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Artikel 1
Algemeen
1. Waar in dit hoofdstuk niet uitdrukkelijk een onderscheid gemaakt wordt tussen zaal- en
veldhandbal, zullen de bepalingen van dit hoofdstuk van toepassing zijn op zowel zaalals veldhandbal.
2. De teams worden door het Bondsbestuur ingedeeld in prestatieniveaus, divisie, klassen en
poules. De competitie-indeling onderscheidt de prestatieniveaus “Wedstrijdsport
Landelijk”, “Wedstrijdsport Regionaal en “Breedtesport”.
3. Met “Wedstrijdsport Landelijk” wordt bedoeld heren en dames A-jeugddivisie,
hoofdklasse t/m eredivisie dames en hoofdklasse t/m HandbalNL-League heren.
Met “Wedstrijdsport Regionaal” wordt bedoeld A, B en C-jeugd Topklasse, B en CJeugddivisie en 1e en 2e klasse dames en heren.
Met “Breedtesport” wordt bedoeld alle categorieën onder de 2e klasse dames en heren.
Artikel 2
Algemeen mandaat
Om redenen van doelmatigheid is het Bondsbestuur bevoegd de uitoefening van de in dit
reglement in aanmerking komende bevoegdheden op te dragen aan anderen.
Artikel 3
Bevoegdheden Bondsbestuur
Het Bondsbestuur is bevoegd, met inachtneming van de geldende reglementaire
bepalingen, voor alle in dit reglement voorkomende artikelen landelijk geldende
voorschriften vast te stellen.
Artikel 4
Sponsoring
Sponsoring in het handbal is toegestaan met inachtneming van het bepaalde in het
Reglement Sponsoring en Reclame NHV en de betreffende besluiten van het Bondsbestuur.
Artikel 5
Media-uitzendingen
Voor een media-uitzending van een wedstrijd of een gedeelte daarvan is toestemming
vereist van het Bondsbestuur. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden
verbonden.
Artikel 6
Verplichte vrije toegang
1. De thuisspelende vereniging is verplicht bij het organiseren van wedstrijden vrije toegang
te verlenen aan:
a. elk bezoekend team tot een maximum van 25 personen per team;
b. de scheidsrechter, de secretaris, de tijdwaarnemer, de aangewezen
scheidsrechterrapporteur en de bondswaarnemer, ieder al dan niet vergezeld door
maximaal één persoon.
2. De vrije toegang als bedoeld in dit artikel wordt verleend voor de gehele
accommodatie, voor zover de thuisspelende vereniging daartoe ook toegang heeft.
Artikel 7
Toegangsgelden
1. De thuisspelende vereniging heeft bij de wedstrijden en toernooien het recht
toegangsgelden te heffen van de toeschouwers.
2. Indien van toeschouwers toegangsgelden worden geheven, is de vereniging verplicht
hiervan een volledige administratie te houden. De gelden moeten aan de kas van de
vereniging worden afgedragen.
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3. Bij beker- en beslissingswedstrijden kan het Bondsbestuur regels vaststellen ten aanzien
van de verdeling van de toegangsgelden.
Artikel 8
Ordemaatregelen
1. Een vereniging is verplicht al datgene te doen wat in haar vermogen ligt om voor, tijdens
en na de wedstrijd de orde te handhaven en de persoonlijke veiligheid van alle
aanwezigen te waarborgen.
2. Het Bondsbestuur kan iedere vereniging voorschriften geven tot het handhaven van de
orde bij wedstrijden, alsmede personen aanwijzen die belast zijn met de controle op de
naleving van die voorschriften.
Artikel 9
Schade aan accommodatie door bezoekende vereniging
1. De leden en aanhang van de bezoekende vereniging dienen zich te onthouden van
ieder gedrag waardoor schade aan enig onderdeel van de accommodatie, in gebruik
bij de thuisspelende vereniging, kan ontstaan.
2. De bezoekende vereniging is aansprakelijk voor de schade die door haar leden en/of
aanhang aan de accommodatie, in gebruik bij de thuisspelende vereniging, is
veroorzaakt.
3. Als de thuisspelende vereniging bij de Tuchtcommissie aangifte heeft gedaan van het
wangedrag van de leden en/of aanhang van de bezoekende vereniging waardoor
schade is veroorzaakt en de Tuchtcommissie de bezoekende vereniging ter zake schuldig
heeft bevonden, is de bezoekende vereniging gehouden de schade onverwijld aan de
thuisspelende vereniging te vergoeden. Wanneer tussen de verenigingen geen
overeenstemming over de hoogte van de geleden schade bestaat, beslist het
Bondsbestuur, onder andere op basis van de overgelegde bewijsstukken.
4. Indien de thuisspelende vereniging geen aangifte bij de Tuchtcommissie heeft gedaan,
maar toch van mening is schade als genoemd in het tweede lid, onder a, te hebben
geleden en vergoeding daarvan vordert, zal zij zowel de oorzaak als de omvang van de
schade dienen te bewijzen. Wanneer tussen de verenigingen ter zake geen
overeenstemming wordt bereikt, kan elk van de verenigingen de kwestie voorleggen aan
een Arbitragecommissie.
5. Het, al dan niet op vrijwillige basis, voldoen van de schadevergoeding door de
bezoekende vereniging laat de tuchtrechtelijke aansprakelijkheid en
verantwoordelijkheid van de vereniging en haar leden onverlet.
Artikel 10
Wedstrijdkleding
1. Een vereniging, die aan de competities wil deelnemen, is verplicht uniforme
wedstrijdkleding voor haar spelende leden vast te stellen en deze ter goedkeuring aan
het Bondsbestuur voor te leggen.
2. De beschrijving van eenmaal goedgekeurde uniforme wedstrijdkleding wordt in het door
het Bondsbestuur voor publicatie aangewezen medium bekend gemaakt. Verenigingen
zijn verplicht haar spelende leden in deze uniforme wedstrijdkleding uit te laten komen.
3. a. Een vereniging, die de kleur van de uniforme wedstrijdkleding wenst te veranderen,
moet daarvoor goedkeuring aanvragen.
b. Van iedere goedgekeurde wijziging wordt mededeling gedaan in het door het
Bondsbestuur voor publicatie aangewezen medium.
4. a. Het Bondsbestuur is bevoegd voor aangewezen categorieën toe te staan dat, in
afwijking op de spelregels, alleen het dragen van rugnummers verplicht is.
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b. Indien een team gebruik maakt van rugnummers, dienen de rugnummers van de
spelers overeen te stemmen met de nummers op het (digitale) wedstrijdformulier.
Artikel 11
Klevende middelen
1. Het is niet toegestaan tijdens wedstrijden klevende middelen, waaronder hars, te
gebruiken indien en voor zover het gebruik van die klevende middelen in de betreffende
zaal en op de betreffende accommodatie is verboden en dit verbod door de
thuisspelende vereniging, voor het begin van de wedstrijd, uitdrukkelijk kenbaar is
gemaakt aan het team van de bezoekende vereniging en de scheidsrechter.
2. Het verbod op het gebruik van klevende middelen geldt niet voor internationale
wedstrijden en in de wedstrijdklassen: BENE-League (heren), eredivisie (dames/heren),
eerste divisie (dames/heren) en in de Landelijke divisie A – Jeugd (dames/heren) van de
NHV – competitie.
Aanvullende toelichting:
Dit impliceert dat de thuisspelende vereniging in aangewezen divisies verantwoordelijk is
voor het beschikbaar hebben van een zaal en accommodatie waar het gebruik niet
verboden is. Dat teams desalniettemin geen hars willen gebruiken tijdens een
aangewezen wedstrijd is een eigen keus, maar doet niets af aan voornoemde
verantwoordelijkheid. In het geval een van deze teams gebruik wil maken van klevende
middelen mag dit niet worden geweigerd door een verbod van de zaalbeheerder.
3. Het Bondsbestuur kan nadere voorschriften uitvaardigen ten aanzien van het gebruik van
klevende middelen.
4. De scheidsrechter is verplicht toe te zien op de naleving van het in eerste lid van dit
artikel bedoelde verbod.
5. Op verzoek van de thuisspelende vereniging meldt de scheidsrechter voorafgaand aan
de wedstrijd mondeling aan beide teamverantwoordelijken dat een verbod tot het
gebruik van klevende middelen in de betreffende zaal van toepassing is. De
scheidsrechter maakt hiervan na afloop van de wedstrijd melding op het (digitale)
wedstrijdformulier.
6. Bij constatering van overtreding van het in eerste lid van dit artikel bedoelde verbod kan
een (trainer-)teamverantwoordelijke official zijn bezwaar hiertegen aan de scheidsrechter
kenbaar maken.
7. Nadat de scheidsrechter door eigen waarneming kennis heeft genomen van het gebruik
van klevende middelen, eventueel na een ingediend bezwaar, is deze verplicht hiervan
aangifte te doen door dit te vermelden op het (digitale) wedstrijdformulier. De aangifte
tegen de betreffende speler of tegen het team van de betreffende vereniging, wordt
behandeld conform het Tuchtreglement NHV.
