SV Kampong Hockey
Laan van Maarschalkerweerd 14
3585 LJ Utrecht

BEDRIJFSHOCKEYREGLEMENT

Verantwoordelijkheid
De bedrijfshockeycompetitie in de regio Utrecht wordt georganiseerd door SV Kampong Hockey. De
verantwoordelijkheid voor de organisatie van de bedrijfshockeycompetitie in de regio Utrecht ligt bij SV
Kampong Hockey.

1. TEAMS
1.1. Het merendeel van spelers van een team, dat onder gemeenschappelijke naam van een
bedrijf/instelling deelneemt aan de Bedrijfshockeycompetitie Utrecht, hierna verder te
noemen B.C.U., dient werkzaam te zijn bij het bedrijf/de instelling of in de functie- of
beroepsgroep, waaronder het team staat ingeschreven bij de B.C.U
1.2. Uitgesloten van deelname aan de B.C.U. is elk team dat (uitsluitend naar het oordeel van de
bedrijfshockeycommissie of het bestuur van SV Kampong Hockey) onvoldoende gelieerd is
aan het bedrijf/ de instelling of de functie/ beroepsgroep waaronder het team staat
ingeschreven bij de B.C.U. Inschrijving geschiedt dus onder uitdrukkelijk voorbehoud van
acceptatie van de inschrijving door SV Kampong Hockey.
1.3. Uitzonderingen op de punten 1.1 tot en met 1.2 zijn spelers van andere teams, die aan de
B.C.U. deelnemen of teams, die deelnemen aan andere bedrijfshockeycompetities, die
worden geleid door de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond hierna verder te noemen
K.N.H.B.
1.4. Indien een team niet aan de in de punten 1.1 tot en met 1.3 genoemde voorwaarden voldoet,
kan de B.C.U., nadat dit op enigerlei wijze bekend is geworden en na de coördinator van het
desbetreffende team in de gelegenheid te hebben gesteld diens standpunt binnen veertien
dagen schriftelijk kenbaar te maken, na ommekomst van deze termijn besluiten het
desbetreffende team uit te sluiten van de resterende wedstrijden van het dan lopende
seizoen:

2. MIXED TEAMS
2.1. Aan de B.C.U. kunnen alleen mixed teams deelnemen.
2.2. Een mixed team is een team dat bestaat uit minimaal 4 dames, en maximaal 6 heren. De
doelverdediger kan een dame/vrouw of een heer/man zijn.
2.3. Indien een mixed team anders is samengesteld is het team onreglementair samengesteld.
2.4. per wedstrijd, waarbij een team in overtreding is, wordt een wedstrijduitslag van 1-0 in het
nadeel van het in overtreding zijnde team toegekend, ongeacht de werkelijke uitslag.
2.5. indien beide tegen elkaar spelende teams in overtreding zijn, wordt het aantal gespeelde
wedstrijden met 1 verhoogd, terwijl aan beide teams geen wedstrijdpunten worden
toegekend, ongeacht de werkelijke uitslag van de gespeelde wedstrijd.

3. CAPTAIN
Ieder team dient te beschikken over een persoon, de captain, die de coördinatie verzorgt tussen
de B.C.U. en zijn of haar teamleden. Ook dient ieder team over een vervangende captain te
beschikken, die bij afwezigheid van de captain in diens plaats treedt. De captain is gehouden de
teamleden op de hoogte te stellen van de inhoud of vindplaats van dit Bedrijfshockeyreglement.

