Agendapunt 6 Voorstellen tot wijziging van de reglementen.
In dit agendapunt wordt aan de leden van de Bondsraad een aantal voorstellen ter goedkeuring
voorgelegd.
Voor een deel komen deze voort uit nieuwe inzichten, die naar voren zijn gekomen in de
regelmatige contacten tussen met name het Bondsbureau en de reglementscommissie.
Daarnaast zijn deze een gevolg van het jaarlijkse overleg van Bondsbestuur met de onafhankelijke
commissies (reglementscommissie en tuchtorganen).
Zoals gebruikelijk zijn wijzigingen op de bestaande reglementsteksten doorgehaald (indien
bestaande tekst moet worden geschrapt), dan wel vet weergegeven (bij nieuwe tekst). Alleen de
artikelleden die wijzigen, worden aan de Bondsraad voorgelegd.

Wijzigingen voor de competitie.
Terugtrekking team
Bij de indeling van ploegen voor de competitie is een wijziging opgetreden doordat nuop basis van
RvW 7 lid 7 onder a gebruik wordt gemaakt van de teamhistorie. Er is geen sprake meer van een
definitieve indeling, maar de verenigingen krijgen de mogelijkheid te reageren op de daaruit
resulterende puntenscore. De indeling is pas definitief op hetzelfde moment als publicatie van het
concept competitieprogramma. Deze wijziging dient ook gevolgen te hebben voor het moment dat
de geldboete verschuldigd is. Onderstaande wijziging voorziet daarin.
Artikel 14 Reglement van Wedstrijden.
6.

Indien een team zich na publicatie van de definitieve indeling het overzicht van
definitieve teams waarmee de indeling wordt gemaakt terugtrekt uit de competitie
verbeurt de vereniging een administratieve geldboete, zoals bepaald in artikel 29 van het
huishoudelijk reglement. De vastgestelde teambijdrage blijft ook van kracht.

Artikel 37 RvW
In dit reglementsartikel zijn verschillende aanpassingen noodzakelijk.
Verduidelijking vervanging spelers en time out.
In de praktijk zijn er vragen gerezen over de vervanging van spelers en de time out. In beide
gevallen gaat het om dezelfde specifieke vragen: op welk moment is de vervanging respectievelijk
de time out een feit, en op welk moment worden deze feiten geregistreerd.
Beide punten zullen worden uitgewerkt in aanpassingen van de twee bestuursbesluiten die daar
betrekking op hebben (BB 4.2 Banken, coach en vervangende spelers resp. BB 4.16 Time out en
wedstrijdduur). Deze worden met ingang van het komend seizoen van kracht.
Daarnaast wordt nu in lid 4 van art. 37 RvW een aantal attributen dat bij wedstrijden met een
schotklok noodzakelijk is voor de spelersvervanging en de time out toegevoegd aan de bepalingen
die gelden voor het zaalkorfbal.
Verduidelijking set schotklokken.
De schotklok wordt in verschillende vormen van reglementering genoemd. Het begrip “set
schoklokken” wordt echter niet als zodanig uiteengezet. Dat zou aanleiding kunnen geven tot
onduidelijkheden. Daarbij moet echter worden opgemerkt dat de verenigingen, die een schotklok
dienen te gebruiken, al jaren lang op de hoogte zijn van het feit dat om twee complete systemen
gaat (vast en reserve). Noch de beschrijving van het begrip set, noch de verplichting om twee
complete sets te hebben zijn expliciet in het RvW verankerd. Voorgesteld wordt dit toe te voegen
aan artikel 37 van het Reglement van Wedstrijden (Aanwezige bescheiden en materialen).
De andere relevante bepalingen volledigheidshalve op een rijtje:
1.
De plaats van de schotklok en van de bediening daarvan wordt aangegeven in de Officiële
Spelregels § 1.7.

2.

De werking van de tijdslimiet van 25 seconden wordt aangegeven in de Officiële Spelregels
§ 3.12.
De klassen waarvoor de schotklok geldt wordt aangegeven in Bestuursbesluit 4.18 en 4.27.
Het tijdens de wedstrijd beschikbaar hebben van twee sets schotklokken wordt aangegeven
in de aan Bestuursbesluit 4.18 toegevoegde aanvullende richtlijnen bijzondere verplichting
zaalkorfbal waarin wordt beschreven wat te doen ingeval van defecten.

3.
4.

