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Leidraad 3.2 
Criteria dubbel speelrecht 

 

Huishoudelijk Reglement 2.2.4.2   
Een basislid kan voor één team van een tweede vereniging, volgens de in de Leidraad gestelde voorwaarden, 

speelgerechtigdheid verkrijgen. Deze speelgerechtigdheid kan tot 1 december worden aangevraagd bij de 

regiomanager van de Regio of de manager Wedstrijdzaken, afhankelijk waarvoor de tweede speelgerechtigdheid 

geldt. De toestemming geldt voor één seizoen. Een speler mag voor één vereniging uitkomen tijdens de Nationale 

Open Jeugdkampioenschappen voor verenigingsteams.  

datum vaststelling 07 juli 2016 door Directie 

 

Nationale competitie  
Een tweede speelgerechtigdheid voor één team wordt alleen toegestaan indien:  

• speler bij de 2e vereniging één of meerdere niveaus hoger is ingedeeld, én;  

• de teamindeling in relatie tot het speelniveau in het voorafgaande seizoen overeenkomt.    

•  

Toelichting: jeugdspelers kunnen in een jeugdteam of lager seniorenteam zijn ingedeeld maar het gehele seizoen 

bij een Eredivisieteam hebben gespeeld. Datzelfde geldt voor senioren die in een lager team zijn ingedeeld maar 

door vast spelen al snel op een hoger niveau zijn uitgekomen.  

 

Regionale competitie  
Een tweede speelgerechtigdheid voor één team wordt alleen toegestaan indien:  

• speler bij de 1e vereniging maximaal één niveau hoger of lager is ingedeeld, én;  

• de teamindeling in relatie tot het speelniveau in het voorafgaande seizoen reëel, lees max. 2 niveaus   

hoger of lager, is, én;  

Toelichting: jeugdspelers kunnen in een jeugdteam zijn ingedeeld maar het gehele seizoen bij seniorenteams 

hebben gespeeld. Datzelfde geldt voor senioren die in een lager team zijn ingedeeld maar door vast spelen al snel 

op een hoger niveau zijn uitgekomen.  

• het team waarin bij de 1e vereniging wordt uitgekomen niet in dezelfde poule speelt als het team 

waarvoor dubbel lidmaatschap wordt aangevraagd.   

NOJK  
Voor een tweede speelgerechtigdheid ten aanzien van de NOJK gelden de volgende criteria:  

Een speler kan deelnemen aan de NOJK bij de vereniging waarvoor hij ook met enige regelmaat (twee keer per 

maand) in de competitie uitkomt. Indien een speler bij twee verenigingen aan de competitie deelneemt zal er 

een keuze gemaakt moeten worden voor welke vereniging aan de NOJK deelgenomen wordt.  

 

Een speler kan daarnaast een tweede speelgerechtigdheid voor een andere vereniging verkrijgen om aan de 

NOJK deel te nemen, mits:   

• zijn 1e vereniging niet met de betreffende categorie deelneemt aan de NOJK;  

• zijn 1e vereniging toestemming verleent voor deze tweede speelgerechtigdheid;   

• er maximaal twee spelers via deze constructie deelnemen voor een team aan de NOJK.   