Pagina

1

SV Kampong Hockey
Laan van Maarschalkerweerd 14
3585 LJ Utrecht

4. SPELREGELS
4.1. Er wordt gespeeld volgens de door de K.N.H.B. vastgestelde spelregels, met uitzondering
van het gestelde in punt 8. over scheidsrechters.
4.2. Doelverdediger:
4.2.1.Elk team moet een doelverdediger in het veld hebben.
Als de doelverdediger geblesseerd raakt of uit het veld wordt gestuurd, moet hij direct
door een andere doelverdediger worden vervangen.
4.2.2.Als geen invallerdoelverdediger met uitrusting beschikbaar is, moet een veldspeler (al in
het veld of van de teambank) een anders gekleurd shirt / trui / jack aandoen en tijdens
de strafcorner of de strafbal een keepershelm opzetten; deze vervangende
doelverdediger mag ook zonder tijdverlies andere keeperuitrusting aandoen.
4.2.3.Gedurende de straftijd van een uit het veld gestuurde doelverdediger moet een team
een speler minder in het veld hebben.
4.3. Uitrusting:
4.3.1.Doelverdedigers moeten over hun beschermende uitrusting een shirt, trui of jack dragen
van een kleur die afwijkt van die van hun eigen partij en hun tegenstanders.
4.3.2.Doelverdedigers moeten tijdens wedstrijden steeds (vastgemaakte) hoofdbescherming
gebruiken, maar een doelverdediger mag zijn helm afdoen als hij een strafbal op het
doel van de tegenpartij gaat nemen. Als hoofdbescherming wordt een complete, het
gehele hoofd omvattende helm, met een vast masker voor het gehele gezicht en
voorzieningen voor de bescherming van de achterzijde van het hoofd, ten sterkste
aanbevolen. Een voor ijshockey gemaakte en goedgekeurde helm is meestal ook
geschikt voor hockeykeepers. Naast de voor doelverdedigers vereiste helm met masker
wordt sterk aanbevolen om gebruik te maken van andere beschermende
uitrustingsstukken zoals legguards, klompen, handschoenen / protectors, knie- en
elleboogbeschermers en protectors voor onder- en bovenlijf. Veldspelers mogen de
keeperuitrusting niet gebruiken.
4.3.3.Legguards, klompen en handschoenen / handprotectors mogen geen scherpe kanten of
uitsteeksels hebben.
4.3.4.Keeperslegguards mogen, wanneer gedragen, nergens breder dan 30 cm zijn.
4.3.5.Keepershandschoenen / handprotectors mogen niet breder dan 23 cm en niet langer
dan 35,5 cm zijn. Voorzieningen die de stick aan de handschoen verbonden houden als
de stick niet wordt vastgehouden, zijn niet toegestaan.
4.3.6.Doelverdedigers mogen geen andere dan de genoemde kleding of uitrusting gebruiken
of kunstmatig hun lichaam of beschermde delen daarvan vergroten.
4.4. Indien één van de teams tijdens de wedstrijd een vliegende keeper heeft opgesteld dan
worden er geen uitzonderingen gemaakt met betrekking tot de spelregels betreffende een
doelpoging. Met andere woorden de doelpoging mag worden gespeeld volgens punt 4.1. Een
algemene regel als ‘alleen pushen op goal’ geldt dus niet.

5. COMPETITIESCHEMA
5.1. Onder “competitieschema” of “wedstrijdschema” wordt verstaan een overzicht, waaruit blijkt
op welke datum, tijd, locatie en tegen welk ander team een deelnemend team moet spelen.
5.2. Het competitieschema is te vinden op: www.hockey.nl (Standenmotor)
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6. WEDSTRIJDDUUR
Een wedstrijd duurt in principe twee maal 35 minuten, onderbroken door een pauze van maximaal
5 minuten. Hiervan moet worden afgeweken, indien de wedstrijd, om welke reden dan ook, later is
begonnen. Dit houdt in, dat deze teams vóór de aanvangstijd van de volgende wedstrijd het veld
moeten hebben verlaten! De wedstrijd die gepland staat om 19.30 uur moet dus voor 21.00 uur
geëindigd zijn, om ruimte te maken voor de teams die om 21.00 uur moeten spelen, ook als er
nog geen 70 minuten zijn gespeeld.