Tot slot is lid 1 onder f redactioneel aangepast.
Bovenstaande punten resulteren in de hierna volgende wijzigingsvoorstellen.
Artikel 37 Reglement van wedstrijden
1.
zijn:

Bij een veldkorfbalwedstrijd draagt de ontvangende vereniging er zorg voor dat aanwezig

a. t/m e.…………….
f.
twee banken voor coaches, vervangende spelers en andere personen die geacht worden tot
de ploeg te behoren. tot de begeleidingsgroep behorende personen.
g. t/m h.………….
4. a. Bij zaalkorfbalwedstrijden dient dienen voor zover deze voor bepaalde klassen zijn
voorgeschreven een jurytafel met toebehoren (schotklok) aanwezig te zijn:
1. een jurytafel;
2. twee voor gebruik gereed zijnde sets schotklokken (een voor direct gebruik en
een als reserve). Elke set schotklokken bestaat uit:
•
Het bedieningspaneel (staat op de jurytafel en wordt bediend door
schotklokbediener);
•
Twee displays (elk staat achter een van de achterlijnen);
•
Communicatiekabel (kan eventueel draadloos);
3. ten minste 16 formulieren voor het melden van een vervanging (gegevens van
de te vervangen speler en van de vervanger);
4. een kaart met daarop een voor ieder duidelijk leesbare V of W, dan wel met
daarop twee horizontale, tegengesteld wijzende pijlen;
5. een kaart met daarop een voor ieder duidelijk leesbare T of TO.
b.

………..

Uitspelen van wedstrijden
Art. 47 RVW bevat regels voor het over- en uitspelen van wedstrijden. Gebleken is dat in het
bijzonder die voor het uitspelen niet volledig zijn toegesneden op de ontwikkelingen die zich de
laatste jaren op het competitievlak hebben voorgedaan. Het betreft de bepalingen in lid 7.
Om te beginnen wordt bij de beginopstelling, die in sub a van dat lid is opgenomen geen
rekening gehouden met wedstrijden waarin gebruik dient te worden gemaakt van een schotklok.
Daarnaast is ook niet voorzien in de regels betreffende spelerswisselingen.
Voor beide elementen is van belang hoe de situatie op het speelveld was bij het (voortijdig)
eindigen van het eerste deel van het duel. Dat wordt de zgn. wedstrijdhistorie genoemd.
Daarnaast zijn de gevolgen van een in het eerste deel van de wedstrijd gegeven formele
waarschuwing ook niet volledig helder. Mocht in het uit te spelen deel daarna een speler voor de
tweede maal een formele waarschuwing krijgen, dan is de relatie met de eerste kaart
onvoldoende geregeld. Daarvoor wordt nu voorgesteld om het eerste deel en het uit spelen deel
als één wedstrijd te beschouwen.
Dat leidt tot het volgende wijzigingsvoorstel.
Artikel 47 lid 7 Reglement van wedstrijden.
7.

a.

Van een gestaakte wedstrijd die wordt uitgespeeld vormen het eerste
wedstrijdgedeelte en het uit te spelen wedstrijdgedeelte gezamenlijk één
gehele wedstrijd.
In het uit te spelen wedstrijdgedeelte dient daarbij rekening te worden
gehouden met de historie van het eerste wedstrijdgedeelte. De volgende
elementen kunnen daarbij van belang zijn:

- de score en het aantal gespeelde minuten;
- de mogelijke reglementaire verplichting van het vooraf indienen van de
opstelling;
- een mogelijk incomplete ploeg op het moment van staken van de wedstrijd;
- het aantal spelerswisselingen en -vervangingen;
- de spelers die zijn weggezonden;
- de spelers die een formele waarschuwing hebben ontvangen;
- de coach die een formele waarschuwing heeft ontvangen of is weggezonden.
a.b. Bij het uitspelen van de wedstrijd kiest de bezoekende partij de korf waarin zij wil
doelen. Indien in de wedstrijdhistorie is vastgelegd dat de ploegen vooraf de
opstelling moeten indienen stellen de spelers zich als zodanig op. Is dat niet
het geval, dan en laat de ontvangende partij haar spelers hun plaatsen innemen,
waarna de bezoekende partij haar spelers opstelt. De wedstrijd wordt begonnen met
een scheidsrechtersworp bij de middenlijn in het aanvalsvak van de ontvangende partij,
tenzij het Bondsbestuur dan wel de tuchtcommissie anders heeft bepaald.
b.c. Indien een partij op het moment van staken onvoltallig incompleet was ten gevolge
van het weggezonden zijn van spelers wordt de wedstrijd hervat met hetzelfde aantal
spelers dat op het moment van staken gerechtigd was mee te spelen, met inachtneming
van de verdeling van het aantal spelers over de vakken op het moment van staken.
d. Bij spelerswisselingen en –vervangingen dient rekening te worden gehouden
met de wedstrijdhistorie.
e. Bij het geven van een formele waarschuwing dient rekening te worden
gehouden met de wedstrijdhistorie.
c.f. Bij het uitspelen van een Aan het uit te spelen wedstrijddeel zijn die spelers
gerechtigd deel te mogen deelnemen spelers en coaches die dit daartoe volgens de
ploegopgaven op het moment van uitspelen gerechtigd zijn met uitzondering van
degenen die voor het eerste wedstrijddeel waren uitgesloten of geschorst en
degenen die tijdens dat deel zijn weggezonden. de spelers die ter gelegenheid van
het voor het moment van staken gelegen wedstrijdgedeelte:
- zijn weggezonden door de scheidsrechter of hun aanvoerder;
- zijn vervangen zoals omschreven in artikel 29;
- niet gerechtigd waren uit te komen ingevolge een uitsluiting of schorsing als bedoeld in
artikel 24 lid 1 onder c, respectievelijk artikel 24 lid 1 onder e van het tuchtreglement.
Verduidelijking peildatum
In 2016 is er voor gekozen om de peildatum te verplaatsen zodanig dat een kalenderjaar
overeenkomt met een leeftijdsjaar. De peildatum is aangepast van 1 oktober in 1 januari. In de
praktijk horen spelers geboren op 1 januari dan bij het voorgaande jaar. Om daadwerkelijk aan
te sluiten bij de praktijk is het voorstel om de peildatum aan te passen van 1 januari in 31
december. Hiermee wordt bereikt dat iedereen in een bepaald kalenderjaar ook daadwerkelijk in
dezelfde leeftijdscategorie valt.
Dit leidt tot de volgende wijzigingsvoorstellen:
Artikel 5 lid 2 van het Huishoudelijk reglement
2. a. Competitieleden zijn verenigingsleden die deelnemen aan een door het KNKV georganiseerde
competitie als genoemd in artikel 1 lid 2 van het reglement van wedstrijden.
b. De competitieleden worden naar hun leeftijd per 1 januari 31 december van het
desbetreffende competitieseizoen (peildatum) onderscheiden in:
- seniorenleden: 19 jaar en ouder;
- juniorleden: 16 tot en met 18 jaar;
- aspirantleden: 12 tot en met 15 jaar;
- pupillenleden: 5 tot en met 11 jaar, met dien verstande dat voor spelers van 5 jaar in
overeenstemming met artikel 8 lid 1 onder c van het Reglement van wedstrijden hun
verjaardag bepalend is voor de aanvang van hun competitiedeelname.
c. Overige leden zijn verenigingsleden die niet deelnemen aan een door het KNKV
georganiseerde competitie als genoemd in artikel 1 lid 2 van het reglement van wedstrijden
en in de door het Bondsbestuur vastgestelde nadere richtlijnen.
Artikel 8 van het Reglement van Wedstrijden
Artikel 8

1.

a. De gemiddelde leeftijd van de spelers dient op ieder moment in elke afzonderlijke wedstrijd
per klasse tussen de voor de desbetreffende klasse geldende uitersten te liggen, waarbij
voor de afzonderlijke leeftijden van de spelers de leeftijd op de peildatum van 1 januari 31
december geldt:
o A-klasse tussen 15,1 en 18,0 jaar;
o B-klasse tussen 13,1 en 15,0 jaar;
o C-klasse tussen 11,1 en 13,0 jaar;
o D-klasse tussen 9,1 en 11,0 jaar;
o E-klasse tussen 7,1 en 9,0 jaar;
o F-klasse tussen 5,1 en 7,0 jaar.
b. In de laagste klasse van de wedstrijdkorfbalcompetitie en de breedtekorfbalcompetitie voor
A-jeugd mogen senioren die op van 1 januari 31 december 19 jaar zijn deelnemen, mits
zij niet zijn opgegeven voor een seniorenploeg en de gemiddelde leeftijd van het A-team de
18,0 jaar niet overschrijdt. Het Bondsbestuur kan deze toestemming beperken tot het
uitkomen in bepaalde afdelingen van een competitie voor A- jeugd. Aan de toestemming
kunnen voorwaarden worden verbonden.
c. Spelers mogen vanaf de dag, waarop zij 5 jaar worden, uitkomen in de competities voor Fjeugd.

2.

Behoudens het bepaalde in lid 1 onder b en lid 3 mogen in onderstaande klassen geen
spelers, die op van 1 januari 31 december de er achter vermelde leeftijd hebben,
uitkomen:
o A-klasse, spelers van 19 jaar of ouder;
o B-klasse, spelers van 17 jaar of ouder;
o C-klasse, spelers van 15 jaar of ouder;
o D-klasse, spelers van 13 jaar of ouder;
o E-klasse, spelers van 11 jaar of ouder;
o F-klasse, spelers van 9 jaar of ouder.

3.

