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Voorstel: 

− Artikel 39 van het Wedstrijdreglement als volgt te wijzigen (de rode tekst) 

− Het bestuursbesluit tijdens de eerstvolgende Bondsvergadering vast te laten stellen.  
 
Artikel 39 – Niet uitspelen van een wedstrijd  

1.   (..)  

2.   (..)  

3.   (..)  

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 en 

kan deze de wedstrijd opnieuw vaststellen. 

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.  

a. Indien één van de beide verenigingen schuldig is aan het staken van de wedstrijd , 

wordt de wedstrijd opnieuw vastgesteld op het speelveld van de niet schuldige 

vereniging. Een schuldig team wordt tevens bestraft met twee (2) verliespunten.  

b. Indien beide verenigingen schuldig zijn aan het staken van de wedstrijd wordt de 

wedstrijd opnieuw vastgesteld op een neutraal speelveld. Elk schuldig team wordt 

tevens bestraft met twee (2) verliespunten.  

6. Indien de in het derde lid van dit artikel bedoelde wedstrijd een wedstrijd betreft op 

een ander niveau dan landelijk of een wedstrijd waarmee geen winstpunten in de 

rangorde van de competitie kunnen worden verdiend (bijv. bekerwedstrijden), wordt 

het schuldige team geacht de wedstrijd met 10-0 te hebben verloren.  

a. Indien het niet-schuldige team op het moment van het niet uitspelen van de 

wedstrijd meer dan tien (10) doelpunten verschil in haar voordeel heeft gemaakt, 

wordt die stand als eindstand  gehandhaafd. 

b. Indien beide partijen schuldig zijn aan het staken van de wedstrijd, wordt de 

wedstrijd, indien deze van belang is voor de rangorde in de competitie, opnieuw 

vastgesteld. Is deze wedstrijd niet in het belang voor de rangorde van de 

competitie, dan wordt deze wedstrijd geannuleerd en worden er geen punten voor 

de rangorde in de competitie verdeeld.  



7. 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 schuldige team. Is er sprake 

van verwijtbaarheid van beide teams, dan zullen deze kosten gelijkelijk worden 

verdeeld. Het vaststellen en in rekening brengen van deze kosten geschiedt door het 

Bondsbestuur. 

Toelichting:  

Bij het staken van een wedstrijd wordt er (vaak) vanuit gegaan dat het verwijt hiervan bij 

één van beide teams ligt. Dit is echter niet altijd het geval, daar óók beide het staken van 

een wedstrijd verwijtbaar geacht kunnen worden. 

 

Verwijtbaarheid van beide teams was/is niet in het Wedstrijdreglement opgenomen. Door 

het Wedstrijdreglement nu aan te passen, wordt hiermee de omissie hersteld.  

 

 

  

 

Bij bestuursbesluit dd. 08-09-2022 vastgesteld. 