8. Indien de wedstrijd niet wordt (uit)gespeeld, wordt, indien een team van een vereniging
zich niet aan het in eerste lid van dit artikel bedoelde verbod houdt, het betreffende
team bestraft met twee verliespunten. Ten aanzien van deze wedstrijd is het bepaalde in
artikel 39 van dit reglement van overeenkomstige toepassing.
9. Indien de Tuchtcommissie respectievelijk de Commissie van Beroep een besluit neemt als
gevolg waarvan een wedstrijd of een gedeelte daarvan opnieuw zou moeten worden
vastgesteld, stelt het Bondsbestuur de wedstrijd vast.
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Artikel 12
Secretaris/tijdwaarnemer
1. Overeenkomstig de spelregels wordt de secretaris en de tijdwaarnemer bij wedstrijden en
toernooien in beginsel aangesteld door het Bondsbestuur.
2. Slechts leden van het NHV of leden van een andere bij het EHF aangesloten organisatie
mogen de functie van secretaris en de tijdwaarnemer vervullen. Hierbij dient een van
deze leden 18 jaar of ouder te zijn of te beschikken over het diploma
bondsscheidsrechter.
3. Het Bondsbestuur kan de aanstelling van de secretaris en de tijdwaarnemer opdragen
aan de thuisspelende vereniging.
4. De secretaris en de tijdwaarnemer hebben de taken en bevoegdheden welke aan hen
zijn toegekend ingevolge de spelregels.
Artikel 13
De waarnemer en scheidsrechterrapporteur
1. Het Bondsbestuur kan bij wedstrijden en toernooien een waarnemer en/of
scheidsrechterrapporteur aanstellen.
2. Slechts leden van het NHV of leden van een andere bij het EHF aangesloten organisatie
mogen de functie van waarnemer of scheidsrechterrapporteur vervullen.
3. De waarnemer heeft de taken en bevoegdheden welke ingevolge de spelregels aan
hem worden toegekend alsmede de taken en bevoegdheden welke aan hem door een
besluit van het Bondsbestuur worden toegekend. Het besluit wordt in de officiële
mededelingen gepubliceerd.
4. De taken die het Bondsbestuur aan de waarnemer heeft toegekend zijn in ieder geval:
de zorg voor het ordentelijk laten verlopen van wedstrijden, het voorkomen van
geschillen dan wel protesten en het toezien op de naleving van veiligheidsvoorschriften,
reglementen en door het Bondsbestuur genomen besluiten.
5. De scheidsrechterrapporteur heeft de taken en bevoegdheden welke aan hem door
een besluit van het Bondsbestuur worden toegekend. Het besluit wordt in de officiële
mededelingen gepubliceerd.
Artikel 14
(Trainer-)teamverantwoordelijke official
1. Onder trainer-teamverantwoordelijke official wordt verstaan degene die
- leiding geeft bij het oefenen van handballers in conditioneel, technisch en tactisch
opzicht en
- de daarbij behorende coaching tijdens wedstrijden verzorgt,
ongeacht of hij dit wel of niet tegen een vergoeding doet.
− 2. Het Bondsbestuur kan voor de trainer-teamverantwoordelijke official die werkzaam is
met teams en teamleden die uitkomen in door het Bondsbestuur aan te wijzen
competitieklassen een trainerslicentie eisen. Voor het als trainer – teamverantwoordelijke
official kunnen werken met teams en teamleden, waarvan het team uitkomt in de BENELeague heren en/of eredivisie dames/heren, dient deze te beschikken over de licentie
Handbaltrainer 4 (HT4).
3. Jaarlijks, niet later dan zes maanden voor aanvang van het seizoen, worden de door het
Bondsbestuur aangewezen competitieklassen waarop de licentie-eisen van toepassing
zijn in de officiële mededelingen gepubliceerd.
4. Het Bondsbestuur kan aan het verlenen of verlengen van een licentie voorwaarden
verbinden.
5. Het Bondsbestuur kan personen die in het bezit zijn van een door het Bondsbestuur
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6.

7.
8.

9.
10.
11.

teamverantwoordelijke official van spelers, die uitkomen in nader door het Bondsbestuur
aan te geven competities.
a. Indien:
het eerste team van een vereniging promoveert, en
de in dienst zijnde trainer-teamverantwoordelijke official niet over de vereiste
licentie beschikt,
kan het Bondsbestuur de trainer-teamverantwoordelijke official dispensatie
verlenen van het in het vierde lid van dit artikel bepaalde met betrekking tot het
gepromoveerde team voor de duur van ten hoogste twee seizoenen aansluitend
aan het seizoen waarin het recht op promotie is behaald.
b. De dispensatie genoemd onder a dient aangevraagd te zijn uiterlijk twee weken
na afloop van het seizoen waarin het recht op promotie is behaald.
c. Dispensatie wordt uitsluitend verleend onder de voorwaarde van inschrijving en
deelname aan scholing die nodig is om alsnog de voor de hogere
competitieklasse vereiste licentie te kunnen aanvragen. Inschrijving voor de
scholing dient te geschieden tijdig en uiterlijk voor aanvang van het tweede
seizoen na het seizoen waarin het recht op promotie is behaald.
In andere dan de in het zesde lid van dit artikel genoemde situaties kan het Bondsbestuur
na overleg met betrokken partijen dispensatie verlenen.
Het Bondsbestuur kan de licentie weigeren of een reeds verstrekte licentie intrekken
indien de betrokken trainer-teamverantwoordelijke official heeft gehandeld in strijd met
de Statuten en Reglementen van het NHV of met besluiten van organen van het NHV,
dan wel de belangen van het NHV, naar het oordeel van het Bondsbestuur, heeft
geschaad.
Het Bondsbestuur is bevoegd te beslissen in zaken die de trainerslicentie betreffen en
waarin niet is voorzien.
Bij wedstrijden in de leeftijdscategorieën tot en met A-Jeugd dient de (trainer-)
teamverantwoordelijke official 18 jaar of ouder te zijn.
Bij wedstrijden in de leeftijdscategorieën van C-Jeugd en hoger dient de (trainer-)
teamverantwoordelijke official in het bezit te zijn van het spelregelbewijs. Het
Bondsbestuur kan in bepaalde gevallen vrijstelling verlenen.

Artikel 15
Algemene bepalingen wedstrijdleiding
1. a. Slechts leden van het NHV of leden van een andere bij het EHF aangesloten organisatie
mogen de functie van scheidsrechter vervullen mits zij veertien jaar of ouder zijn.
b. Scheidsrechters kunnen op grond van kwaliteitseisen worden ingedeeld in door het
Bondsbestuur vast te stellen groepen. Aan deze groepen worden divisies en klassen
van wedstrijden toegekend.
2. Het Bondsbestuur stelt waar mogelijk volgens de in het eerste lid, onder b, van dit artikel
genoemde indeling scheidsrechters aan.
3. Van elke aanstelling als genoemd in het tweede lid van dit artikel wordt betrokkene in
kennis gesteld in het door het Bondsbestuur voor publicatie aangewezen medium of een
schriftelijke mededeling.
4. De aanstelling kan altijd worden ingetrokken.
5. In het geval geen scheidsrechter door het Bondsbestuur kan worden aangesteld, draagt
de thuisspelende vereniging zorg voor, een voor dat wedstrijdniveau bevoegde
scheidsrechter. De verenigingen zijn verplicht deze scheidsrechter te aanvaarden.
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Artikel 16
1.
2.

3.
4.

Vervanging scheidsrechter, vergoeding kosten bij afwezigheid
scheidsrechter
Degene onder wiens leiding op grond van dit artikel de wedstrijd is begonnen, is
bevoegd tot het einde van de wedstrijd als scheidsrechter te fungeren.
a. Indien de aangestelde scheidsrechter op het vastgestelde aanvangstijdstip niet
aanwezig is, doch een andere voor dat wedstrijdniveau bevoegde scheidsrechter,
bereid is als zodanig op te treden en gerechtigd is deze wedstrijd te leiden, dan zijn
de verenigingen verplicht deze scheidsrechter te aanvaarden. Dat deze procedure is
gevolgd, dient te worden vermeld op het (digitale) wedstrijdformulier.
b. Is als gevolg van het bepaalde onder a meer dan een scheidsrechter bereid als
zodanig op te treden en kunnen de verenigingen het niet over de keus eens worden,
dan beslist het lot, wie als scheidsrechter zal optreden. De loting wordt verricht door
de (trainer-)teamverantwoordelijke official van de thuisspelende vereniging. Dat deze
procedure is gevolgd, dient te worden vermeld op het (digitale) wedstrijdformulier.
Als 15 minuten na het vastgestelde aanvangstijdstip geen bevoegde scheidsrechter
aanwezig is, gaat de wedstrijd niet door.
Bij het niet doorgaan van een wedstrijd wegens de afwezigheid van een door het
Bondsbestuur aangestelde scheidsrechter komen de kosten van de betrokken
verenigingen niet voor vergoeding door het Bondsbestuur in aanmerking.

Artikel 17
Soort wedstrijden en toernooien
1. Ter bevordering van de handbalsport kunnen door het Bondsbestuur de volgende
wedstrijden en toernooien worden georganiseerd:
a. competitiewedstrijden;
b. bekerwedstrijden;
c. internationale wedstrijden tussen teams van Nederlandse verenigingen en teams van
buitenlandse verenigingen;
d. nationale of internationale wedstrijden waarbij vertegenwoordigende teams van het
NHV betrokken zijn;
e. midweekwedstrijden;
f. andere wedstrijden niet genoemd onder a tot en met e;
g. toernooien.
