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VERKLARENDE WOORDENLIJST
OWH-Commissie:
Competitieleider:
Scheidsrechterscommissie:
Tuchtcommissie:
Aanvoerder:

NOB-vereniging:
Competitiewedstrijd:
Organisatie:
Niet gerechtigde speler:
Hulpverlener:

Onderwaterhockey commissie onderdeel van de Nederlandse
Onderwatersport Bond (NOB) ressorterend onder de sectie
Sport.
Lid van de OWH-Commissie verantwoordelijk voor de
organisatie van competitiewedstrijden.
Commissie binnen de OWH-Commissie die scheidsrechters
opleidt, coacht etc.
Onafhankelijke Commissie binnen de NOB, die geschillen
betreffende wedstrijdsport in eerste aanleg kan behandelen.
De eerst verantwoordelijke voor spelers van zijn/haar team.
Indien er geen aanvoerder aanwezig is, geldt de eerst vermelde
persoon op het meest recente wedstrijdformulier als de
aanvoerder voor het team. Aanvoerders zijn tevens
contactpersoon richting OWH-Commissie.
Vereniging die lid is van de NOB of de onderwaterhockey
spelende leden heeft aangemeld bij het NOB.
Wedstrijd geldend voor een van de door de OWH-Commissie
georganiseerde competities.
NOB-vereniging, Competitie Commissie of OWH-Commissie die
een onderwaterhockey evenement organiseert.
Speler die niet aan de bepalingen van dit reglement voldoet, of is
geschorst door een uitspraak van de Tuchtcommissie.
Iemand die op de hoogte is van de basis EHBO/EHBDO-kennis
en bereid is aan een medespeler hulp te verlenen en indien
nodig naar arts of ziekenhuis te begeleiden.

INTRODUCTIE
Dit document is een samenvoeging van het oude wedstrijdreglement voor de Nederlandse
onderwaterhockey competitie (versie 2.5 – sep 2010) en de aanvullingen die daarop jaarlijks
werden gemaakt.

ALGEMENE BEPALINGEN – SEIZOEN 2018-2019
Voor competitieseizoen 2018-2019 is het volgende van toepassing:

KLASSEINDELING DEELNEMENDE TEAMS
De klasseindeling van 2017-2018 blijft gehandhaafd. Enkel in de hoofdklasse zullen 3
wedstrijden per dag gespeeld worden:
• In de hoofdklasse spelen 8 teams 3 wedstrijden per dag
• In de eerste klasse spelen 8 teams 2 wedstrijden per dag
• In de tweede klasse spelen 13 teams 2 wedstrijden per dag in verschillende poules
• In de jeugd klasse spelen 11 teams korte wedstrijden per dag in 2 poules
• In de dames klasse spelen 7 teams 2 wedstrijden per dag
In de dames klasse zullen dit seizoen 2 nieuwe teams deelnemen aangevuld met een aantal
ervaren speelsters. Deze laatste speelsters hebben dispensatie om in deze klasse voor 2 teams
uit te komen (hun eigen team en het nieuwe team).
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WEDSTRIJDFORMULIEREN
Met ingang van seizoen 2016-2017 worden aanvoerders verantwoordelijk voor het indienen
van de ingevulde en ondertekende wedstrijdformulieren na de wedstrijd.
• Niet later dan 2 dagen na de speeldag dienen; d.w.z. indien er op zondag is gespeeld dienen
de formulieren uiterlijk de dinsdag erop ingediend te zijn;
• Te laat of niet inleveren is aftrek van 1 wedstrijdpunt per wedstrijd;
• Wedstrijdformulieren worden via Facebook ingediend.
• Op het wedstrijdformulier wordt aangemerkt door de aanvoerder wanneer het
scheidsrechtersteam niet compleet of te laat was.

PROMOTIE / DEGRADATIE
Er worden dit seizoen geen promotie-degradatie en beslissingswedstrijden gespeeld.

REGLEMENTEN
In de Nederlandse competitie wordt in alle klassen gespeeld volgens:
• De laatste Nederlandse spelregels (versie 10.05 – aug 20121)
• Het onderwaterhockey wedstrijdreglement (dit document)

JEUGDREGLEMENT
Er is met ingang van seizoen 2016-2017 geen apart regelement voor de jeugdcompetitie. Wel
gelden er voor de jeugdcompetitie een aantal uitzonderingen op de standaard regelementen:
- Elk team dient per wedstrijddag tenminste één gecertificeerde scheidsrechter mee te
nemen welke de speeldag beschikbaar is voor alle wedstrijden;
- Een wedstrijd wordt verloren met 10-0 indien een team te laat aanwezig is bij de start
van die wedstrijd;
- Teams kunnen geen time-out aanvragen gedurende een wedstrijd;
- Indien een strafpuck wordt toegekend zal deze direct worden omgezet naar een
strafdoelpunt;
- De dagcoördinator voor de jeugdcompetitie verzamelt alle wedstrijdformulieren.

SPEELSCHEMA
Het speelschema voor de reguliere, dames- en jeugdcompetities zullen online wordt
gepubliceerd. Daar worden tevens de standen bijgehouden. De link naar het speelschema is te
vinden op www.onderwaterhockey.nl onder het kopje ‘competitie’.
In de hoofdklasse, eerste klasse en damescompetitie wordt een dubbele round robin gespeeld
(twee keer tegen elk ander team).
I.v.m. het oneven aantal teams in de tweede klasse is gekozen om een enkele round robin te
spelen. De rankschikking hierna wordt gebruikt om kruisfinales te spelen waarin elk team
minimaal 2 en maximaal 3 wedstrijden zal spelen.
De jeugdcompetitie speelt een enkele round robin. De rankschikking voedt twee poules waarin
de bovenste zes teams resp. de resterende zes teams zullen uitkomen tegen elkaar in een round
robin.
Alle in dit document genoemde documenten en formulieren zijn terug te vinden op de website:
www.onderwaterhockey.nl.

1 http://www.onderwaterhockey.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=12
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1 ARTIKEL 1 – AARD VAN DE WEDSTRIJDEN
De volgende onderwaterhockeywedstrijden kunnen worden georganiseerd in opdracht van de
OWH commissie.

