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Datum van opstellen 

11-07-2022 

 

Agendapunt? 

 
 

Onderwerp 

Wijziging Wedstrijdreglement artikel 11 

 

Auteur / aanspreekpunt 

Luc Pietersen / Maarten-Jan de Koning 

Status 

Definitief 

Afdeling 

Competitie 

Bijlagen 

(Niet van toepassing) 

Afgestemd met 

Maarten-Jan de Koning 

Werkgroep Reglementen 

Voorstel: 

− Artikel 11 van het Wedstrijdreglement als volgt te wijzigen (de rode tekst) 

− Het bestuursbesluit tijdens de eerstvolgende Bondsvergadering vast te laten stellen.  

1. Het is niet toegestaan tijdens wedstrijden klevende middelen, hars en/of de zgn. 

“plakbal”, 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: HandbalNL 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 en/of de zgn. “plakbal”, 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. (..)   

4. (..) 

5. (..)  

6. (..) 

7. (..)   

8. (..)   

9. (..) 

10. (..) 

 

Toelichting:  

De IHF heeft een spelregelverandering doorgevoerd. Naast het spelen met hars, bestaat nu 

ook de mogelijkheid te spelen met een zgn. “plakbal”.  

Hierom dient bovengenoemd artikel van het Wedstrijdreglement gewijzigd te worden.  

 

Bij bestuursbesluit dd. 08-09-2022 vastgesteld 