Het Bondsbestuur kan in het breedtekorfbal per onderstaande klasse aan spelers, die op
van 1 januari 31 december de er achter vermelde leeftijd hebben, toestemming verlenen
in die bepaalde klasse te spelen, mits er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden.
o B- klasse, spelers van 17 jaar;
o C- klasse, spelers van 15 jaar;
o D- klasse, spelers van 13 jaar;
o E- klasse, spelers van 11 jaar;
o F- klasse, spelers van 9 jaar.
Het Bondsbestuur kan deze toestemming beperken tot bepaalde afdelingen van een klasse.
Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

Wijzigingen voor de tuchtrechtspraak.
Beeldmateriaal
In tuchtzaken gaat beeldmateriaal een steeds belangrijker rol spelen. Op basis daarvan kunnen
de tuchtorganen een completer beeld krijgen van de omstandigheden die o.a. tot wegzending
hebben geleid. Vaak beschikken verenigingen over beeldmateriaal. Niet altijd is het tuchtorgaan
daarvan op de hoogte. Als gevolg daarvan kan daarvan ook niet altijd gebruik worden gemaakt
bij de besluitvorming in een tuchtzaak. Via onderstaande wijzigingsvoorstellen worden
verenigingen daarom verplicht het materiaal aan een tuchtorgaan ter beschikking ts stellen.
Artikel 15 Tuchtreglement.
2.b. Een lid van het KNKV is verplicht alle gevraagde inlichtingen, stukken en gegevens
waarover hij beschikt op eerste verzoek te verstrekken. Deze verplichting geldt ook
voor film- of video-opnamen, dan wel televisiebeelden waarover de vereniging of
een van zijn leden beschikt.

Vergoeding kosten
Een tuchtorgaan kan als straf opleggen dat de door een tegenpartij of scheidsrechter gemaakte
reiskosten worden vergoed. Soms is er echter ook sprake van andere onkosten. Om de
vergoeding daarvan ook mogelijk te maken worden voorgesteld om enkele bepalingen aan te
passen.
Artikel 24 Tuchtreglement.
1.

Behoudens het bepaalde in arikel 25 lid 3 en artikel 26 lid 1 onder b kunnen als straffen
worden opgelegd:
a..
………………..
m.
betaling aan de tegenpartij van de door de tegenpartij gemaakte reiskosten reisen onkosten;
n.
betaling van de reiskosten reis- en onkosten van de scheidsrechter aan het
KNKV;
o.
……….

Formele waarschuwing
Een tuchtcommissie kan een zaak voorgelegd krijgen via een aangifte conform artikel 15 TR.
Indien de commissie vervolgens concludeert dat de beschuldigde inderdaad de in de aangifte
vermelde overtreding heeft begaan, moet in het BB formele waarschuwing en wegzending
gekeken worden welke strafcode daarop van toepassing is. Er kan dan sprake zijn van een code
waarvoor volgens dat bestuursbesluit een gele kaart zou moeten worden gegeven. Voorbeeld: de
beoordelaar doet aangifte tegen een speler die in de richting van de scheidsrechter achter diens
rug om een obsceen gevaar maakte. Dat is een indirecte belediging (overtreding 1c2), waarvoor
een formele waarschuwing staat. In fysieke zin is er geen kaart, want die wordt alleen door een
scheidsrechter gegeven.
De door de commissie gegeven formele waarschuwing wordt in overeenstemming met de Regels
voor strafoplegging als boeking geregistreerd. Indien er meerdere boekingen op de lijst komen,
volgt automatisch een straf, te weten een uitsluiting.
Het merendeel van de door de tuchtorganen behandelde zaken komt voort uit een aantekening
van de scheidsrechter op het wedstrijdformulier. Tuchtzaken op basis van een aangifte komen
relatief gezien weinig voor. Dat geldt dus ook voor de oplegging door de tuchtcommissie van een
formele waarschuwing. Deze mogelijkheid wordt beschreven in de Regels voor strafoplegging. De
bewoording daarvan is onbedoeld echter beperkend, omdat daarin alleen de scheidsrechter
wordt genoemd, en niet de aangifte. Via een aanpassing van de Regels wordt de al jaren
gangbare praktijk nu alsnog geformaliseerd.
Regels voor strafoplegging
Hoofdstuk 2
Maatstaven voor strafoplegging naar aanleiding van wegzendingen of
naar aanleiding van zaken die door middel van een aangifte bij
de tuchtcommissie aanhangig zijn gemaakt
Indien de tuchtcommissie of commissie van beroep van oordeel is dat de aangetoonde
overtreding door de scheidsrechter had moeten moet worden afgedaan met een formele
waarschuwing, besluit zij de overtreding als boeking te laten registreren.