1.1 COMPETITIES
Alle competities worden georganiseerd door de Competitieleider in opdracht van en in
samenspraak met de OWH-Commissie.
• Toernooicompetities
Dit zijn competities waarbij op een speeldag meerdere wedstrijden tussen meer dan 2 teams
worden gehouden. Deze bestaan uit: Reguliere-, Jeugd- en Damescompetitie.
• Kampioenscompetitie
Dit is een finale toernooicompetitie waarin per deelnemende klasse de kampioenen,
promoverende en degraderende teams kunnen worden bepaald. Als uitgangspunt de
behaalde resultaten van een eerdere competitie. Voor welke klassen een
kampioenscompetitie wordt gehouden wordt aan het begin van het seizoen bekend gemaakt.

1.2 OVERIGE WEDSTRIJDEN
Overige wedstrijden worden georganiseerd door NOB-verenigingen of door de OWH-Commissie.
• Toernooien of andere wedstrijden tussen teams van NOB-verenigingen en buitenlandse
verenigingen;
• Overige nationale wedstrijden;
• Interland wedstrijden tussen nationale teams van Nederland en die van andere landen
georganiseerd door de OWH-Commissie.

1.3 VERBOD OP ORGANISATIE VAN WEDSTRIJDEN
Wedstrijden kunnen door de Competitie Commissie en door NOB-verenigingen worden
georganiseerd. Een verbod tot het spelen en organiseren van deze wedstrijden zal door de OWHCommissie worden uitgevaardigd indien:
• De wedstrijden het regelmatige verloop van de gewone competitie in de weg staan; ter
beoordeling van de OWH-Commissie;
• Bij toernooien niet is voldaan aan de verplichting het toernooi ten minste dertig dagen
tevoren schriftelijk aan de OWH-Commissie ter goedkeuring voor te leggen door toezending
van het toernooiprogramma en reglement, ter beoordeling van de OWH-Commissie;
• Het algemene bondsbelang een zodanig verbod rechtvaardigt, dit ter beoordeling van de
OWH-Commissie.

1.4 INTERLAND WEDSTRIJDEN
Wedstrijden tussen de nationale teams van Nederland en die van andere landen worden
georganiseerd door de OWH-Commissie. Verkiesbaar tot het nationale team zijn slechts spelers
met de Nederlands nationaliteit en die lid zijn van de NOB.

2 ARTIKEL 2 – ALGEMENE VERBODSBEPALINGEN
De OWH-Commissie kan NOB-verenigingen het organiseren of spelen van wedstrijden
respectievelijk het beschikbaar stellen van speelruimte daarvoor, zowel voor met name
genoemde wedstrijden als gedurende een bepaalde tijd, verbieden.
NOB-verenigingen mogen niet deelnemen aan wedstrijden waarvoor een verbod is
uitgevaardigd door de OWH-Commissie. Overtredingen kunnen worden bestraft door de
Tuchtcommissie.
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3 ARTIKEL 3 – MEDISCHE SPORTKEURING EN DOPING
De OWH-Commissie conformeert zich aan de voorschriften van de NOB ten aanzien van
medische sportkeuring en doping van de spelers en van de scheidsrechters.
NOB-verenigingen, contactpersonen en aanvoerders zien er op toe dat geen spelers of
scheidrechters voor hun vereniging uitkomen die niet aan de hiervoor genoemde voorschriften
voldoen.

4 ARTIKEL 4 – SPELREGELS
Alle door de Competitie Commissie of door NOB-verenigingen uitgeschreven wedstrijden
worden gespeeld volgens de officiële Nederlandse spelregels (Nederlandse Onderwaterhockey
Spelregels Volumes 1 en 2 v10.05 (aug 2012)).

4.1 TUCHTCOMMISSIE
Het Tuchtreglement voor de wedstrijdsporter is voor alle wedstrijden, georganiseerd door
iedere organisatie, van kracht zoals is bepaald in artikel 1 van het Tuchtreglement.
Organiserende NOB-verenigingen moeten elke inbreuk op de goede sportmanieren schriftelijk
ter kennis brengen aan de Tuchtcommissie, en wel binnen zeven dagen na afloop van het
toernooi.

5 ARTIKEL 5 – SPEELSEIZOEN
•
•
•

Competitiewedstrijden worden bij voorkeur gespeeld in de periode van 15 september tot
15 mei.
Kerst-, paasdagen en nieuwjaarsdag zijn niet voor competitiewedstrijden beschikbaar.
Door de OWH-Commissie kunnen, indien om competitie technische redenen noodzakelijk,
wedstrijden worden vastgesteld tussen 15 mei en 15 juni.

6 ARTIKEL 6 – ORDE EN VEILIGHEID
De OWH-Commissie of aanwezige vertegenwoordiger uit die commissie is verantwoordelijk
voor de handhaving van de orde, zowel voor, tijdens als na de wedstrijd, en voor de veiligheid
van spelers en functionarissen.
De aanwijzingen van de organisatie dienen te allen tijde direct te worden opgevolgd.
De aanvoerder is, in eerste instantie, verantwoordelijk voor de spelers die voor zijn/haar team
uitkomen.

7 ARTIKEL 7 – SPEELVELD EN SPELMATERIAAL
De ontvangende organisatie (OWH-Commissie of NOB-vereniging) is verplicht te zorgen dat het
speelveld en het spelmateriaal voldoen aan de vastgestelde voorschriften in de Nederlandse
spelregels.
Wordt aan deze bepaling niet voldaan, dan is de bezoekende vereniging bevoegd haar bezwaren
hiertegen voor de aanvang van de wedstrijd aan de scheidsrechters bekend te maken. De
hoofdscheidsrechter vermeldt geconstateerde of vermoedelijke gebreken aan speelveld en
spelmateriaal op het wedstrijdformulier.
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Indien nodig kan na de betreffende wedstrijd een protest worden ingediend bij de
hoofdscheidsrechter (zie Artikel 24).

