
 
 

 

1. In toepassing van artikel 2.5 (motie van de AV) – voorstel van wijziging van artikel 3.2 
van het Sportief Reglement  

 
Verloop van de wedstrijden Dames en Heren – Ere Divisie Belgian League 
 
De 12 ploegen zijn onderverdeeld in twee poules op basis van het klassement van het vorige 
seizoen. In elke poule spelen de ploegen in heen- en terugwedstrijden.  De ploegen van elke 
poule spelen ook tegen de ploegen van de andere poule, maar enkel in een heenwedstrijd.  
De eerste 4 van elke poule zijn gekwalificeerd voor de kwartfinales die in heen- en 
terugwedstrijden worden gespeeld. De vier winnaars van de kwartfinales zijn gekwalificeerd 
voor de “play-off” competitie zoals bepaald in artikel 17.   
 

Voorstel wijzigingen HR van de KBHB – Juni 2018 
 

1. Artikel 4.1 et 4.2. – Aanpassen terminologie van de comités : 

Arbitragecomité : Officials Committee 
Zaalhockeycomité : Indoor Committee  
 

2. Artikel 6.5 – Het verbod voor voorzitters van comités en/of commissies om een lid of 

een club te vertegenwoordigen voor een juridisch comité   

Leden van een Rechterlijk Orgaan mogen een Club of een lid niet vertegenwoordigen voor een 

Rechterlijk Comité. Dit geldt ook voor de voorzitters van de comités en/of commissies.  

 

3. Artikel 7 – Algemene Regels : Het verplaatsen en aanpassen van dit 
artikel,betreffende de regel van de 1ste september, naar het Sportief Reglement  

Een speler, die deelgenomen heeft aan om het even welke officiële wedstrijd voor om het even 

welke buitenlandse ploeg na de 1ste September van het lopende seizoen, mag daarna gedurende 

hetzelfde seizoen niet meer aantreden in om het even welke officiële wedstrijd van de Belgian 

League. 



 
 

 

 

4. Artikel 8.2 : Indoor Transfer – Harmonisatie van de deadline om een transfer attest 
in te dienen 

De aanvraag om zaalhockey te kunnen spelen in een nationale competitie voor een andere 

club dan deze vermeld in zijn aansluitingsgegevens bij de LFH of de VHL dient bij de Secretaris 

Generaal van de KBHB ten laatste op 20 november voor de aanvang van het indoorseizoen  te 

worden ingediend.  

 

5. Artikel 16 – Speciale Commissie – zaken die rechtstreeks door de Speciale commissie 

behandeld worden – zonder een eerste beslissing van de Technisch Directeur + 

wijziging qua de termijn 

Alle klachten omtrent sportieve materies met betrekking tot de halve Finales en Finales van de 
Play-Offs, moeten binnen de twee uur na de wedstrijd schriftelijk voorgelegd worden aan de 
Secretaris Generaal die de klacht naar de Speciale commissie zal doorsturen (…). De klachten 
met betrekking tot de bekerwedstrijden zullen eveneens behandeld worden door de Speciale 
Commissie. De termijnen hiervoor kunnen teruggevonden worden in het Art.17 van het HR. 
 

6. Artikel 24 – Verduidelijking van de regels met betrekking tot schorsing bij 
afgelastingen  

 

De automatische schorsingen en de schorsingen besloten door de Rechterlijke Organen kunnen 
op verschillende data van toepassing zijn, in functie van de eerstvolgende speeldag van de 
verschillende ploegen waarvoor hij gekwalificeerd is. In geval van afgelastingen, zullen deze 
schorsingen automatisch naar de eerstvolgende speeldag uitgesteld worden.   

 

 