2. Het Bondsbestuur is bevoegd ten aanzien van de in het eerste lid van dit artikel vermelde
wedstrijden en toernooien aanvullende voorschriften uit te vaardigen.
3. Alle wedstrijden van de Nederland vertegenwoordigende teams worden door het
Bondsbestuur georganiseerd.
4. Verkiesbaar tot speler van het nationale team is hij die over de Nederlandse nationaliteit
beschikt en lid is van het NHV of van een buitenlandse organisatie aangesloten bij de IHF.
Artikel 18
Kosten en baten zaalwedstrijden
De kosten en baten, verbonden aan het organiseren van handbalwedstrijden in de zaal,
worden in een afzonderlijk voorschrift door het Bondsbestuur geregeld.
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Artikel 19
Speelseizoen
1. Wedstrijden en toernooien kunnen door het Bondsbestuur gedurende het gehele jaar
worden vastgesteld, behoudens in de periode van 1 juli tot 15 augustus.
2. In bijzondere gevallen is het Bondsbestuur bevoegd ook in de periode van 1 juli tot en
met 15 augustus wedstrijden en toernooien vast te stellen.
3. Wedstrijden en toernooien kunnen op alle dagen en tijdstippen van de week worden
vastgesteld.
Artikel 20
Speelveld, kleedgelegenheid, spelmateriaal
1. Iedere vereniging dient de beschikking te hebben of te kunnen krijgen over een speel- en
kleedgelegenheid, die voldoet aan de voorwaarden van het NHV.
2. De vereniging van het thuisspelende team draagt er zorg voor dat speelveld en
spelmateriaal voldoen aan de voorschriften, zoals deze zijn vastgelegd in de spelregels.
3. De scheidsrechter controleert voor het begin van de wedstrijd het speelveld en
spelmateriaal. Wordt dit in orde bevonden, dan roept hij op het vastgestelde
aanvangstijdstip de teams op tot spelen.
4. De vereniging van het thuisspelende team draagt er zorg voor, dat tijdens de wedstrijden
een verbandtrommel en een brancard voor onmiddellijk gebruik aanwezig zijn. De
inhoud van deze verbandtrommel dient redelijkerwijs te beantwoorden aan het doel, te
weten het verlenen van eerste hulp bij de meest voorkomende sportblessures.
Artikel 21
Tijdelijke speelvelden
1. Een vereniging die door buitengewone omstandigheden tijdelijk niet de beschikking
heeft over een reglementair speelveld, kan het Bondsbestuur toestemming vragen haar
thuiswedstrijden te spelen op een ander speelveld dat voldoet aan de door het
Bondsbestuur gestelde eisen. Voorwaarde is dat de vereniging ten minste drie
werkdagen voor de datum waarop de wedstrijd wordt gespeeld, aan de
competitieleiding, de tegenpartij en de scheidsrechter mededeling doet dat de wedstrijd
op dit andere speelveld wordt gespeeld, tenzij daarvan officieel op andere wijze al tijdig
mededeling is gedaan.
2. Voldoet het door een vereniging conform het eerste lid van dit artikel voorgestelde
speelveld niet aan de door het Bondsbestuur gestelde eisen, dan wordt voor ten hoogste
twee thuiswedstrijden uitstel verleend of worden in plaats daarvan twee uitwedstrijden
vastgesteld.
3. a. Indien wegens het niet ter beschikking hebben van een reglementair speelveld een
derde wedstrijd geen doorgang kan vinden, wordt de vereniging, het verder
deelnemen aan de competitie ontzegd en worden alle reeds door haar teams
gespeelde wedstrijden ongeldig verklaard.
b. Indien de ontzegging van deelname van teams aan de competitie plaatsvindt op
een tijdstip waarop de beslissing over kampioenschap of degradatie reeds is
gevallen, dan is het bepaalde onder letter a niet van toepassing.
c. Op teams van een vereniging wier verdere deelname aan de competitie is ontzegd,
is artikel 37, derde lid, van dit reglement van overeenkomstige toepassing.
4. Het Bondsbestuur is bevoegd de maatregel als genoemd in het derde lid van dit artikel
onmiddellijk op te leggen, indien blijkt, dat de vereniging zich naar het oordeel van het
Bondsbestuur niet voldoende heeft ingespannen de regelmatige afwerking van het
wedstrijdprogramma te bevorderen.
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Artikel 22
Het spelen op het speelveld van een andere vereniging
1. Een vereniging, die voor haar thuiswedstrijden een speelveld gebruikt van een andere
vereniging, is verantwoordelijk voor het naleven van de voorschriften als genoemd in
artikel 20 van dit reglement. Blijft de vereniging in gebreke, dan maakt de scheidsrechter
gebruik van de hem bij artikel 25 van dit reglement toegekende bevoegdheden.
2. Indien een vereniging het toegezegde gebruik door een andere vereniging van het
beschikbare gestelde speelveld met bijbehorende kleedgelegenheid alsnog weigert, kan
het Bondsbestuur bepalen dat de kosten, die de vereniging die het speelveld zou
gebruiken vergeefs heeft gemaakt, moeten worden vergoed.
Artikel 23
Keuring van speelvelden voor veldhandbal
1. De keuring van nieuwe speelvelden en de daarbij behorende accommodatie geschiedt
door het Bondsbestuur volgens door het Bondsbestuur uitgegeven voorschriften.
2. Vóór het begin van het speelseizoen kan door het Bondsbestuur een algemene keuring
van de speelvelden, de daarbij behorende accommodatie en het spelmateriaal
plaatsvinden, een en ander volgens door haar uitgegeven voorschriften.
3. Tijdens het speelseizoen vindt de keuring van de speelvelden plaats op de vóór de
aanvang van het seizoen door het Bondsbestuur bepaalde wijze. De keuring van het
speelveld tijdens het speelseizoen mag niet vroeger geschieden dan de dag vóór de
wedstrijd en niet later dan het ogenblik, waarop een bericht van afkeuring van het
speelveld de bezoekende vereniging nog vóór haar vertrek kan bereiken.
4. Afkeuring op de dag voor de wedstrijd mag slechts geschieden, indien de toestand van
het speelveld zodanig is, dat met redelijkheid verwacht kan worden, dat op het vastgestelde tijdstip van aanvang van de wedstrijd het speelveld nog onbespeelbaar zal zijn.
5. Indien de afkeuring niet heeft plaats gehad op de dag voor de wedstrijd en een bericht
van afkeuring op de dag van de wedstrijd de bezoekende vereniging niet meer kan
bereiken, wordt de keuring van het speelveld overgelaten aan de scheidsrechter, tenzij
contractuele verplichtingen van de thuisspelende vereniging dit onmogelijk maken.
6. Indien de scheidsrechter het speelveld goedkeurt en de in het vijfde lid van dit artikel
bedoelde verplichtingen niet bestaan, zijn de teams verplicht de wedstrijd op uitnodiging
van de scheidsrechter aan te vangen op het vastgestelde aanvangstijdstip.
7. Verzuimt de thuisspelende vereniging de afkeuring van het speelveld tijdig aan de
bezoekende vereniging respectievelijk scheidsrechter mede te delen, dan komen de
gemaakte kosten ten laste van de in gebreke gebleven thuisspelende vereniging.
Artikel 24
Keuring van speelruimten voor zaalhandbal
1. Twee maanden vóór de aanvang van het speelseizoen kan door het Bondsbestuur, een
algemene keuring plaatsvinden van de ruimten, waarin zaalhandbalwedstrijden zullen
worden gespeeld, een en ander volgens door het Bondsbestuur uitgegeven
voorschriften.
2. De thuisspelende vereniging is verplicht de competitieleiding, het secretariaat
en/of wedstrijdsecretariaat van de betrokken verenigingen, de scheidsrechter en de
eventueel aangewezen secretaris en tijdwaarnemer in kennis te stellen van het niet
beschikbaar zijn van de speelruimten.
3. Verzuimt de thuisspelende vereniging het niet beschikbaar zijn van de speelruimten tijdig
aan de bezoekende vereniging en/of de scheidsrechter en eventueel de secretaris en
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tijdwaarnemer mede te delen, dan komen de gemaakte kosten ten laste van de in
gebreke gebleven thuisspelende vereniging.
Artikel 25
Inrichting van het speelveld
1. De thuisspelende vereniging is verplicht te zorgen dat speelveld en inrichting van het
speelveld voldoen aan de voorschriften zoals deze in dit reglement, in de besluiten van
het Bondsbestuur en in de spelregels zijn vastgelegd.