8 ARTIKEL 8 – HULPVERLENING
Elke organisatie is verplicht tijdens wedstrijden een verbandtrommel voor gebruik gereed te
hebben. De inhoud moet voldoen aan de EHBO-eisen voor de wedstrijdsport minimaal EHBOklasse B.
De organisatie dient de alarmnummers van het dichtstbijzijnde ziekenhuis en/of de
dienstdoende huisarts ter beschikking hebben. Tevens dient bij elke wedstrijd een hulpverlener
met de minimale kennis van EHBO/EHBDO aanwezig te zijn.

9 ARTIKEL 9 – INDELING NAAR SEKSE EN LEEFTIJD
De reguliere competitie staat open voor spelers van beide seksen en voor alle leeftijden. Voor
jeugd- en damescompetitie gelden een aantal beperkingen:
- De damescompetitie is alleen toegankelijk voor vrouwen.
- De jeugdcompetitie is alleen toegankelijk voor spelers, jongen of meisje, die óp de
peildatum 1 september voorafgaand aan de start van de competitie 18 jaar of jonger zijn.
Deze spelers en speelsters zijn vervolgens speelgerechtigd voor het gehele seizoen.

10 ARTIKEL 10 – COMPETITIE
Indeling van de competitie wordt vastgesteld door de Competitieleider in overeenstemming met
de door de OWH-Commissie gekozen competitievorm.
Deelname van teams is gegarandeerd mits teams aan de gestelde eisen, zoals beschreven in dit
reglement, voor inschrijving hebben voldaan. Nadere eisen voor inschrijving kunnen aan het
begin van het nieuwe seizoen worden vastgesteld. De competitieleider kan in speciale gevallen
dispensatie verlenen.

11 ARTIKEL 11 - ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR COMPETITIEDEELNAME
De door NOB georganiseerde competities en wedstrijden zijn alleen toegankelijk voor NOBverenigingen. Elke NOB-vereniging die wil deelnemen aan een namens de OWH-Commissie
georganiseerde competitie of wedstrijd moet:
• De spelende leden bij de OWH-Commissie registreren middels spelersopgave.
• Voor elk team dat aan de competitie deelneemt ten minste drie geregistreerde en inzetbare
scheidsrechters hebben.
• Voor elk team dat aan de competitie deelneemt ten minste 1 inzetbare
tijdwaarnemer/secretaris hebben.
• Alle financiële verplichtingen tegenover de OWH-Commissie en NOB moeten zijn voldaan.
• Voor aanvang van de competitie moet een spelersopgave worden ingediend die voldoet aan
de regels in Artikel 13 – Spelersopgave / Teamsamenstelling.
• Financiële verplichtingen moeten worden voldaan binnen 1 maand na ontvangst van de
rekening.
In bijzondere gevallen kan op schriftelijk verzoek van de NOB-vereniging door de
competitieleider dispensatie verleend worden zonder boetebepalingen.
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12 ARTIKEL 12 – DEELNEMING VAN NIEUWE TEAMS / NOB-VERENIGINGEN
Teams van NOB-verenigingen die voor het eerst aan de competitie deelnemen worden geplaatst
in de laagste klasse.
In bijzondere gevallen kan de OWH-Commissie hier van afwijken. Het doel van de OWHCommissie is hierbij om de kwaliteit van, deelname aan en grootte van de competitie te
bevorderen.

13 ARTIKEL 13 – SPELERSOPGAVE / TEAMSAMENSTELLING
Elke NOB-vereniging is verplicht opgave te doen van minimaal 8 spelers die in een team zullen
uitkomen. Er is geen maximum aan het aantal spelers dat voor een team kan worden opgegeven.
Spelers dienen te worden opgegeven middels het “Team- en spelersopgave formulier” (Excel2),
minimaal 7 dagen voor aanvang van de eerste wedstrijd. Wijzigingen kunnen alleen worden
door gegeven door het opnieuw insturen van een gewijzigd formulier. Nieuwe spelers moeten
dus ook door middel van een gewijzigde spelersopgave bij een team worden aangemeld.
Indien een NOB-vereniging meer dan 8 spelers heeft, kunnen deze bij een volgend team worden
opgegeven.
Wijzigingen (spelersaantal en/of teamsamenstelling) kunnen, met inachtneming van het
gestelde in artikel 15, gedurende de gehele competitie worden aangebracht mits deze zeven
dagen voor de eerst volgende competitiewedstrijd schriftelijk aan de competitieleider zijn
opgegeven.
Iedere opgave of wijziging geldt ten minste voor de volle kalendermaand waarvoor zij is
ingediend.
Een spelersopgave mag geen namen bevatten van personen die niet daadwerkelijk in dat team
spelen.
Een spelersopgave mag geen namen bevatten van personen die geen lid zijn van de NOB. Spelers
mogen slechts voor één NOB-vereniging uitkomen. De competitieleider kan hierop voor spelers,
wedstrijden of zelfs competities uitzonderingen maken. Algemene uitzonderingen worden in het
aanvullende reglement vermeld.
Spelers die op een spelersopgave van een hoger team zijn vermeld, mogen niet in een lager team
spelen.
Spelers dienen voor elke competitie te worden opgegeven op een spelersopgaveformulier
Indien een speler voor zowel de competitie bij NOB-verenigingen als de toernooicompetitie
uitkomt, dient de speler voor beide competities op de spelersopgave van die teams te staan.
Dat geldt ook voor combinaties tussen de verschillende soorten toernooicompetities
Jeugdcompetitie, damescompetitie enz. (zie ook art 15).
Iedere deelnemer aan een competitie moet zichzelf kunnen legitimeren voor, tijdens en na de
wedstrijden tussen NOB-verenigingen. Hiervoor wordt alleen een geldig Nederlands
identiteitsbewijs (zoals paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) geaccepteerd.
2 http://www.onderwaterhockey.nl/images/documenten/competitie/owh-form1-invulformulier teamopgave en spelerskaarten2011.xls
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Iedere deelnemer aan een competitie moet lid zijn van de NOB.

14 ARTIKEL 14 – AANVANG VAN DE COMPETITIE
De aanvang van de competitie wordt vastgesteld door de Competitie Commissie.
De onderwaterhockeycommissie streeft ernaar de concept planning wedstrijddagen niet later
dan juli voorafgaand aan het nieuwe seizoen te communiceren. Het concept speelschema is
gepland in augustus voorafgaand aan het nieuwe seizoen te worden gecommuniceerd.
Het definitieve wedstrijdprogramma wordt ten minste 2 weken voor aanvang officieel bekend
gemaakt.