7. UITSLAGEN
7.1. U kunt de uitslagen direct na de wedstrijd doorgeven. Verzocht wordt om dit uiterlijk twee
dagen na de wedstrijd te doen.
7.2. Naast de uitslag dienen tevens de vijf aanvullende vragen te worden beantwoord.
7.3. De uitslag van een wedstrijd en de aanvullende vragen dient door één van de twee teams
ingevuld te worden. De captains spreken dit onderling af.
7.4. Na het invoeren van de uitslag en het beantwoorden van de vragen kunnen deze niet meer
worden gewijzigd. Indien er iets onjuist is ingevoerd, dient contact te worden opgenomen met
de regiocoördinator
7.5. Ingevoerde uitslagen en de aangepaste stand staan direct op internet.
7.6. Om uitslagen door te geven heeft u de volgende gegevens nodig
7.7. Clubcode <Relatiecode> Pincode <pincode>
7.8. Deze codes worden aan het begin van het seizoen aan de teamcoördinator gestuurd per email.
Op internet kun u de uitslagen op de volgende manier doorgeven:
Stap 1. Houd de volgende gegevens bij de hand: ClubCode, Pincode, eventueel wedstrijdnummer en
de uitslag.
Stap 2. Ga naar www.knhb.nl. (Bedrijfshockey Invoeren uitslagen)
Stap 3. U komt op het aanmeldscherm. Vul de gevraagde gegevens in.
Stap 4. Indien u het wedstrijdnummer veld leeg laat krijgt u een totaaloverzicht van de wedstrijden die
gespeeld zijn en waar nog geen uitslag van is doorgegeven.
Stap 5. Vul de uitslagen die u wilt doorgeven in en druk op Verstuur om de uitslagen te bevestigen.
Stap 6. De uitslagen zijn doorgevoerd en kunnen worden geraadpleegd op KNHB.nl. Een kleine
vertraging is hierbij mogelijk.

8. SCHEIDSRECHTERS
8.1. Ieder team dient ten behoeve van de arbitrage van de voor zijn/haar team vastgestelde
wedstrijden zorg te dragen voor één scheidsrechter (+ fluit):
8.1.1.Deze dient van een redelijk acceptabel arbitrageniveau te zijn. Het in bezit zijn van een
K.N.H.B. scheidsrechterkaart is niet per se noodzakelijk.
8.1.2.Een persoon, die namens een team als scheidsrechter fungeert, fluit minimaal één helft
van die wedstrijd. Hij/zij kan worden afgewisseld in de rust van de wedstrijd. Het
gedurende een helft wisselen van een scheidrechter is, behoudens uitzonderlijke
omstandigheden, niet toegestaan.
8.2. Wanneer een team gedurende een gedeelte van of gedurende de gehele wedstrijd niet aan
punt 8.1.1 voldoet, wordt:
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8.2.1.bij WINST: de wedstrijd wordt geacht te zijn geëindigd in een gelijkspel, waarbij het
aantal doelpunten dat de andere partij heeft gemaakt bepalend is voor het gelijke spel
(voorbeeld: 6-2 wordt dus 2-2);
8.2.2.bij een GELIJKSPEL de wedstrijd wordt geacht te zijn verloren, doordat een doelpunt
wordt afgetrokken (voorbeeld: 2-2 wordt 1-2) of bij een eindstand van 0-0 een doelpunt
wordt bijgeteld (voorbeeld: 0-0 wordt 0-1);
8.2.3.bij VERLIES een extra doelpunt aan de tegenpartij toegekend (voorbeeld: 2-4 wordt 25).
8.3. Wanneer een wedstrijd wordt gestaakt vanwege fysiek of verbaal ontoelaatbare handelingen
of uitingen, verwerkt de B.C.U. een fictieve uitslag van 1-0 in het nadeel van het team,
waarvan de speler(s) de oorzaak was/waren van het staken.
8.4. Wanneer beide teams gedurende een gedeelte of gehele wedstrijd niet aan punt 8.1 hebben
voldaan, wordt de wedstrijd geacht te zijn geëindigd in 0-0, indien de werkelijke uitslag een
gelijkspel was, of de kleinst mogelijke overwinning (1-0) voor de partij, die de wedstrijd heeft
gewonnen.
8.5. Op het wedstrijdformulier dient slechts de werkelijke uitslag vermeld te worden. Indien
noodzakelijk corrigeert de B.C.U. de wedstrijduitslag conform de reglementen.
8.6. Wanneer een team meerdere keren gedurende het lopende seizoen niet aan punt 8.1 heeft
voldaan, kan de B.C.U. besluiten het team gedurende het seizoen uit te sluiten van verdere
deelname aan de competitie.