2. a. Indien de thuisspelende vereniging niet voldoet aan het bepaalde in het eerste lid
van dit artikel, is de bezoekende vereniging bevoegd voor aanvang van de wedstrijd
hiertegen bezwaar te maken. Deze bezwaren dienen onmiddellijk na constatering
van de gebreken kenbaar te worden gemaakt aan de scheidsrechter.
b. Eerst nadat de teams tot aanvang van de wedstrijd gereed zijn gebleken, kunnen de
onder a genoemde bezwaren in overweging worden genomen of kan de
scheidsrechter de wedstrijd niet laten doorgaan.
c. Erkent de scheidsrechter de bezwaren als juist dan stelt de scheidsrechter, afhankelijk
van de aard en de ernst van het gebrek, de thuisspelende vereniging in de
gelegenheid het gebrek binnen een half uur te herstellen.
d. Indien het gebrek niet of onvoldoende kan worden hersteld, besluit de scheidsrechter,
indien mogelijk na overleg met de competitieleiding, om de wedstrijd niet door te
laten gaan.
3. Indien een wedstrijd door het bepaalde in het tweede lid, onder d, van dit artikel geen
doorgang heeft gevonden of definitief is gestaakt, is op de thuisspelende vereniging het
bepaalde in artikel 38 en 39 van dit reglement van toepassing.
4. De scheidsrechter rapporteert aan het Bondsbestuur elk door hem geconstateerd
verzuim in de nakoming van de verplichting als genoemd in het eerste lid van dit artikel,
ook al is geen bezwaar gemaakt door de bezoekende vereniging en al is de wedstrijd
doorgegaan.
Artikel 26
Voorwaarden vereniging voor het deelnemen aan wedstrijden en toernooien
1. Om als vereniging deel te nemen aan de in artikel 17 van dit reglement genoemde
wedstrijden en toernooien dient de vereniging te voldoen aan de voorwaarden zoals
gesteld in de Statuten en Reglementen.
2. Een vereniging, die deel wil nemen aan de georganiseerde wedstrijden en toernooien,
moet aan alle financiële verplichtingen tegenover het NHV hebben voldaan.
Artikel 27
Voorwaarden speler voor het deelnemen aan wedstrijden en toernooien
1. Een speler mag slechts aan wedstrijden en toernooien uitgeschreven of goedgekeurd
door het Bondsbestuur deelnemen, indien:
a. het Bondsbestuur hem als spelend lid van die vereniging heeft geregistreerd en die
registratie heeft bevestigd;
b. hij in het bezit is gesteld van een door het Bondsbestuur uitgegeven geldig NHV
legitimatiebewijs;
c. hij niet is geschorst als lid dan wel is uitgesloten van deelname aan wedstrijden
overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Tuchtreglement NHV;
d. hij van het Bondsbestuur toestemming heeft gekregen nadat hij aan één of meer
wedstrijden onder goedkeuring van een bij de IHF aangesloten buitenlandse bond
heeft deelgenomen;
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e. hij bij het bereiken van de leeftijd behorende bij de categorie A-jeugd in het bezit is
van het spelregelbewijs. Het Bondsbestuur kan in bepaalde gevallen vrijstelling
verlenen;
f. hij voldoet aan hetgeen daartoe is bepaald in de Statuten en Reglementen van het
NHV en aan de besluiten van diens organen.
2. Een speler kan tijdens een wedstrijd niet gelijktijdig als teamofficial of teamverantwoordelijke official optreden met uitzondering in de competitieklassen senioren voor
breedtesport.
3. Het Bondsbestuur is bevoegd van het bepaalde in het eerste lid, aanhef en letter a, van
dit artikel, op verzoek en onder daarvoor vastgestelde voorwaarden, af te wijken.
Opmerking: Zie bijlage 1.
Artikel 28
Niet gerechtigde speler
1. Onder een niet gerechtigde speler in de zin van dit artikel wordt verstaan een speler die
niet voldoet aan het gestelde in artikel 29, lid 8 van dit reglement. Ten aanzien van het
bepaalde in artikel 29, lid 8 van dit reglement geldt dat een speler als niet gerechtigd
wordt beschouwd zodra speler en/of zijn vereniging door het Bondsbestuur voldoende
is/zijn ingelicht.
2. Bij constatering van een niet gerechtigde speler wordt bij wedstrijden op landelijke
niveau twee wedstrijdpunten in mindering gebracht bij de schuldige partij. De
tegenstander kan gebruik maken van het recht om de wedstrijd opnieuw te doen spelen
op het terrein van de niet schuldige vereniging. Zij dienen hiervoor een verzoek in te
dienen bij het Bondsbestuur. Indien de wedstrijd opnieuw wordt vastgesteld en gespeeld,
wordt de oorspronkelijk gespeelde wedstrijd door het bondsbestuur ongeldig verklaard.
Indien het een wedstrijd betreft op een ander niveau dan landelijk of een wedstrijd
waarmee geen winstpunten kunnen worden verdiend (bijvoorbeeld bekerwedstrijden)
wordt het schuldige team geacht de wedstrijd met 10-0 te hebben verloren.
3. Indien een niet gerechtigde speler aan een wedstrijd of een gedeelte van een wedstrijd
heeft deelgenomen, kan de tegenpartij van de vereniging van wie verondersteld wordt
een overtreding te hebben begaan om ongeldigheid van de gespeelde wedstrijd en
opnieuw vaststellen van de wedstrijd verzoeken door:
a. bij het Bondsbestuur een schriftelijk verzoek in te dienen tot controle van het (digitale)
wedstrijdformulier, onder opgave van de naam van de speler(s) van wie de nietgerechtigdheid wordt verondersteld. Het verzoek dient binnen zes werkdagen na de
wedstrijd door het Bondsbestuur te zijn ontvangen.
b. in het onder a genoemde verzoek aan te geven dat overspelen van de wedstrijd
wordt verlangd.
4. Indien een wedstrijd ongeldig is verklaard wegens het meespelen van een niet
gerechtigde speler, zal die speler ook niet gerechtigd zijn tot het spelen in de opnieuw
vast te stellen wedstrijd.
5. Het Bondsbestuur kan besluiten een wedstrijd niet te laten overspelen, als de uitslag
daarvan niet van invloed is op een positie in de stand die recht geeft op
kampioenschap, promotie, deelname aan bekercompetities of enige nacompetitie of
wedstrijdreeks, of die zou leiden tot degradatie.
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Artikel 29
Teamopgaven
1. Elke vereniging is verplicht twee weken voor aanvang van de betreffende competitie
een voorlopige dan wel definitieve opgave te doen in Sportlink Club van de spelers die in
een bepaald team zullen uitkomen. Het niet tijdig invoeren wordt als een verzuim
aangemerkt.
2. De teamopgave dient minimaal acht namen te bevatten.
3. Wijzigingen in deze teamopgave kunnen dagelijks worden aangebracht.
4. Een teamopgave mag uitsluitend de namen van leden bevatten, die voor dit team
beschikbaar zijn.
5. Een speler die nergens op een teamopgave staat, dient te worden toegevoegd aan de
teamopgave van het team waarvoor hij de eerste keer uitkomt. Indien een speler, die op
een teamopgave staat vier opeenvolgende wedstrijden niet meespeelt, dan moet deze
van de teamopgave worden verwijderd.
6. Op verzoek van het Bondsbestuur is de vereniging gehouden de beschikbaarheid van
spelers voor een bepaald team aannemelijk te maken.
7. Een speler wordt weer geacht beschikbaar te zijn voor een team indien en zodra hij
volgens het (digitale) wedstrijdformulier één maal aan een competitiewedstrijd heeft
deelgenomen.
8. Een speler die in een teamopgave vermeldt staat, mag zolang deze teamopgave van
kracht is, niet in een lager team spelen.
9. Een speler, die volgens het (digitale) wedstrijdformulier gedurende één competitie in een
door het Bondsbestuur te bepalen aantal competitiewedstrijden is uitgekomen voor een
hoger team in dezelfde leeftijdscategorie als waarvoor hij is opgegeven, kan gedurende
de rest van de competitie niet meer voor een lager team uitkomen.
10. Een speler van een lagere leeftijdscategorie mag onbeperkt in een hogere
leeftijdscategorie spelen.
Artikel 30
Competitie-indeling
1. Het Bondsbestuur is bevoegd teams in bepaalde prestatieniveaus, divisies, klassen en
poules te laten uitkomen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in het
Licentiereglement Eredivisie NHV.
2. Wensen voor de indelingen kunnen bij het Bondsbestuur kenbaar worden gemaakt vóór
een jaarlijks door het Bondsbestuur vast te stellen datum.
3. Vóór aanvang van de competitie wordt in het door het Bondsbestuur voor publicatie
aangewezen medium de indeling van de teams bekend gemaakt.
4. a. Elke vereniging die toetreedt tot het NHV wordt met haar teams ingedeeld in de
laagste klasse van de categoriale competities;
b. Uitsluitend op verzoek van de vereniging kan, in afwijking van het bepaalde onder a,
indeling van haar teams plaatsvinden in een andere klasse van de categoriale
competities;
c. Teams van een en dezelfde vereniging kunnen niet in dezelfde divisie, klasse of poule
worden ingedeeld, tenzij sprake is van een parallelle divisie, klasse of poule.
5. Bij fusie van verenigingen, onder voorbehoud van goedkeuring van de fusie door het
Bondsbestuur, geldt dat:
a. het eerste team van de nieuwe vereniging wordt geplaatst in de klasse waartoe de
hoogst spelende vereniging behoorde;
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b. lagere teams van de nieuwe vereniging worden geplaatst in de klassen waartoe zij
voor het samengaan behoorden, met die beperking dat in een poule slechts een
team van de nieuwe vereniging kan uitkomen;
c. het Bondsbestuur bevoegd is van het bepaalde onder b af te wijken voor zover het
betrekking heeft op het indelen van meerdere teams in dezelfde poule.