15 ARTIKEL 15 – DEELNAME IN MEERDERE TEAMS
Spelers van een lagere klasse mogen meespelen met een team van dezelfde vereniging dat speelt
in een hogere klasse. Spelers mogen alleen meespelen in het eerst hogere team.
Spelers mogen naast de reguliere competitie ook in de jeugd en dames klasses uitkomen mits zij
voldoen aan de eisen om in die klasse te mogen spelen. Ook daar geldt dat ze voor 1 team mogen
uitkomen.
Spelers die, volgens de wedstrijdformulieren, in een hoger team hebben meegespeeld, worden
gerekend tot dit team te behoren zodra het aantal meegespeelde competitiewedstrijden ten
minste vier bedraagt.
Meer dan 1 team van dezelfde vereniging in dezelfde hogere klasse.
Spelers die ingeschreven staan bij een team mogen niet meespelen met het andere team van
dezelfde vereniging in dezelfde klasse.
Bij het hebben van meer dan 1 team in dezelfde hogere klasse worden beide teams gezien als het
hogere team, deelname in beide teams is toegestaan. Indien het totaal aantal bij een van beide
teams meegespeelde competitiewedstrijden ten minste vier bedraagt behoort de speler tot het
team waarmee de 4e wedstrijd is meegespeeld. Meespelen met het andere team in dezelfde
klasse is dan niet meer toegestaan.
Indien spelers zijn ingeschreven in meerdere verschillende competities (jeugdcompetitie,
damescompetitie, competitie bij NOB-verenigingen, toernooicompetitie) wordt dat niet
beschouwd als spelen in een hoger team. Deze spelers mogen dus onbeperkt in verschillende
competities meedoen, mits voldaan wordt aan de eisen gesteld aan spelers van de betreffende
competitie. Dit geldt dus niet voor de verschillende klassen in één competitie!
De OWH-Commissie kan van de in dit artikel opgenomen bepalingen dispensatie verlenen
indien, naar haar oordeel, de NOB-vereniging daartoe gegronde redenen aanvoert.
De competitieleider kan na constatering van fouten en tekortkomingen in een teamopgave, van
de NOB-vereniging een nieuwe opgave verlangen.
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16 ARTIKEL 16 – TERUGTREKKEN VAN TEAMS UIT DE COMPETITIE
Teams van NOB-verenigingen die zijn ingedeeld in een competitie kunnen zich daaruit niet
terugtrekken anders dan met toestemming van de OWH-Commissie. Financiële verplichtingen
jegens OWH-Commissie en NOB en eventueel betrokken NOB-verenigingen dienen evengoed te
worden voldaan.
Het terugtrekken van een team uit de competitie zonder toestemming van de OWH-Commissie
zal uitsluiting van verdere deelname van de NOB-vereniging aan de competitie en toernooien ten
gevolge hebben.
Het terugtrekken gedurende het speelseizoen heeft tot gevolg dat alle gespeelde wedstrijden van
het betrokken team als niet gespeeld worden beschouwd, tenzij het terugtrekken geschiedt op
een tijdstip dat de beslissing over het kampioenschap en/of degradatie al is gevallen.
Teams van NOB-verenigingen die in een competitie hebben gespeeld worden in het volgende
seizoen ingedeeld in de nieuwe competitie. Terugtrekken/opzeggen van een team kan alleen
schriftelijk bij de OWH-Commissie vóór 15 augustus van het huidige jaar. Daarna dienen de
financiële verplichtingen jegens OWH-Commissie en NOB met betrekking tot inschrijfgelden te
worden voldaan.
Het opnieuw inschrijven van een teruggetrokken team voor de volgende competitie kan alleen
geschieden onder dezelfde voorwaarden als vastgesteld voor de NOB-verenigingen die voor het
eerst tot de competitie worden toegelaten.

17 ARTIKEL 17 – OVERSCHRIJVEN VAN SPELERS
Gedurende het speelseizoen is het niet toegestaan om spelers over te schrijven naar een andere
NOB-vereniging anders dan met toestemming van de OWH-Commissie. Voor een dergelijke
overschrijving dient de betrokken speler/speelster een verzoek te richten aan de secretaris van
de OWH-Commissie, onder bijsluiting van een verklaring van geen bezwaar van de oude NOBvereniging.
De Commissie dient binnen twee weken na binnenkomst van het verzoek de beslissing, indien
nodig met redenen omkleed, mede te delen aan de indiener van het verzoek en aan de nieuwe
NOB-vereniging. Vanaf het ontvangen van een gunstige beslissing is de indiener van het verzoek
gerechtigd uit te komen voor de nieuwe vereniging.

18 ARTIKEL 18 - WEDSTRIJDUITSTEL
18.1 UITSTEL VAN COMPETITIEWEDSTRIJDEN
De Competitie Commissie is in bijzondere gevallen bevoegd een competitiewedstrijd 24 uur voor
de aanvang daarvan uit te stellen of af te gelasten.
Indien er sprake is van overmacht (door onverwachte externe factoren) waardoor teams niet op
tijd of in zijn geheel niet opkomen (dit ter beoordeling van de competitieleider) kan worden
afgezien van de in artikel 19 en 35 genoemde straf- en boetebepalingen.

18.2 UITSTEL VAN COMPETITIEWEDSTRIJDEN BIJ NOB-VERENIGINGEN
Uitstel op verzoek van een NOB-vereniging kan alleen worden overwogen:
• Indien de tegenpartij haar goedkeuring daaraan heeft gehecht.
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•
•

Als beide NOB-verenigingen en scheidsrechters al een nieuwe wedstrijddatum en plaats
zijn overeengekomen.
Indien het verzoek ten minste vijf maal 24 uur voor de competitiewedstrijd is ingediend bij
de competitieleider.

Na het besluit van de competitieleider zal dit aan de aanvragende NOB-vereniging worden
medegedeeld. Deze NOB-vereniging dient de overige partijen in te lichten.
Tussen de oorspronkelijk vastgestelde wedstrijddatum en de overeengekomen nieuwe datum
mogen in principe niet meer dan drie weken zitten.

