2e speelrecht
Met ingang van het seizoen 2017-2018 is het Bondsbestuur, in het kader van
talentontwikkeling, akkoord gegaan met een tweede speelgerechtigdheid toe te staan en af
te wijken van de speelgerechtigheid om deel te nemen aan wedstrijden en toernooien van de
vereniging die het verenigingslid heeft aangemeld.
Dit werd al toegestaan voor kinderen van gescheiden ouders (kinderen t/m de A - Jeugd
leeftijd, die in bepaalde perioden in verschillende regio's wonen, kunnen bij twee
verenigingen actief zijn).
De reglementaire grondslag hiervoor staat vermeld in artikel 27 van het Wedstrijdreglement
en artikel 8 van het overschrijvingsreglement.
De regeling kent de navolgende voorwaarden:
Tenzij de belangen van het Nederlands Handbal Verbond zich daartegen verzetten kan, op
verzoek en onder de hierna vastgestelde voorwaarden, een tweede speelgerechtigdheid
worden toegekend aan talentvolle spelers. Daar waar over speler en hij wordt gesproken,
wordt ook speelster en zij bedoeld:
1. Het bestuur van de vereniging, dat een team heeft wat uitkomt in de eredivisie of BENELeague, kan een verzoek tot afwijking van artikel 27, derde lid, van het
Wedstrijdreglement NHV indienen.
2. Het voornoemde bestuur kan maximaal vijf spelers, in de leeftijd tot maximaal 21 jaar,
van (een) andere vereniging(en), aanmelden voor een tweede speelgerechtigdheid
tijdens het lopende seizoen. Peildatum leeftijd is 31 december voorgaand jaar.
3. Het verzoek dient vóór 1 september van het competitiejaar te worden ingediend en dient
ieder jaar opnieuw aangevraagd worden. Het verzoek dient vergezeld te gaan door de
goedkeuring van drie partijen, zijnde de betreffende speler, een in Sportlink geregistreerd
bestuurslid van de hoogst spelende vereniging en een in Sportlink geregistreerd
bestuurslid van de laagst spelende vereniging
4. Het verzoek wordt gericht aan het Bondsbestuur via competitie@handbal.nl. In het
verzoek dient het bestuur aan te geven welke spelers, met vermelding van
relatienummer, voor welk team zij uit willen laten komen en bevat in elk geval een
afschrift van een verklaring van de betreffende speler, dat hij/zij deel wil nemen aan
wedstrijden en toernooien van het aangewezen team.
5. De talentvolle spelers moeten reeds deelnemen aan wedstrijden en toernooien op het
wedstrijdsportniveau 'Wedstrijdsport Landelijk inclusief jeugddivisie’.
6. De spelers mogen onbeperkt meespelen in het door het bestuur van de vereniging
aangewezen team wat uitkomt in de eredivisie of BENE-League. Spelers mogen niet in
meerdere teams, die in dezelfde competitie uitkomen, aan wedstrijden deelnemen.
7. Aan de betreffende spelers wordt op grond van het Overschrijvingsreglement dispensatie
verleend voor een tweede speelgerechtigdheid. Hij/zij behoeft separaat geen
overschrijvingsformulier in te dienen.
8. De betreffende speler dient lid te zijn van het lager spelende team van de vereniging en
krijgt 2e speelrecht bij het hoger spelende team van een andere vereniging. Een tweede
speelrecht binnen de eigen vereniging is niet mogelijk.
9. Het besluit tot toewijzing van het verzoek heeft geen terugwerkende kracht. Ná 1
september van het competitiejaar worden geen verzoeken meer in behandeling
genomen.
10. Op een verzoek wordt door of namens het Bondsbestuur binnen één week na ontvangst
van het verzoek een besluit genomen, als het verzoek aan de hierboven gestelde
voorwaarden voldoet. Het besluit wordt per e-mailbericht aan de vereniging, die het
verzoek heeft ingediend, medegedeeld.
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