6. Het Bondsbestuur kan om bijzondere redenen teams bij keuze in een hogere klasse
plaatsen, mits daardoor naar het oordeel van het Bondsbestuur geen belangen van
andere verenigingen worden geschaad.
7. Het Bondsbestuur kan teams in een lagere klasse plaatsen:
a. indien gedurende een seizoen vrijwillig niet aan enige competitie wordt
deelgenomen;
b. voor zover het lagere teams betreft, indien een hoger team van dezelfde vereniging
naar dezelfde klasse degradeert, waarbij plaatsing van beide teams in dezelfde
poule noodzakelijk zou zijn;
c. ingeval door fusie van verenigingen meerdere teams van de nieuwe vereniging in
een en dezelfde poule uit zouden komen.
8. Indien de competitie-indeling heeft plaatsgevonden en een team trekt zich alsnog terug,
in overeenstemming met artikel 37 van dit reglement, dan wordt de open gevallen positie
conform de uitslag van de rangorde wedstrijden opgevuld. De uiterste datum voor het
opvullen van open gevallen plaatsen is 31 mei.
Artikel 31
Wedstrijden tegen buitenlandse teams
1. Aan verenigingen gevestigd in grensgemeenten kan tot wederopzegging toestemming
worden gegeven om wedstrijden te spelen tegen buitenlandse verenigingen, mits deze
zijn aangesloten bij een bond die lid is van de IHF.
2. Voor het spelen van wedstrijden tegen een buitenlands team dient de vereniging
tenminste 14 dagen voor de dag waarop de wedstrijden worden gespeeld, op de door
het Bondsbestuur voorgeschreven wijze, toestemming te vragen aan het Bondsbestuur.
3. Geen toestemming wordt verleend voor het spelen van wedstrijden tegen, of het laten
spelen van wedstrijden onderling door, onafhankelijke teams of teams van organisaties
die niet zijn aangesloten bij organisaties, die lid zijn van de IHF, tenzij het bestuur van de
IHF dispensatie verleent.
Artikel 32
Wedstrijdprogramma, wedstrijden, toernooien, speeltijd
1. Jaarlijks stelt het Bondsbestuur het wedstrijdprogramma vast.
2. Wensen voor het wedstrijdprogramma kunnen bij het Bondsbestuur kenbaar worden
gemaakt vóór een jaarlijks door het Bondsbestuur vast te stellen datum.
3. Het wedstrijdprogramma komt tot stand met inachtneming van de volgens schema
vastgestelde wedstrijddagen.
4. Competitiewedstrijden vinden voornamelijk plaats op zaterdag en zondag. Bij
uitzondering worden zij vastgesteld op andere werkdagen of niet christelijke feestdagen.
5. De teams die uit geloofsovertuiging niet op zondag spelen zijn niet verplicht wedstrijden
te spelen op zondag of daarmee gelijkgestelde christelijke feestdagen. Ook bij het
organiseren van kampioenschappen, wedstrijden of promotie en degradatie en
bekerwedstrijden houdt het Bondsbestuur, bij het bepalen van de speeldata, rekening
met de signatuur van de hieraan deelnemende verenigingen.
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6. Wedstrijden om bekerprijzen, om Nederlands kampioenschappen en om promotie en
degradatie, kunnen door het Bondsbestuur worden georganiseerd onder daarvoor
vastgestelde geldende voorschriften.
7. Door het Bondsbestuur kunnen kampioenstoernooien worden georganiseerd.
8. De aanvangsdatum van de competities wordt in het door het Bondsbestuur voor
publicatie aangewezen medium zes weken van tevoren bekend gemaakt.
9. a. Voor oefenwedstrijden tussen teams van verenigingen is geen toestemming vereist.
b. Met inachtneming van het bepaalde onder a is de organiserende vereniging er voor
verantwoordelijk dat een bevoegde scheidsrechter op de daarvoor door het
Bondsbestuur aangegeven wijze wordt aangevraagd. Op reglementair juiste wijze
vastgestelde wedstrijden en toernooien als genoemd in de leden 1 en 7 van dit artikel
zullen altijd voorrang hebben op wedstrijden als genoemd onder a.
10. Het is zonder toestemming van het Bondsbestuur niet toegestaan wedstrijden uit te
schrijven of te organiseren, waarin voor enig team spelers uitkomen, die niet allen
speelgerechtigd zijn voor dezelfde vereniging.
11. Wedstrijden tussen gemengde teams zijn, tenzij in dit reglement anders is bepaald, niet
toegestaan. Evenmin zijn toegestaan wedstrijden tussen een mannenteam en een
vrouwenteam. Het Bondsbestuur kan in beide gevallen dispensatie verlenen.
12. De wedstrijden worden gespeeld met inachtneming van de wedstrijdbepalingen,
waartoe behoren:
a. de in dit reglement opgenomen bepalingen;
b. de spelregels zoals deze zijn opgesteld door de IHF;
c. de op grond van dit reglement door het Bondsbestuur gestelde nadere voorwaarden
of vastgestelde reglementen.
13. De speeltijd van de wedstrijden is vastgelegd in de spelregels.
14. Het Bondsbestuur kan voor bepaalde wedstrijden of toernooien aanvullingen of
afwijkingen van de spelregels toestaan, mits hiervoor toestemming is verleend bij de
spelregels of door de IHF.
Artikel 33
Wijziging wedstrijdprogramma en/of tijdstip van aanvang
1. a. Het Bondsbestuur stelt voor iedere wedstrijd datum en aanvangstijdstip vast.
b. Iedere vereniging is verplicht een wedstrijd te doen spelen indien zij ten minste drie
werkdagen voor de dag waarop de wedstrijd is vastgesteld in kennis is gesteld van de
datum en het aanvangstijdstip.
2. Een vastgestelde wedstrijd kan door het Bondsbestuur in zeer bijzondere gevallen worden
uitgesteld indien daarvan ten minste 12 uur van tevoren aan betrokkenen kennis is
gegeven. Het Bondsbestuur is bevoegd aanvullende voorwaarden te stellen.
3. De datum van door het Bondsbestuur vastgestelde wedstrijden in de wedstrijdsport en
breedtesport, kunnen op schriftelijk verzoek, worden gewijzigd. Hier zijn enkele
voorwaarden aan verbonden, zie bijlage 2.
4. Een team is, onverminderd het bepaalde in de artikelen 38 en 39 van dit reglement,
verplicht een reeds aangevangen wedstrijd uit te spelen.
5. Indien een wedstrijd, vanwege internationale competitieverplichtingen of in verband
met het ter beschikking stellen van spelers voor de Nederland vertegenwoordigende
teams, op verzoek van een vereniging verplaatst wordt, dienen beide verenigingen in
onderling overleg een nieuwe speeldatum en aanvangstijdstip overeen te komen,
veertien dagen voor of veertien dagen na de oorspronkelijke speeldatum. Indien beide
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verenigingen niet tot overeenstemming komen, stelt het Bondbestuur een nieuwe datum
en aanvangstijdstip vast.
Artikel 34
Aanvang van wedstrijden
1. De teams dienen zich vijf minuten vóór het vastgestelde aanvangstijdstip bij de
scheidsrechter te melden en dienen de wedstrijd, na een fluitsignaal van de
scheidsrechter, op het vastgestelde aanvangstijdstip te beginnen.
2. Indien op het vastgestelde aanvangstijdstip geen scheidsrechter aanwezig is of het
speelveld niet beschikbaar is om de wedstrijd te beginnen, dienen de beide teams zich
maximaal vijftien minuten gereed te houden om de wedstrijd alsnog te beginnen, indien
en zodra een bevoegde scheidsrechter of het speelveld ter beschikking komt.
Artikel 35
(Digitale) wedstrijdformulieren
Het Bondsbestuur is bevoegd nadere voorschriften uit te vaardigen over het gebruik van
(digitale) wedstrijdformulieren.
Artikel 36
NHV (digitale) legitimatiebewijs
1. Een NHV (digitale legitimatiebewijs dient voor aanvang van iedere wedstrijd getoond te
worden aan de scheidsrechter. De scheidsrechter controleert in het bijzijn van de
(trainer-) teamverantwoordelijke officials van de beide teams de gegevens op het
(digitale) wedstrijdformulier aan de hand van de NHV (digitale) legitimatiebewijzen.
2. Indien door een van de teamverantwoordelijke officials een visuele controle voor
aanvang van de wedstrijd van spelers aan de hand van de NHV legitimatiebewijzen is
gewenst, dient hij de (trainer-)teamverantwoordelijke official van de tegenstander tijdig
voor de wedstrijd hiervan in kennis te stellen. De teamverantwoordelijke officials stellen de
scheidsrechter voor aanvang van de wedstrijd in kennis van de wens tot deze controle.
De controle vindt conform de afspraken door de scheidsrechter in het bijzijn van de
teamverantwoordelijke officials plaats.