18.3 UITSTEL VAN TOERNOOICOMPETITIEWEDSTRIJDEN
Uitstel op verzoek van een NOB-vereniging is niet mogelijk.

19 ARTIKEL 19 – SCHULD OF NALATIGHEID
Mocht ten gevolge van schuld of nalatigheid van een NOB-vereniging een competitiewedstrijd
niet doorgaan, dan zijn op die NOB-vereniging straf- en boetebepalingen van toepassing.
De competitieleider zal de uitslag van de betreffende competitiewedstrijd reglementair bepalen
op 10 - 0 in het voordeel van de niet-schuldige partij, terwijl de in gebreke gebleven NOBvereniging tevens wordt bestraft met 2 verliespunten per gemiste speeldag.

20 ARTIKEL 20 – SPEELVERPLICHTING
Teams zijn verplicht een vastgestelde competitiewedstrijd te spelen als zij ten minste zeven
dagen (7 maal 24 uur) voor de aanvang van de wedstrijd hiervan in kennis zijn gesteld.

21 ARTIKEL 21 - AANVANG WEDSTRIJDEN
Teams dienen 15 minuten voor het door de competitieleider vastgestelde tijdstip van aanvang
gereed te zijn voor controle van wedstrijdformulier en identiteit van de spelers. Indien een team
15 min. voor aanvang van de wedstrijd het wedstrijdformulier nog niet heeft ingeleverd zal dit
op een wedstrijdformulier worden genoteerd. Het betreffende team zal dan gewaarschuwd
worden. Indien dit voor een volgende wedstrijd niet leidt tot het op tijd aanleveren van het
wedstrijdformulier kan het team daarvoor een sanctie worden opgelegd (zie Artikel 23 Wedstrijdformulieren).
Blijkt een team op het vastgestelde tijdstip niet gereed te zijn of over een ingevolge het
spelreglement onvoldoende aantal spelers te beschikken, dan zal dit team als niet opgekomen
worden beschouwd.
De hoofdscheidsrechter vermeldt onregelmatigheden op het wedstrijdformulier.
Wordt een team geacht niet te zijn opgekomen, dan zijn strafbepalingen van kracht zoals is
bepaald in artikel 19 van dit reglement.
Worden beide teams geacht niet te zijn opgekomen, dan worden beide teams bestraft zoals is
bepaald in artikel 19.
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22 ARTIKEL 22 - STAKEN EN AFGELASTEN VAN WEDSTRIJDEN
Volgens de spelregels heeft de hoofdscheidsrechter het recht om na overleg met de
waterscheidsrechters een wedstrijd niet te laten doorgaan indien dat naar hun mening niet
verantwoord is, of te staken als het speelveld of materiaal niet of niet meer aan de gestelde eisen
voldoen, dan wel omdat hij als gevolg van verzuim van de ontvangende organisatie zijn functie
onvoldoende kan uitoefenen.
De hoofdscheidsrechter brengt aan de competitieleider zo spoedig mogelijk verslag uit over de
geconstateerde overtredingen.
Teams mogen een wedstrijd niet staken zonder toestemming van de scheidsrechters.
Indien volgens de uitspraak van de Tuchtcommissie een team een wedstrijd ten onrechte heeft
gestaakt, dan wordt het staken beschouwd als niet opkomen en bestraft in overeenstemming
met artikel 19.
Ten aanzien van een door de scheidsrechters gestaakte wedstrijd kan de competitieleider als
volgt beslissen:
•
•
•
•
•

De wedstrijd, indien van belang voor promotie of degradatie, geheel laten overspelen als
geen der partijen schuldig is aan de staking.
De partijen als niet opgekomen beschouwen indien beide als schuldig kunnen worden
aangemerkt;
De wedstrijd als geheel gespeeld beschouwen indien de schuldige partij op het moment van
staken een achterstand heeft;
De wedstrijd als niet gespeeld beschouwen als de schuldige partij een voorsprong heeft.
De wedstrijd als geheel gespeeld beschouwen indien de uitslag niet meer van invloed is op
de eindklassering van de competitie.

23 ARTIKEL 23 - WEDSTRIJDFORMULIEREN
NOB-verenigingen zijn verplicht op een daarvoor verstrekt wedstrijdformulier de gegevens te
verstrekken die daarop in verband met de wedstrijd worden gevraagd. Deze verplichting hoeft
niet te worden nagekomen als de competitieleider bekend maakt dat de wedstrijd niet doorgaat.
Minstens 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd moeten de aanvoerders het volledig
ingevulde wedstrijdformulier (Excel3 of PDF4) aan de hoofdscheidsrechter ter hand stellen. Blijkt
een team hieraan niet voldaan te hebben, dan zal dit door de hoofdscheidsrechter worden
vermeld op een wedstrijdformulier.
Indien het wedstrijdformulier niet volledig is ingevuld wordt de wedstrijd gestart en wordt de
aanvoerder naar de wedstrijdtafel geroepen om het formulier alsnog volledig in te vullen. Indien
de aanvoerder hieraan geen gevolg geeft ontvangt hij daarvoor een 2 minuten tijdstraf. Het team
speelt dan met 5 spelers.
Spelers dienen zich te kunnen legitimeren zoals beschreven in Artikel 13 – Spelersopgave /
Teamsamenstelling. Indien de hoofdscheidsrechter zich onvoldoende overtuigt acht van de
identiteit van een speler kan hij/zij de speler van deelname aan de wedstrijd uitsluiten en zal hij
dit op het wedstrijdformulier vermelden.
3 http://www.onderwaterhockey.nl/images/documenten/competitie/competitie 2012-2013 - wedstrijdformulier.xls
4 http://www.onderwaterhockey.nl/images/documenten/competitie/competitie 2012-2013 - wedstrijdformulier.pdf
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Voor de competitiewedstrijden bij NOB-verenigingen geldt tevens dat:
• Na de wedstrijd dient het formulier voor akkoord te worden ondertekend door de
scheidsrechters en aanvoerder.
• De aanvoerder verantwoordelijk is voor de compleetheid, het innemen en tijdig opsturen
het ondertekende wedstrijdformulier van de door zijn eigen team gespeelde wedstrijd.