9. KLEDING
9.1. Een overzicht van de tenues van de deelnemende teams in zijn/haar poule wordt doorgeven
aan de teams aan het begin van het seizoen.
9.2. Het in het competitieschema als eerste vermelde team dient voor de aanpassing van
zijn/haar shirts zorg te dragen, indien dit ter bevordering van het onderscheid der teams ten
behoeve van de arbitrage wenselijk is.

10. WEDSTRIJDBALLEN
Het in het competitieschema als tweede vermelde team dient zorg te dragen voor een
acceptabele speelbal.

11. COMMUNICATIE
11.1. De teamcoördinator is verplicht om de B.C.U. tijdig op de hoogte te stellen van:
11.1.1. verandering van correspondentieadres of emailadres (inclusief het telefoonnummer
en/of mobiele telefoonnummer) van hem/haarzelf;
11.1.2. verandering van teamcoördinator en/of vervangende teamcoördinator.
11.1.3. het niet doorgaan van de wedstrijd.
11.2. De in het voorgaande punt (11.1) bedoelde informatie dient te worden gericht aan: via email: bedrijfshockey@kampong.nl
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11.3. De leden van de B.C.U. zullen de captains tijdig en schriftelijk op de hoogte te stellen van
relevante veranderingen in de adressering van henzelf. Ook indien, als gevolg van verzuim
van bovenstaande, informatie de B.C.U. niet of niet tijdig bereikt, is de B.C.U. niet
aansprakelijk voor de eventuele (financiële) gevolgen daarvan met betrekking tot het
wedstrijdschema.

12. DOORGANG VAN DE WEDSTRIJDEN BIJ TWIJFELACHTIGE
WEERSOMSTANDIGHEDEN
12.1. De bevoegdheid om een wedstrijd af te gelasten ligt bij de vereniging, alwaar die wedstrijd
gepland staat.
12.2. Indien blijkt, na overleg met de aanwezige verenigings-(bar)bezetting op of om het clubhuis,
dat er bij de vereniging een beslissingsbevoegde persoon ontbreekt, er geen
beslissingsbevoegde persoon telefonisch bereikbaar is, of een beslissingsbevoegde persoon
geen beslissing wenst te nemen, bepalen de teams en de scheidsrechters in onderling
overleg de eventuele afgelasting van een wedstrijd als gevolg van de veld- en/of de
weersgesteldheid van dat moment en de inschatting daarvan gedurende de komende
speelperiode.
12.3. Indien bij aanvang van een speeldag de weersomstandigheden twijfelachtig zijn, bepaalt de
vereniging (in onderling overleg met de B.C.U.) of de wedstrijden van die avond gespeeld
zullen worden. De B.C.U. plaatst een bericht op kamponghockey.nl met:
12.3.1. datum en dag;
12.3.2. de beslissing of de wedstrijden van die avond wel, dan wel of geen doorgang vinden.
12.4. De vereniging doet haar uiterste best om het bericht uiterlijk om 15.00 uur van de in het
voorgaande punt bedoelde speeldag op kamponghockey.nl te plaatsen.