3. Na afloop van de wedstrijd:
a. vindt door de scheidsrechter in het bijzijn van de teamverantwoordelijken officials
visuele controle plaats van spelers aan de hand van de NHV (digitale)
legitimatiebewijzen indien een of beide teamverantwoordelijke officials de wens
daartoe kort voor aanvang, in de rust of direct na afloop van de wedstrijd aan de
scheidsrechter kenbaar heeft gemaakt;
b. controleert de scheidsrechter aan de hand van de NHV (digitale legitimatiebewijzen
de persoonsgegevens die aan het (digitale) wedstrijdformulier zijn toegevoegd, of
naar aanleiding van eventuele voorvallen voor, tijdens en vlak na de wedstrijd;
c. ‘ondertekent’ de scheidsrechter het gecontroleerde (digitale) wedstrijdformulier.
Artikel 37
Terugtrekken uit de competitie
1. Een vereniging is verplicht die teams wedstrijden te laten spelen, die zij voor de
competities heeft ingeschreven en die door het Bondsbestuur zijn toegelaten.
2. Een vereniging kan teams die uitkomen in een competitie uit de competitie terugtrekken,
mits: en
- het Bondsbestuur daartoe toestemming heeft verleend; en
- aan de financiële verplichtingen jegens het NHV is voldaan; en
- aan andere door het Bondsbestuur gestelde voorwaarden is voldaan.
3. Het terugtrekken uit de competitie heeft tot gevolg dat:
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a. alle door het teruggetrokken team gespeelde wedstrijden als niet gespeeld worden
beschouwd.
b. de krachtens het wedstrijdreglement in mindering gebrachte winstpunten naar
aanleiding van wedstrijden tegen het teruggetrokken team gehandhaafd blijven,
evenals de door de Tuchtcommissie geregistreerde uitsluitingen, schorsingen en
overige straffen en maatregelen die naar aanleiding van wedstrijden van en tegen
het teruggetrokken team zijn opgelegd;
c. het teruggetrokken team als gedegradeerd zal worden beschouwd;
d. het weer deelnemen aan een volgende competitie alleen kan geschieden met
toestemming van het Bondsbestuur, dat hieraan bijzondere voorwaarden kan
verbinden.
4. Indien niet aan de voorwaarden van het tweede lid van dit artikel is voldaan, kan het
terugtrekken van teams uit de competitie als een verzuim worden aangemerkt.
5. Indien het terugtrekken van een team na 15 februari van de lopende competitie
plaatsvindt, zijn volgens artikel 28 “niet gerechtigde speler” spelers van het
teruggetrokken team niet gerechtigd om aan wedstijden van een lager team deel te
nemen.
Artikel 38
Niet spelen van een wedstrijd
1. Een wedstrijd wordt niet gespeeld in de volgende gevallen:
a. indien het speelveld wordt afgekeurd door de scheidsrechter;
b. indien vijf minuten voor het vastgestelde aanvangstijdstip één der teams niet tot
spelen gereed is, zoals bepaald in artikel 34 van dit reglement;
c. indien vijftien minuten na het vastgestelde aanvangstijdstip van de wedstrijd geen
scheidsrechter aanwezig is.
2. De volgende gevallen worden met het niet spelen van een wedstrijd gelijkgesteld:
a. het opzettelijk vormen van een zwak team of het opzettelijk beneden zijn kunnen
presteren van een team;
b. indien het Bondsbestuur van oordeel is, dat enig reglement niet juist is toegepast.
3. Een schriftelijke mededeling aan het Bondsbestuur of aan de tegenpartij dat een
vereniging de voor een van haar teams vastgestelde wedstrijd niet zal spelen, is
onherroepelijk.
4. Het Bondsbestuur is bevoegd aan het niet spelen van een wedstrijd wegens
weersomstandigheden aanvullende voorwaarden en een procedure te stellen.
5. Het Bondsbestuur bepaalt in voorkomende gevallen of er sprake is van verwijtbaarheid
aan het niet spelen van een wedstrijd.
6. In voorkomende gevallen kan het Bondsbestuur advies inwinnen bij betrokken partijen,
waaronder de competitieleiding. Indien er sprake is van verwijtbaarheid aan het niet
spelen van een wedstrijd, kan het Bondsbestuur kosten, die het directe gevolg zijn van
het niet spelen van een wedstrijd, in rekening brengen. Tegen de uitspraak van het
bondsbestuur is binnen zes werkdagen beroep mogelijk bij de Tuchtcommissie van het
NHV.
7. Indien de Tuchtcommissie van oordeel is dat er geen sprake is van verwijtbaarheid aan
het niet spelen van een wedstrijd, wordt hiervan onverwijld mededeling gedaan aan het
Bondsbestuur.
8. Indien geen verwijtbaarheid is vastgesteld aan het niet spelen van de wedstrijd op de
wijze als bepaald in het zesde lid, wordt de wedstrijd zo nodig door het Bondsbestuur
opnieuw vastgesteld.
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9. Indien de in het vijfde lid van dit artikel bedoelde wedstrijd een wedstrijd betreft op
prestatieniveau ‘Wedstrijdsport Landelijk’, dan dient het Bondsbestuur de wedstrijd binnen
vier weken opnieuw te doen spelen op het speelveld van de niet schuldige vereniging,
terwijl het schuldige team tevens bestraft wordt met twee verliespunten. Indien het een
wedstrijd betreft op een ander niveau dan prestatieniveau ‘Wedstrijdsport Landelijk’ of
een wedstrijd waarmee geen winstpunten kunnen worden verdiend (bijvoorbeeld
bekerwedstrijden) wordt het schuldige team geacht de wedstrijd met 10-0 te hebben
verloren.
10. Indien verwijtbaarheid is vastgesteld aan het niet spelen van de wedstrijd op de wijze als
bepaald in het vijfde lid van dit artikel, zullen de kosten die hieraan verbonden zijn, ten
laste komen van de vereniging van het overtredende team. Is er sprake van
verwijtbaarheid van beide teams, dan zullen deze kosten evenredig worden verdeeld.
Het vaststellen van deze kosten geschiedt door het Bondsbestuur.
Artikel 39
Niet uitspelen van een wedstrijd
1. Een wedstrijd wordt niet uitgespeeld in de volgende gevallen:
a. indien ten gevolge van een (te) late aanvang door invallende duisternis de volledige
speeltijd niet wordt vol gemaakt;
b. indien de wedstrijd voortijdig wordt beëindigd door een team of door beide teams;
c. indien de scheidsrechter daartoe beslist;
d. indien tijdens de wedstrijd de scheidsrechter uitvalt, zonder dat een plaatsvervanger
bereid is als zodanig op te treden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 25
van dit reglement;
e. door andere dan de hierboven genoemde oorzaken.
2. De tuchtrechtelijke organen als genoemd in de Statuten van het NHV bepalen in
voorkomende gevallen of er sprake is van verwijtbaarheid aan het niet uitspelen van de
wedstrijd.
3. Indien er sprake is van verwijtbaarheid aan het niet uitspelen van een wedstrijd, kunnen
de tuchtrechtelijke organen als genoemd in de Statuten van het NHV de in het
Tuchtreglement NHV genoemde straffen opleggen.
4. Indien de tuchtrechtelijke organen als genoemd in de Statuten van het NHV van oordeel
zijn dat er geen sprake is van verwijtbaarheid aan het niet uitspelen van een wedstrijd,
wordt hiervan zonder uitstel mededeling gedaan aan het Bondsbestuur.
5. Indien de in het derde lid van dit artikel bedoelde wedstrijd, een wedstrijd betreft op
landelijk niveau, dan dient het Bondsbestuur de wedstrijd binnen vier weken opnieuw vast
te stellen op het speelveld van de niet schuldige vereniging, terwijl het schuldige team
tevens bestraft wordt met twee verliespunten. Indien het een wedstrijd betreft op een
ander niveau dan landelijk of een wedstrijd waarmee geen winstpunten kunnen worden
verdiend (bijvoorbeeld bekerwedstrijden) wordt het schuldige team geacht de wedstrijd
met 10-0 te hebben verloren. Indien het niet schuldige team op het moment van niet
uitspelen van de wedstrijd meer dan tien doelpunten verschil in haar voordeel heeft
gemaakt, wordt de uitslag op het moment van niet uitspelen gehandhaafd.
6. Indien verwijtbaarheid is vastgesteld aan het niet uitspelen van de wedstrijd op de wijze
als bepaald in het derde lid van dit artikel, zullen de kosten die hieraan verbonden zijn,
ten laste komen van de vereniging van het overtredende team. Is er sprake van
verwijtbaarheid van beide teams, dan zullen deze kosten evenredig worden verdeeld.
Het vaststellen en in rekening brengen van deze kosten geschiedt door het Bondsbestuur.
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Artikel 40
Uitspeelvoorwaarden
1. In dit artikel wordt onder het begrip wedstrijd eveneens een gedeelte van een wedstrijd
verstaan.
2. Het Bondsbestuur bepaalt of een niet uitgespeelde wedstrijd in zijn geheel wordt
overgespeeld dan wel het niet uitgespeelde deel van de wedstrijd alsnog wordt
uitgespeeld. Dit alles vindt plaats onder door het Bondsbestuur te bepalen voorwaarden.