24 ARTIKEL 24 - PROTESTEN
Eventuele protesten met betrekking tot de competitiewedstrijden dienen binnen 30 minuten na
het eindsignaal van de wedstrijd bij de hoofdscheidsrechter te worden gemeld.
Aanvoerders van de teams zijn verplicht binnen 30 minuten na afloop van de wedstrijd het door
hen ingevulde wedstrijdformulier te controleren, te tekenen en terug te geven aan de
hoofdscheidsrechter.
De hoofdscheidsrechter vermeldt verder op het wedstrijdformulier:
• De reden van het niet-doorgaan, te laat aanvangen of staken van de wedstrijd.
• De namen van spelers die tijdelijk of definitief uit de wedstrijd zijn gezonden of een
waarschuwing hebben ontvangen, en de reden daarvan, of die tijdens het spel een
verwonding hebben opgelopen;
• In het geval dat een speler definitief is uitgesloten, dienen de scheidsrechters binnen zeven
dagen een rapportformulier in te vullen en, eventueel via de competitieleider, naar de
Tuchtcommissie te zenden.
•
•

Onregelmatigheden die zich hebben voorgedaan voor, tijdens of na de wedstrijd;
Een protest betreffende de wedstrijd gedeponeerd door een aanvoerder bij de
hoofdscheidsrechter.

De competitieleider zal formulieren van gestaakte wedstrijden en van wedstrijden met
protesten en/of definitief uitgesloten speler(s) of andere onregelmatigheden doorsturen naar de
Tuchtcommissie.
Naast het opschrijven van protest op het wedstrijdformulier direct na de wedstrijd, moet er ook
een e-mail met het protest worden gestuurd naar de competitieleider
(competitie@onderwaterhockey.nl). Dit dient binnen 24 uur te geschieden. De captain van het
desbetreffende team is hier verantwoordelijk voor.
Een protest wordt pas in behandeling genomen indien is voldaan aan de spelregels volume 1,
artikel 5.2 zoals op www.onderwaterhockey.nl is te vinden. Hiertoe behoort ook de borgstelling
voor in behandelneming van het protest van 100 euro.

25 ARTIKEL 25 – UITSLUITEN SPELERS
Indien een speler definitief wordt uitgesloten kan de betrokken NOB-vereniging waarvoor de
speler uitkomt binnen zeven dagen een schriftelijke verklaring van het gebeurde geven.
Het is de betrokken speler toegestaan ook zelf een schriftelijke verklaring van het gebeurde
geven.
In geval van protest als omschreven in artikel 24 dient de betrokken NOB-vereniging binnen
zeven dagen een duidelijke schriftelijke verklaring te zenden.
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Alle verklaringen dienen te worden gezonden aan de Tuchtcommissie.
Na de wedstrijd dient de hoofdscheidsrechter alle betrokkenen op deze verplichting te wijzen.

26 ARTIKEL 26 – NIET-GERECHTIGD SPELEN
Wanneer een niet-gerechtigde speler heeft deelgenomen aan een competitiewedstrijd zijn voor
het team waartoe hij/zij behoort zonder waarschuwingen de straf- en boetebepalingen van
kracht volgens Artikel 35 – Straffen en boetes.
Een speler is niet speelgerechtigd wanneer hij of zij niet op de spelersopgave staat.

27 ARTIKEL 27 – RANGORDE IN EEN GROEP VAN TEAMS
Voor elke gewonnen wedstrijd krijgt het winnende team 3 punten, bij een gelijk spel krijgt elke
partij 1 punt. Een verloren wedstrijd levert geen punten op.
De rangorde wordt vastgesteld aan de hand van het aan het einde van de competitie behaalde
aantal punten.
Groepen van teams spelen wedstrijden in een gewone of anderhalve competitie, d.w.z. alle teams
spelen twee wedstrijden tegen elkaar: één uit- en één thuiswedstrijd. In het geval van
anderhalve competitie wordt een extra wedstrijd gespeeld tussen elk van de teams.
•

•
•
•
•

Eindigen in een groep twee of meer teams met een gelijk aantal punten zonder in
aanmerking te komen voor het kampioenschap, promotie of degradatie dan wordt de
rangorde bepaald aan de hand van de resultaten behaald in competitiewedstrijden die de
betrokken teams tegen elkaar hebben gespeeld.
Indien twee of meer teams gelijk eindigen op een tweede of voorlaatste plaats in de
competitie zal hun onderlinge resultaat de ranking bepalen. Er zal geen
beslissingscompetitie worden gespeeld tussen deze teams.
Indien deze resultaten geen uitsluitsel geven is het minste aantal tegendoelpunten van de
betrokken teams bepalend.
Indien dit ook geen uitsluitsel geeft is het minste aantal tegendoelpunten van de gehele
competitie bepalend.
Is dit ook gelijk dan volgt een beslissing die door de OWH-Commissie wordt vastgesteld.

Artikel 28 geeft aan hoe te handelen indien teams wel in aanmerking komen voor een
kampioenschap c.q. promotie of degradatie.

28 ARTIKEL 28 - BESLISSINGSWEDSTRIJD
Komen in een groep twee teams met een gelijk aantal wedstrijdpunten in aanmerking voor de
bovenste of onderste plaats, dan spelen deze teams een hele beslissingswedstrijd inclusief
eventuele reguliere verlenging. Indien na deze verlenging de stand gelijk blijft zal er worden
doorgespeeld tot een geldig doelpunt wordt gescoord (zgn. “golden goal”).
Indien drie of meer teams met een gelijk aantal wedstrijdpunten eindigen, dan spelen deze een
halve beslissingscompetitie tegen elkaar (elk team een keer tegen elk ander team). Indien er een
gelijke stand ontstaat na het spelen van deze wedstrijden zal het onderlinge resultaat gelden.
Versie: 7.0