13. (Te laat) AFZEGGEN VAN EEN WEDSTRIJD/NIET VERSCHIJNEN ZONDER
AFZEGGEN
13.1. Het op initiatief van een team afzeggen van een wedstrijd is mogelijk tot twee weken vóór de
geplande speeldatum. De betreffende wedstrijd zal, indien de beschikbaarheid van
veldcapaciteit en/of de samenstelling van het wedstrijdschema dit toelaten, opnieuw gepland
worden.
13.2. Wanneer een wedstrijd binnen twee weken vóór de geplande speeldatum door een
teamcoördinator wordt afgezegd, dan heeft het afzeggende team deze wedstrijd met 1-0
verloren. De wedstrijd wordt in beginsel niet opnieuw gepland.
13.3. Wanneer een wedstrijd op de speeldag of op de werkdag vóór de geplande speeldatum
door een teamcoördinator of diens plaatsvervanger wordt afgezegd, heeft het afzeggende
team deze wedstrijd met 1-0 verloren. De wedstrijd wordt niet opnieuw gepland.
13.4. Indien een team niet verschijnt, zonder daartoe contact te hebben opgenomen met de
tegenstander en de B.C.U., verliest dit team de wedstrijd met 1-0. De wedstrijd wordt niet
opnieuw gepland.
13.5. Het is de plicht van het team en/of de teamcoördinator, die een wedstrijd afzegt, om de
teamcoördinator van zijn/haar tegenstander evenals de B.C.U. hierover voor 15:00 uur op de
speeldag in te lichten. Wanneer de teamcoördinator nalaat zijn/haar tegenstander in te
lichten, dan zijn de punten 4 en 6 van dit artikel van toepassing. Wanneer de teamcoördinator
nalaat de B.C.U. in te lichten, dan zijn de punten 3 en 7 van dit artikel van toepassing.
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13.6. Indien een team meerdere malen gedurende het seizoen afzegt en/of niet op komt dagen,
zoals bedoeld in de punten 1, 2, 3 en 4 dan is de B.C.U. gerechtigd het betreffende team te
diskwalificeren en vervolgens met directe ingang uit te sluiten van deelname aan de B.C.U.
13.7. Opnieuw te plannen wedstrijden als gevolg van afgelastingen door weersomstandigheden,
hebben voorrang boven opnieuw te plannen wedstrijden als gevolg van afzeggingen door
teams. Dit met het oog op de beschikbare veldcapaciteit en de samenstelling van het
wedstrijdschema.

14. K.N.H.B.: lidmaatschap en registratie
14.1. Elke bedrijfshockeyteam is verplicht zich te registreren bij de KNHB. Aan het begin van het
seizoen wordt de link met de registratiegegevens alsmede de handleiding aan de captains
toegestuurd.
14.2. Het bondsbureau gebruikt deze gegevens uitsluitend ten behoeve van controle doeleinden
(lid/geen lid) om op basis daarvan een subsidie aanvraag bij het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport te kunnen doen ten aanzien van die personen, die
volgens de administratie van het K.N.H.B. bondsbureau niet als lid van een bij de K.N.H.B.
aangesloten hockeyvereniging geregistreerd staan en volgens de registratie wel deelnemen
aan wedstrijden, die in het kader van de B.C.U. worden georganiseerd.
14.3. De K.N.H.B., de B.C.U. en welke andere organisatie dan ook, gebruiken de gegevens
nergens anders voor dan voor het in het vorige punt (14.2) bedoelde, behoudens schriftelijke
toestemming van de teamcaptain. Deze toestemming is uitdrukkelijk niet gegeven door de
teamcaptain bij de ondertekening van het bij dit Bedrijfshockeyreglement voor deelname aan
de Bedrijfshockeycompetitie behorende inschrijfformulier B.C.U. Het K.N.H.B.-lidmaatschap
bedraagt € 110,00 per team per seizoen 2019-2020.
Het seizoen 2019-2020 loopt van 9 september 2019 t/m 6 juli 2020.

