
Programma en Toernooireglement Play-off wedstrijden 2e klasse  

Alle wedstrijden worden gespeeld op 6 velden van Scheidam. 

Adres: Olympiaweg 63, 3118 JD Schiedam 

Voor verdere informatie over de vereniging verwijzen wij u naar www.hcschiedam.nl. 

Bijgevoegd treft u het wedstrijdprogramma en het toernooireglement aan. 

Son H1 heeft zich teruggetrokken uit de competitie, omdat zij willen degraderen naar de derde klasse. Hierdoor is het wedstrijdschema aangepast en wordt er 

nu gespeeld in één poule van vier teams en één poule van vijf teams (Heren).  

Contactpersonen 

Op de toernooidag zijn Paul van Keep en Bas van der Vooren voor organisatorische zaken uw aanspreekpunt. U kunt Bas van der Vooren bereiken op: 030-

3077660. Rob Kieboom en Nicole Wajer zijn aangesteld als Bondsgedelegeerde. Voorafgaand aan het evenement loopt het contact uitsluitend via het 

Bondsbureau, competitie@knhb.nl.  

Speelgerechtigdheid 

Deelnemende verenigingen dienen zich nadrukkelijk op de hoogte te stellen van de speelgerechtigdheid van de spelers (ondermeer de algemene regels 

speelgerechtigdheid) zoals omschreven in hoofdstuk BR. Art. 4 van het Bondsreglement uitgave 2017. Alle wedstrijden die gespeeld worden tijdens dit toernooi 

zijn aangemerkt als beslissingswedstrijden (BR. art. 4.7): dit houdt in dat een speler/speelster slechts voor beslissingswedstrijden van dat team mag uitkomen 

indien hij/zij in voorgaande wedstrijden in hetzelfde seizoen tenminste tweemaal voor dat team is uitgekomen. Deze regel geldt niet indien het een jeugdspeler/-

speelster betreft van binnen de eigen vereniging én deze speler/speelster niet op de teamopgave/spelerslijst van heren 1/dames 1 vermeld staat. Voor spelers die 

niet aan deze criteria voldoen, kan vooraf toestemming worden gevraagd bij de competitieleiding.  

  
Aanwezigheid 

 Teams dienen uiterlijk 1 uur voor aanvang van hun eerste wedstrijd op het complex aanwezig te zijn. 

 De teammanager moet zich uiterlijk 1 uur voor aanvang van de eerste wedstrijd van zijn/haar team melden bij de competitieleiding van de KNHB in 

het clubhuis.  

 Drie kwartier voor aanvang van de eerste wedstrijd van het team wordt de teammanager verwacht voor een korte (verplichte) briefing van de 

Bondsgedelegeerde (de locatie wordt op de dag zelf aan de manager medegedeeld). 

  

 

http://www.hcschiedam.nl/
mailto:competitie@knhb.nl


Busvervoer 

Wanneer u van plan bent met een bus af te reizen naar Schiedam, dan vernemen wij dat graag per omgaande op competitie@knhb.nl. Dit i.v.m. 

parkeermogelijkheid. Wanneer u dit niet meldt, kan het zo zijn dat er geen parkeerplaats beschikbaar is voor de bus.  

Sfeer 

Wij gaan er vanuit dat de play-offs in een goede sfeer worden gespeeld en verzoeken het verenigingsbestuur toe te zien op een ordelijk verloop.  We hopen 

deze finaledag samen met u in goede banen te leiden.   

In het bijzonder vragen wij uw aandacht voor de volgende huisregels: 

I.            Het is niet toegestaan vuurwerk af te steken op het complex van HC Schiedam.  

II.          Daarnaast is het verboden om alcoholhoudende dranken mee te nemen naar het complex van HC Schiedam. 

III.         Op de velden van HC Schiedam zijn loslopende honden niet toegestaan. 

Wij verzoeken u dringend dit actief kenbaar te maken aan de supporters van uw vereniging.  

Tot slot, ter promotie treft u bijgaand een banner aan die u kunt gebruiken voor communicatie op uw website en/of social media kanalen van uw 

vereniging.  

Wij wensen u veel succes toe met de voorbereiding op de play-offs! 

Bij vragen kunt u contact opnemen met de afdeling competitie op het bondsbureau. 

Bijlagen: 

1. Wedstrijdprogramma  

2. Toernooireglement 

 Alle bijlagen zijn ook te vinden via de volgende link: 

https://www.knhb.nl/agenda/play-offs-tweede-klasse-2  

Met vriendelijke groet, 
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