  

• Een team dat in een hogere leeftijdscategorie minimaal één klasse lager speelt dan het team waarin wordt 

ingevallen. Invallers dienen hierbij te voldoen aan de leeftijdsgrenzen binnen de leeftijdscategorie waarin ze 

invallen.  

o Voorbeeld: Het team MB3 (2e Klasse) mag invallers lenen uit MA3 (3e Klasse), mits de invaller de 

juiste leeftijd heeft.  

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 (veldhockey) of 6 spelers (zaalhockey) 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. Dit klassenverschil geldt dus ook tussen (leeftijds-) 

categorieën zoals vermeld onder artikel 3.1 en daarbij zijn de leeftijdsgrenzen altijd bepalend.  

o Voorbeeld 1: Een team in de reserve 2e Klasse heeft 9 spelers uit het eigen team en 2 invallers uit de 

reserve 3e Klasse. Er zijn verder geen invallers mogelijk uit de reserve 2e Klasse of lager. Er mogen 

dan maximaal 2 spelers meedoen die uitkomen in de reserve 1e Klasse.  

o Voorbeeld 2: Het team JB2 (2e Klasse) mag invallers lenen uit JC1 (1e Klasse). 

o Voorbeeld 3: Het team JB2 (1e Klasse) mag invallers lenen uit JA3 (2e Klasse), mits de invaller de 

juiste leeftijd heeft.  

o Voorbeeld 4: Het team JB3 (3e Klasse) mag nooit invallers lenen uit JA3 (2e Klasse), ondanks de 

invaller de juiste leeftijd heeft. Het team JB3 (3e Klasse) mag wel invallers lenen uit JA4 (3e Klasse), 

mits de invaller de juiste leeftijd heeft.  

 