De voorwaarde die het Bondsbestuur hiervoor bepaald heeft, is dat de wedstrijd te allen
tijde in zijn geheel wordt overgespeeld, tenzij de wedstrijd is gestaakt tijdens een
verlenging of bij het nemen van strafworpen bij beker- en of beslissingswedstrijden.
3. Indien het Bondsbestuur besluit een niet uitgespeelde wedstrijd in zijn geheel opnieuw
vast te stellen, komen de gegeven waarschuwingen en de tijdelijke uitsluitingen in het
gespeelde gedeelte van de niet uitgespeelde wedstrijd te vervallen.
4. Een speler die in het gespeelde gedeelte van een niet uitgespeelde wedstrijd is
gediskwalificeerd, mag deelnemen aan de in zijn geheel over te spelen wedstrijd als hij
zijn straf voor zijn diskwalificatie heeft ondergaan.
5. Een speler die is uitgesloten van deelname aan competitie- en/of bekerwedstrijden mag
niet deelnemen aan een in zijn geheel over te spelen wedstrijd die in zijn
uitsluitingsperiode wordt gespeeld.
6. Uitgangspunt bij het uitspelen van een wedstrijd zal zijn dat het later te spelen gedeelte
zoveel mogelijk onder die voorwaarden wordt gespeeld die golden tijdens de niet
uitgespeelde wedstrijd.
7. Indien het Bondsbestuur besluit het niet uitgespeelde deel van een niet uitgespeelde
wedstrijd alsnog te laten uitspelen, blijven de gegeven waarschuwingen, de tijdelijke
uitsluitingen en diskwalificaties in het gespeelde gedeelte van de niet uitgespeelde
wedstrijd van kracht.
8. Een speler die in het gespeelde gedeelte van een niet uitgespeelde wedstrijd is
gediskwalificeerd, mag niet deelnemen aan het restant, ook al heeft hij zijn straf voor zijn
diskwalificatie ondergaan.
9. Een speler die is uitgesloten van deelname aan competitie- en/of bekerwedstrijden mag
wel deelnemen aan een restant van een niet uitgespeelde wedstrijd dat in zijn
uitsluitingsperiode wordt gespeeld, indien hij ook de oorspronkelijke wedstrijd gerechtigd
zou zijn geweest uit te spelen.
10. Indien een speler is uitgesloten van deelname aan competitie- en/of bekerwedstrijden,
heeft de tenuitvoerlegging van de straf plaatsgevonden:
a. de dag volgende op die waarop van een wedstrijd van het team waarin de speler
het strafbare feit heeft begaan de normale speeltijd en eventueel de verlenging is
gespeeld.
b. indien de onder a genoemde wedstrijd niet wordt uitgespeeld, eveneens de dag
volgende op de dag waarop de wedstrijd niet is uitgespeeld. Hierbij wordt
aangetekend dat betrokkene niet bevoegd is deel te nemen aan het eventueel nog
te spelen restant van de niet uitgespeelde wedstrijd.
11. Een speler die geschorst is, mag noch actief noch passief aan enige (wedstrijd)activiteit
deelnemen.
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12. In dit artikel wordt onder wedstrijden verstaan, wedstrijden als genoemd in artikel 32,
eerste en zesde lid van dit reglement.
Artikel 41
Verplichte rapportage
1. In de gevallen, genoemd in artikel 39 eerste lid, van dit reglement moet aan de
Tuchtcommissie gerapporteerd worden door:
a. scheidsrechter;
b. degene aan wie een overtreding is tenlastegelegd, tenzij hij afziet van verweer;
c. de bij de ongeregeldheden betrokken speler(s) van de tegenpartij en/of
teamverantwoordelijke officials;
d. betrokken verenigingsbesturen;
e. rapporteur;
f. waarnemer.
2. a. De rapporten als genoemd in het eerste lid van dit artikel moeten uiterlijk binnen drie
werkdagen na de dag waarop de wedstrijd is gespeeld in bezit zijn van het
Bondsbestuur. Toezending kan via elektronisch berichtenverkeer plaatsvinden.
b. Indien op grond van het Tuchtreglement NHV de verkorte procedure van toepassing
is, dienen de rapporten als genoemd in het eerste lid van dit artikel de eerstvolgende
werkdag na de wedstrijd in bezit van het Bondsbestuur te zijn.
3. Het Bondsbestuur kan in voorkomende gevallen bepalen dat aanvullende rapportages
moeten worden ingediend.
4. Indien niet aan de voorwaarden van dit artikel wordt voldaan, kan het Bondsbestuur dit
als een verzuim aanmerken.
Artikel 42
Het uit de competitie nemen van een team
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 38, zesde lid, en artikel 39, derde lid, van dit
reglement heeft het Bondsbestuur de volgende bevoegdheden:
a. het uit de competitie nemen van een team vanwege het enkele feit dat dit team in
een seizoen drie keer niet is opgekomen;
b. het uit de competitie nemen van een team vanwege het enkele feit, dat dit team
schuldig is verklaard aan het twee keer in een seizoen niet uitspelen van een
wedstrijd;
c. het uit de competitie nemen van een of meerdere teams van een vereniging, indien
van deze vereniging een team en/of leden eenmaal in extreme vorm of meerdere
keren schuldig is/zijn bevonden aan geweld jegens anderen;
d. het uit de competitie nemen van één of meer teams van een vereniging, indien door
handelen of nalaten van spelers en/of aanhang van dat team of van die teams, dan
wel van functionarissen van de vereniging een ordelijk verloop van de competitie
belemmerd wordt of door handelen van een team het imago van de handbalsport in
het algemeen en dat van het NHV in bijzondere mate wordt benadeeld.
2. Tegen een besluit als genoemd in het eerste lid, onder d, van dit artikel kan beroep
ingesteld worden bij de Tuchtcommissie.
3. Het Bondsbestuur stelt bij afzonderlijk besluit vast:
a. de bevoegdheden van de commissie;
b. de procedure voor de indiening en de behandeling van het beroep.
Het besluit wordt gepubliceerd in het door het Bondsbestuur voor publicatie aangewezen
medium.
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4. Het bepaalde in het eerste lid, onder c, van dit artikel is eveneens van toepassing, indien
van een vereniging een team en/of leden schuldig is/zijn bevonden aan geweld jegens
anderen tijdens de wedstrijd, terwijl de wedstrijd toch is uitgespeeld, dan wel schuldig
is/zijn bevonden aan geweld jegens anderen voor of na de wedstrijd.
5. Wordt een team bij bestuursbesluit of tuchtrechtelijke uitspraak uit de competitie
genomen, dan heeft dat tot gevolg dat het team dat binnen het verband van de
vereniging in rangorde direct onder het verwijderde team staat niet in aanmerking komt
voor promotie.
Artikel 43
Rangorde in competitie, kampioenschap, promotie, degradatie
1. Het Bondsbestuur stelt de promotie- en degradatie, en kampioenschapsregeling vast.
2. Vóór aanvang van de competitie wordt promotie- en degradatie, en
kampioenschapsregeling in het door het Bondsbestuur voor publicatie aangewezen
medium bekend gemaakt.
3. De rangorde in een competitie wordt bepaald door het aantal behaalde punten. Is het
puntenaantal gelijk, dan wordt, tenzij in de door het Bondsbestuur vastgestelde promotieen degradatieregeling anders is bepaald, de rangorde bepaald door:
a. het doelsaldo;
b. indien het doelsaldo gelijk is, door het doelgemiddelde;
c. indien het doelgemiddelde gelijk is, door een door het Bondsbestuur vastgestelde
beslissingswedstrijd op neutraal terrein.
d. indien de competitie in één of meer klasse/divisies vroegtijdig wordt beëindigd, wordt
de rangorde (eindstand) in die klasse/divisies bepaald op de helft (anderhalve
competities worden in eerste instantie bepaald op 1/3 en wanneer er 2/3 is gespeeld
op 2/3). van het aantal voor deze klasse/divisie vastgestelde wedstrijden in de
competitie. Bij het bepalen van de rangorde op de helft van het aantal gespeelde
wedstrijden, telt de (in de tijd) eerst gespeelde wedstrijd mee voor de rangorde
(eindstand). De eerder vastgestelde promotie-/degradatieregeling wordt hiermee
toegepast. Wanneer er in één of meerdere competities in de wedstrijdsport dames
senioren minder dan de helft (anderhalve competities 1/3 of 2/3) van de wedstrijden
is gespeeld, worden alle wedstrijdsport dames senioren competities als niet gespeeld
beschouwd en zal er geen promotie en/of degradatie plaatsvinden. Wanneer er in
één of meerdere competities in de wedstrijdsport heren senioren minder dan de helft
(anderhalve competities 1/3 of 2/3) van de wedstrijden is gespeeld, worden alle
wedstrijdsport heren senioren competities als niet gespeeld beschouwd en zal er geen
promotie en/of degradatie plaatsvinden. Daar waar wedstrijden voor promotie en/of
degradatie noodzakelijk zijn om de rangorde te bepalen, wordt deze nu verkregen
door het wedstrijdquotiënt. Indien dat gelijk is het doelsaldo. Indien doelsaldo gelijk is,
het doelgemiddelde.