15. FINANCIEN
15.1. De op het inschrijfformulier B.C.U. bedoelde teamcoördinator (of latere vervanger daarvan)
is jegens de B.C.U. aansprakelijk met betrekking tot de financiële verplichtingen die
voortvloeien uit de deelname aan de B.C.U. van het team waarvan hij/zij teamcoördinator is.
Deze verplichtingen houden in:
15.1.1. het voldoen van de totale contributie € 1.450, - (inclusief administratiekosten & KNHB
lidmaatschap);
15.1.2. het eenmalige inschrijfgeld van € 150,00 per team, dat voor de eerste keer deelneemt
aan de B.C.U.
15.2. De contributie wordt aan het begin van het seizoen (september) gefactureerd aan de
teamcoördinator en dient vóór 31 oktober van het dan lopende seizoen te zijn voldaan. Indien
het totaalbedrag van de factuur op 31 oktober van het dan lopende seizoen niet is voldaan,
wordt het factuurbedrag met € 90,00 verhoogd.
15.3. Bij het niet op tijd voldoen van de contributie is BCU gerechtigd het betreffende team met
directe ingang van verdere deelname uit te sluiten terwijl de verplichting tot betaling
onverminderd gehandhaafd blijft.
15.4. Wanneer een team, dat door middel van het “inschrijfformulier voor deelname aan de
B.C.U.” kenbaar heeft gemaakt om aan de competitie te willen deelnemen, zich vóór
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aanvang van het seizoen, 1 september terugtrekt en/of niet meer aan de competitie wenst
deel te nemen of kan deelnemen, om welke reden dan ook, dan zijn de volgende bedragen
verschuldigd aan de B.C.U.:
15.4.1. de bijdrage aan de organisatiekosten (€ 240,00);
15.4.2. het eenmalige inschrijfgeld (€ 150,00), indien van toepassing;
15.4.3. het K.N.H.B.-lidmaatschap (€ 110,00);
15.5. Wanneer een team, dat door middel van het “inschrijfformulier voor deelname aan de
B.C.U.” kenbaar heeft gemaakt om aan de competitie te willen deelnemen, zich tijdens het
seizoen voor 1 januari terugtrekt en/of niet meer aan de competitie wenst deel te nemen of
kan deelnemen, om welke reden dan ook, dan zijn de volgende bedragen verschuldigd aan
de B.C.U.:
15.5.1. de bijdrage aan de organisatiekosten (€ 240,00);
15.5.2. het contributiebedrag per wedstrijd, dit is € 90,00, per ingedeelde wedstrijd voor 1
januari van het lopend seizoen;
15.5.3. het eenmalige inschrijfgeld (€ 150,00), indien van toepassing;
15.5.4. het K.N.H.B.-lidmaatschap (€ 110,00);
15.6. Wanneer een team, dat door middel van het “inschrijfformulier voor deelname aan de
B.C.U.” kenbaar heeft gemaakt om aan de competitie te willen deelnemen zich tijdens het
seizoen na 1 januari terugtrekt en/of niet meer aan de competitie wenst deel te nemen of kan
deelnemen, om welke reden dan ook, dan is het volledige bedrag volgens artikel 15.1.1
verschuldigd aan de B.C.U.:

16. AANSPRAKELIJKHEID
De B.C.U. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen, van welke aard ook,
van ongevallen en/of andere voorvallen voortvloeiend uit deelname aan de B.C.U.

17. LANDELIJKE FINALEDAG
17.1. Wanneer op enig tijdstip landelijke finales worden georganiseerd, is de B.C.U. gerechtigd
daarvan teams uit te sluiten, die niet aan de in dit Bedrijfshockeyreglement genoemde
bepalingen voldoen of hebben voldaan gedurende het dan lopende seizoen.
17.2. De B.C.U. bepaalt welke teams aan het einde van het seizoen in aanmerking komen voor
deelname aan de landelijke finaledag. De stand op 30 april van het seizoen is bepalend. Het
aantal teams wat per regio mag deelnemen wordt vastgesteld door de K.N.H.B. In principe
worden alleen de teams uitgenodigd die als eerste zijn geëindigd.

18. SLOTBEPALING
18.1. De B.C.U. organiseert de bedrijfscompetitie (B.C.U.), indien zij daartoe in redelijkheid in
staat wordt gesteld door de rechtspersonen en/of andere personen, die kunstgrasvelden voor
de verhuur ten behoeve van dit doel ter beschikking (kunnen) stellen en/of indien hun
voorwaarden, in welke vorm dan ook, niet sterk afwijken van die van voorafgaande jaren.
18.2. De B.C.U. is niet gehouden de bedrijfscompetitie te organiseren, indien niet aan het in het
voorgaande lid 1 bepaalde is en/of wordt voldaan. In dat geval hebben de deelnemende

Pagina

7

SV Kampong Hockey
Laan van Maarschalkerweerd 14
3585 LJ Utrecht

teams recht op evenredige teruggave van de contributie indien die door de B.C.U. al is
gefactureerd en door het team is betaald voor het dan lopende seizoen.
18.3. In alle gevallen, waarin het bedrijfshockeyreglement voor deelname aan de
bedrijfshockeycompetitie Utrecht seizoen 2019-2020 niet voorzien, beslist de B.C.U.

SV Kampong Hockey
Utrecht, 1 juni 2019
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