September 2018

WEDSTRIJDREGLEMENT

Goedgekeurd door de NOB onderwaterhockey commissie

Page 16 of 20

Nederlandse onderwaterhockey competitie 2018-2019
Wedstrijdreglement

29 ARTIKEL 29 – PROMOTIE EN DEGRADATIE
Het promoveren en degraderen van teams geschiedt per klasse en in principe automatisch:
• De als eerste geëindigde teams zullen automatisch promoveren.
• De als laatste geëindigde teams zullen automatisch degraderen.
• Het als tweede geëindigde team zal een promotie-degradatie wedstrijd spelen tegen de als
voorlaatst geëindigde team van de direct daarboven liggende klasse.
• Indien teams zich terugtrekken uit de Hoofdklasse, eerste of tweede klasse zal een extra
team uit de onderliggende klasse promoveren. Hiertegen kan geen bezwaar worden
ingediend. De ranking wordt hiervoor gehanteerd.
• Lagere teams kunnen promoveren naar dezelfde groep waarin al een hoger team van
diezelfde NOB-vereniging speelt.
Uitzonderingen op deze regels worden voor aanvang van de competitie bekendgemaakt. Na
afloop c.q. tijdens de competitie kan hierin alleen van afgeweken worden door een beroep te
doen op art. 34.

30 ARTIKEL 30 – SCHEIDSRECHTERS
Een scheidsrechter is een lid van de NOB aan wie door het bestuur een scheidsrechtersdiploma
is uitgereikt.
Aan het diploma is een licentie verbonden die een tijdelijk karakter draagt, afhankelijk van de
bekwaamheid, de inzetbaarheid, de verrichtingen en de gedragingen van de betrokkene, dat ter
beoordeling van de OWH-Commissie.
Naar gelang de capaciteiten worden de scheidsrechters ingedeeld in 5 Categorieën:
• D beginnende scheidsrechters;
• C beginnende scheidsrechters met enige ervaring;
• B meer ervaren scheidsrechters;
• A scheidsrechters voor hoofdklassenwedstrijden;
• Internationaal (zeer) ervaren scheidsrechters die aan de CMAS zijn voorgedragen als
internationaal scheidsrechter.
Leden die, anders dan in hun functie als scheidsrechter, geschorst of gestraft zijn, mogen niet als
scheidsrechter optreden zolang eventuele schorsingstermijnen niet zijn beëindigd of opgelegde
straffen niet zijn ondergaan.
De scheidsrechterscommissie wijst de scheidsrechters aan voor:
• Competitiewedstrijden en toernooicompetitie wedstrijden;
• Toernooien waarvoor haar een aanvraag bereikt (volgens art 1).
• Voor de competitiewedstrijden aangewezen scheidsrechters mogen geen lid, speler of coach
zijn van een der beide partijen.
Voor vriendschappelijke wedstrijden en toernooien kunnen de scheidsrechters door de
organiserende NOB-vereniging(en) bij de scheidsrechterscommissie worden aangevraagd.
Een verzoek om toernooischeidsrechters dient ten minste 30 dagen voor de aanvangsdatum te
worden gedaan, vergezeld van een toernooireglement en een wedstrijdschema van het te
organiseren toernooi.
Minimaal twee weken voor de aanvang dient de organiserende NOB-vereniging de beschikking
te krijgen over naam en adres van de aangetrokken scheidsrechters.
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30.1 SCHEIDSRECHTERSTEAM
•
•
•
•

Een team scheidsrechters bestaat uit minimaal 5 personen; 3 waterscheidsrechters, 1
hoofdscheidsrechter en 1 secretaris.
Het is toegestaan scheidsrechters van andere teams te gebruiken. Dit dient van tevoren te
worden aangemeld bij de scheidsrechterscommissie.
Indien een team niet voldoende scheidsrechters levert of indien het scheidsrechters team
niet op de scheidsrechters bespreking aanwezig is volgt 1 punt aftrek voor het betreffende
team.
LET OP: De speelschema’s duiden aan welke wedstrijden uw vereniging een team
scheidsrechters dient te leveren.

31 ARTIKEL 31 – AANWEZIGHEID VAN DE SCHEIDSRECHTERS
31.1 COMPETITIE BIJ NOB-VERENIGINGEN:
Indien 15 minuten voor het officiële aanvangsuur een of meer van de aangewezen
scheidsrechters nog niet aanwezig zijn, doch wel een andere OWH-scheidsrechter die geen lid,
coach of oefenmeester is van een der betrokken NOB-verenigingen en die bereid is de wedstrijd
te leiden, dan zijn de NOB-verenigingen verplicht deze scheidsrechter(s) te aanvaarden.
Ten aanzien van de wedstrijden in de hoogste klasse gelden deze voorwaarden ook mits de
genoemde scheidsrechter gewend is in de betrokken klasse wedstrijden te leiden.
Indien de in dit artikel bedoelde scheidsrechters niet aanwezig zijn, doch wel een of meer
scheidsrechters die lid, oefenmeester of coach zijn van een der betrokken partijen, kan de
wedstrijd doorgang vinden, mits beide teams hiermee genoegen nemen en dit voor de aanvang
van de wedstrijd op een der wedstrijdformulieren vermelden.
In het geval een der partijen niet is ingelicht over het inzetten van niet-neutrale scheidsrechters
kan de betrokken partij een protest indienen bij de Tuchtcommissie, die in geval van toekenning
van het protest de oorspronkelijke uitslag vernietigt; de wedstrijd zal in het bad van de niet
schuldige partij worden overgespeeld.
Hoofdscheidsrechter en de waterscheidsrechters onder wiens leiding de wedstrijd is begonnen,
fungeren als zodanig tot het einde van de wedstrijd, behoudens overmacht.
Bij het niet-doorgaan van een wedstrijd wegens afwezigheid van de aangewezen scheidsrechters
worden van bondswege aan de betrokken NOB-verenigingen geen kosten vergoed.
Indien echter het aangewezen scheidsrechtersteam in gebreke is gebleven, zijn voor de NOBvereniging waartoe het scheidsrechtersteam behoort straf- en boetebepalingen van kracht. (zie
art 35).