4. Voor een gewonnen wedstrijd krijgt het winnende team twee punten. Bij een gelijkspel
krijgt elk team een punt. Voor een verloren wedstrijd krijgt het verliezende team geen
punten.
5. Onder doelsaldo wordt verstaan het aantal doelpunten ‘voor’ verminderd met het
aantal doelpunten ‘tegen’, waarbij het team met het hoogste doelsaldo het winnende
team is. Onder doelgemiddelde wordt verstaan het aantal doelpunten ‘voor’ delen door
het aantal doelpunten ‘tegen’, waarbij het team met het hoogste doelgemiddelde het
winnende team is. Onder wedstrijdquotiënt wordt verstaan het aantal behaalde punten
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delen door het aantal gespeelde wedstrijden, waarbij het team met het hoogste
quotiënt het winnende team is.
6. Indien een beslissing van een wedstrijd moet worden verkregen door het nemen van 7meterworpen, dan worden deze genomen op de wijze zoals bepaald in de
handbalspelregels. Ingeval tussen meer dan twee teams een beslissing moet worden
verkregen door het nemen van 7-meterworpen, zullen deze worden genomen op een bij
besluit van het Bondsbestuur te bepalen wijze.
7. Het Bondsbestuur is bevoegd bijzondere eisen te stellen aan de inrichting van de
speelvelden waarop beslissingswedstrijden worden gespeeld.
8. Indien in een speelseizoen door de samenstelling van groepen van teams bijzondere
maatregelen vereist zijn in verband met de promotie of degradatie, dan moeten deze
maatregelen vóór aanvang van de betreffende competitie in de betreffende officiële
mededelingen worden gepubliceerd.
9. Teams met dispensatiespeler(s) kunnen geen aanspraak maken op het kampioenschap
en kunnen niet afgevaardigd worden naar een NK.
Artikel 44
Afwijkingen jeugdhandbal
Het Bondsbestuur kan afwijken van de bepalingen in dit reglement, voor zover het karakter
van het jeugdhandbal daartoe aanleiding geeft.
Artikel 45
Afwijkingen Beach Handball
Het Bondsbestuur kan afwijken van de bepalingen in dit reglement, voor zover het karakter
van het Beach Handball daartoe aanleiding geeft.
Artikel 46
Deelneming, leeftijdsgrenzen, spelers
1. In beginsel kunnen slechts verenigingsleden die binnen de in artikel 3, eerste lid, van het
Algemeen Reglement NHV genoemde leeftijdsgrenzen vallen, aan de wedstrijden en
toernooien deelnemen.
2. Het Bondsbestuur kan aan een speler dispensatie verlenen om in een door het
Bondsbestuur te bepalen lagere leeftijdsklasse uit te komen. Dispensatie geschiedt
volgens een door het Bondsbestuur uitgegeven richtlijn.
3. Het Bondsbestuur kan besluiten:
- een verzoek om dispensatie niet in behandeling te nemen;
- een dispensatie te weigeren; of
- een reeds verleende dispensatie in te trekken,
onverminderd de mogelijkheid van tuchtrechtelijke maatregelen.
4. Artikel 29, tiende lid, van dit reglement is onverkort van toepassing.
Artikel 47
Midweekhandbal
1. Onder midweekhandbal wordt verstaan alle vormen van handbal die buiten de
reguliere competitie en/of bekercompetitie van het NHV, al dan niet in
wedstrijdverband, door het Bondsbestuur georganiseerd, worden beoefend.
2. Het Bondsbestuur is bevoegde aanvullende voorwaarden te stellen aan het
midweekhandbal.
3. Deelname aan midweekhandbal is niet leeftijdgebonden.
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Artikel 48 – Algemene bepalingen toernooien
1. Voor zover in dit artikel hiervan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, zijn de bepalingen van
artikelen 1 tot en met 48 van dit reglement eveneens van toepassing.
2. Onder toernooien wordt verstaan een volgens beker- of competitiesysteem
uitgeschreven reeks van twee of meer wedstrijden, waarbij de uitslagen bepalen, welk
team winnaar is en eventueel recht heeft op een prijs of titel.
3. Ook zogenaamde nederlaagwedstrijden, waarbij tot winnaar wordt verklaard het team,
dat het beste resultaat heeft behaald tegen de vereniging die de wedstrijden heeft
uitgeschreven, vallen onder toernooien.
4. De wedstrijden dienen te worden aangekondigd als toernooien of nederlaagwedstrijden.
In geen geval zal hieraan zonder toestemming van het Bondsbestuur de naam van enig
kampioenschap mogen worden verbonden.
5. De wedstrijden moeten worden gespeeld in overeenstemming met de spelregels
handbal, waarbij van de voorgeschreven duur kan worden afgeweken, mits deze in
eenzelfde ronde voor iedere wedstrijd gelijk is.
6. De wedstrijden moeten worden geleid door een scheidsrechter, die lid is van het NHV en
die kan worden aangesteld in overeenstemming met artikel 15 van dit reglement.
7. Het Bondsbestuur is bevoegd nadere voorschriften uit te vaardigen voor het spelen van
toernooien.
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Bijlage 1
Artikel 27 Voorwaarden speler voor het deelnemen aan wedstrijden en toernooien
Met verwijzing naar bovengenoemd artikel, met name lid 3, heeft het bondsbestuur NHV
navolgend besluit genomen:
2e speelrecht in het kader van talentontwikkeling
Tenzij de belangen van het Nederlands Handbal Verbond (hierna: NHV) 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 te worden aangevraagd. 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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2e speelrecht in het kader van maatschappelijke ontwikkelingen
1. Door maatschappelijke ontwikkelingen (echtscheidingen) kunnen spelers tot en met de A
– Jeugd leeftijd voor twee verenigingen speelgerechtigd worden verklaard.
2. Het verzoek wordt gericht aan het Bondsbestuur via competitie@handbal.nl. In het
verzoek dient het bestuur aan te geven om welke speler, met vermelding van
relatienummer, het gaat.

Het bestuursbesluit is bekrachtigd tijdens de ALV dd. 26 oktober 2020.

Bijlage 2
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Artikel 33 – Wijziging wedstrijdprogramma en/of tijdstip van aanvang
Met verwijzing naar bovengenoemd artikel heeft het bondsbestuur NHV navolgend besluit
genomen:
Verplaatsen wedstrijden
Bij het verplaatsen van wedstrijden wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen wedstrijden breedtesport. Wedstrijden op alle niveaus (behalve bekerwedstrijden) kunnen in onderling
overleg worden verplaatst. Wel gelden hiervoor aparte voorwaarden.
Breedtesport:
− Wedstrijden kunnen alleen onderling verplaatst worden met wederzijds goedvinden. Is de
tegenstander niet akkoord, dan blijft de wedstrijd staan op de oorspronkelijke datum/tijd.
− Wedstrijden mogen niet naar een datum later dan de laatste speelronde worden
verplaatst.
− Wanneer beide partijen akkoord hebben gegeven via de wijzigingstool in Sportlink Club
dan wordt deze automatisch door het NHV geaccordeerd. Daarna is een wedstrijd pas
definitief verplaatst. Het NHV behoudt ten alle tijden het recht een wijzigingsverzoek
alsnog af te wijzen.
− Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, wordt de wedstrijd niet verplaatst.
Wedstrijdsport:
− Wedstrijden kunnen alleen onderling verplaatst worden met wederzijds goedvinden. Is de
tegenstander niet akkoord, dan blijft de wedstrijd staan op de oorspronkelijke datum/tijd.
− Wedstrijden moeten binnen (vier) 4 competitie rondes van de originele datum gespeeld
worden.
− Wedstrijden die vallen in de voorlaatste en laatste speelronde mogen niet verplaatst
worden.
− Wedstrijden mogen niet naar een datum later dan de voorlaatste speelronde worden
verplaatst.
− Een verplaatsing dient uiterlijk (vier) 4 werkdagen vóór de oorspronkelijke speeldatum van
de wedstrijd gemeld te worden via de wijzigingstool in Sportlink Club.
− Verplaatsing naar een datum eerder dan de oorspronkelijk speeldatum dient minimaal
(vier) 4 werkdagen vóór aanvang van de nieuwe speeldatum gemeld te worden.
− Verzoeken voor het verplaatsen van wedstrijden in de categorie wedstrijdsport dienen
altijd door het NHV geaccordeerd te worden via wijzigingstool in Sportlink Club. Daarna is
een wedstrijd pas definitief verplaatst. Het NHV behoudt ten alle tijden het recht een
wijzigingsverzoek af te wijzen.
−
In het geval de reeds aangestelde scheidsrechter(s) niet mee kan werken aan
verplaatsing en er geen herbezetting mogelijk is, dient in onderstaande klasse de
vereniging die de wedstrijd wil verplaatsen, deze in onderling overleg met de
tegenstander te voorzien van een bondsscheidsrechter: 1 e klasse, 2e klasse, C-Topklasse,
C-Jeugddivisie, B-Topklasse,
B-Jeugddivisie en A-Topklasse.
− Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, wordt de wedstrijd niet verplaatst.
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In exceptionele gevallen kan er, voor nader overleg, contact worden opgenomen worden
met de competitiemedewerker van uw regio.
Het bestuursbesluit is bekrachtigd tijdens de ALV dd. 26 oktober 2020.
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