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10. Identiteitskaarten 
 
De scheidsrechter zal vóór de wedstrijd de identiteitskaarten ( of ander rechtsgeldig 
document ) opvragen. Om een vlot verloop te garanderen, geef spontaan de nodige 
documenten aan de scheidsrechter. Kan een speler zich niet wettelijk identificeren, dan 
kan hij mogelijks niet toegelaten worden tot deelneming aan de wedstrijd. Bij twijfel kan 
de scheidsrechter beslissen onder voorbehoud te spelen. Iedere twijfel of inbreuk wordt 
op aanvraag van de tegenpartij onderzocht. Bij niet aangesloten, verliest de ploeg met 
de niet aangesloten speler met forfaitcijfers ( 10 – 0 ). Dit kan met terugwerkende kracht 
van 2 maanden.( later dan 2 maanden wordt dit reglement vernietigd ) 
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13. Aanwezigheid scheidsrechter 

 
Indien voor aanvang van de wedstrijd geen scheidsrechter aanwezig blijkt te zijn, zal 
deze wedstrijd herspeeld worden op een andere datum. De inrichters zullen deze nieuwe 
datum aan de clubverantwoordelijke mede delen. 
 
  

Q. DE BEKER 

 
De beker wordt volgens het zelfde reglement gespeeld als de competitie met uitzondering 
van : 

 

Bij gelijke stand, na de reglementaire speeltijd, word overgegaan tot  “om en om” 
penalty-corners (zie paragraaf F). Dit gebeurt door 2 (twee) vaste koppels per ploeg, in 
een reeks van 4 (vier) penalty-corners.   
Spelers die gedurende de match uitgesloten worden door de scheidsrechter kunnen 
logisch niet deelnemen aan de penalty-cornerreeks. Bij de eerste corner heb je een 
schepper en een kopper, bij de tweede corner treedt het zelfde koppel opnieuw aan maar 
is het nu de kopper die schept en de schepper die kopt ( zie vaste koppels ). 
Bij de derde en de vierde treedt het tweede vaste koppel in werking volgens hetzelfde 
principe.  
Bij gelijke stand ,na de eerste reeks van vier, is het opnieuw het eerste koppel die in 
werking komt en dit nog altijd volgens het principe “ om en om “. De eerste die mist (na 
het nemen van evenveel penalty-corners als de tegenstander) is de verliezer van de 
match. 
Er kan tevens getost worden door de scheidsrechter, bij discussie over wie de reeks 
penalty-corners aanvat. 
 
 
 