31.2 TOERNOOICOMPETITIES:
Voor toernooicompetities worden vooraf NOB-verenigingen aangewezen die een
scheidsrechtersteam moeten leveren. Dit scheidsrechtersteam bestaat uit 3 scheidsrechters en
een secretaris/tijdwaarnemer en meldt zich minimaal een half uur voor aanvang van de eerste
wedstrijd van de speeldag bij de vertegenwoordiger van de scheidsrechterscommissie.
Indien de aangewezen vereniging in gebreke is gebleven zijn voor het team dat in de betreffende
competitie speelt straf- en boetebepalingen van kracht volgens artikel 35.
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De scheidsrechterscommissie of een vertegenwoordiger daarvan stelt de competitieleider op de
hoogte van onregelmatigheden door middel van een rapportformulier.

32 ARTIKEL 32 – BEVOEGDHEID VAN SCHEIDSRECHTERS
Scheidsrechters zijn, met inachtneming van het wedstrijdreglement en de bepalingen van dit
reglement, bevoegd de wedstrijd te staken of aan spelers en teambegeleiders te verbieden
(verder) aan de wedstrijd of een gedeelte daarvan deel te nemen, c.q. richting te geven.

33 ARTIKEL 33 – SECRETARIS EN DE TIJDWAARNEMER
Secretaris en tijdwaarnemer werken onder de verantwoordelijkheid van de
hoofdscheidsrechter.
Bij competitiewedstrijden bij NOB-verenigingen zorgt de ontvangende vereniging voor een
secretaris en tijdwaarnemer, lid zijnde van de NOB.
Bij toernooicompetitiewedstrijden zorgt de van te voren aangewezen NOB-vereniging voor een
secretaris/tijdwaarnemer lid zijnde van de NOB.
De secretaris heeft onder meer tot taak:
• Het controleren van de wedstrijdformulieren en identiteit van de spelers.
• Het aanduiden (op het wedstrijdformulier) wanneer een team niet eenduidige teamkleding
aanheeft.
• Invullen van rust- en eindstanden;
• Het laten tekenen van de wedstrijdformulieren door scheidsrechters en aanvoerders;
• Het adviseren van aanvoerders in geval van onvolkomenheden op de wedstrijdformulieren,
ter voorkoming van boeteopleggingen;
• Het bijhouden van de score door middel van een scorebord;
• Het wijzen van de aanvoerders op het gestelde in reglementen indien een speler voor de
rest van de wedstrijd wordt uitgesloten.
Werkzaamheden van de tijdwaarnemer worden geregeld in regel 13 van het spelreglement.
Indien de secretaris en/of tijdwaarnemer niet aanwezig zijn, zullen deze werkzaamheden
worden verricht door de hoofdscheidsrechter.

34 ARTIKEL 34 – DISPENSATIE
De OWH-Commissie kan van de in dit reglement opgenomen bepalingen dispensatie verlenen
indien, naar haar oordeel daarvoor gegronde redenen zijn. Verzoeken tot dispensatie worden
schriftelijk ingediend bij de OWH-Commissie en bevatten een duidelijke motivatie en tijdsduur
waarvoor de dispensatie wordt aangevraagd. Dispensatie wordt verleend voor een of meer
wedstrijden met een maximum van één seizoen.

35 ARTIKEL 35 – STRAFFEN EN BOETES
De competitieleider kan bij overtredingen van dit reglement de volgende straf- en
boetebepalingen opleggen aan de overtredende teams. In geval van overtredingen door
individuele personen zullen de straf- en boetebepalingen worden opgelegd aan het team
waartoe de speler op dat moment behoort.
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Het gaat hierbij om de overtredingen tegen de regels van dit reglement. Overtredingen tijdens de
wedstrijden worden gemeld aan en afgehandeld door de Tuchtcommissie volgens Artikel 4 –
Spelregels en Artikel 24 - Protesten.
Lichte overtredingen:
• Waarschuwing.
Ernstige overtredingen of herhaalde lichte overtredingen:
• Aftrek van 1 wedstrijdpunt.
• Schorsing van de betreffende speler/aanvoerder voor één of meer wedstrijden.
Zware overtredingen of herhaalde ernstige overtredingen:
• Aftrek van 2 wedstrijdpunten en/of het omzetten van de uitslag naar 10-0 verlies.
• Diskwalificatie van het team.
In geval van de toernooicompetitie wordt rekening gehouden met het feit dat op een dag soms 2
of 3 wedstrijden in dezelfde teamsamenstelling wordt gespeeld. Mogelijk worden zelfde
overtredingen in opeenvolgende wedstrijden als één overtreding beschouwd.
Hieronder volgen een aantal door de competitie commissie vastgestelde sancties:
Spelen met een speler uit een team uit een hogere klasse in team uit een lagere klasse:
• Aftrek 2 wedstrijdpunten, uitslag wordt omgezet naar verlies met 10-0.
Spelen met een speler welke zich niet kan legitimeren en waarbij de hoofdscheidsrechter twijfelt
aan de identiteit van deze speler:
• Aftrek 1 wedstrijdpunt per wedstrijd met een maximum van 3 wedstrijdpunten per
speeldag.
Spelen met een speler die niet op de spelersopgave staat vermeld:
• Aftrek 1 wedstrijdpunt per wedstrijd met een maximum van 3 wedstrijdpunten per
wedstrijddag.
Het niet voldoen aan het leveren van voldoende scheidsrechters en/of tijdwaarnemer op de
door de scheidsrechterscommissie aangewezen speeldag(en) en wedstrijd(en):
• Aftrek 1 wedstrijdpunt per speeldag.
Spelen met een speler die geen lid is van de NOB:
• Waarschuwing, voorwaardelijke aftrek 1 wedstrijdpunt voor een periode van 2 maanden
waarin de vereniging of de speler bij de NOB aanmeldt als NOB lid.
In andere gevallen zal de competitiecommissie een passende sanctie bepalen uit de hier gegeven
mogelijkheden.
Spelers waarvan het lidmaatschap van de NOB in aanvraag is worden voor de periode van 2
maanden als gerechtigde spelers gekenmerkt. Hiervan krijgen de contactpersonen bericht. In die
periode moet de lidmaatschapsaanvraag afgerond worden en het logboeknummer bij de
competitieleider bekend gemaakt zijn. Na 2 maanden worden de spelers als niet gerechtigde
spelers gekenmerkt en zijn bij het opstellen van deze spelers de sancties van Artikel 26 – Nietgerechtigd spelen en Artikel 35 – Straffen en boetes van kracht.
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