
 

BELGIAN LEAGUE 
 
Deze fiche is niet uitputtend en moet samen met het sportief reglement, te 
vinden op www.hockey.be, worden gelezen. In geval van tegenstellingen, 
primeert het reglement over deze fiche.  
Voor vragen : neem contact met uw club secretaris, die de enige contact punt van 
de hockey bond is. 
 
BEHEER DER WEDSTRIJDEN 

De nieuwe datum moet, in geval van afgelasting, worden gecommuniceerd aan 
de hockey bond, via de secretariaat, ten laatste 4 dagen voor de nieuwe datum, 
opdat deze kan worden gevalideerd door de hockey bond en worden toegepast 
op Sportlink. 

1. De uitgestelde wedstrijden moeten worden  herspeeld voor de voorlaatste speeldag van 
de competitie.  

2. « Vrijwillige » afgelasting : de wedstijd moet worden gespeeld voor de initiële datum. 
3. Uitgestelde wedstijd wegens onbespeelbaarveld : de wedstijd moet worden herspeeld 

in de 15 dagen die de initiële wedstrijd volgen. 

FORFAITS 
Verwittig uw tegenstander zo vlug mogelijk + vermeld de forfait op de 
wedstrijdformulier. Hoe sneller u handelt, hoe kleiner de boete zal zijn. 

 
WEDSTRIJDFORMULIER 

1. De lijst van spelers moet aan de scheidsrechters worden gezonden via de App, minstens 
30 minuten voor het begin van de wedstijd.  

2. Verplichte controle van de lijst van spelers ten laatste 15 minuten voor de wedstijd aan 
de hand van de identiteitbewijzen (foto op de app – en als de speler niet identificeerbaar 
is, via een identiteitskaart).  

3. Minimum 7 speler op het veld of op het wedstijdformulier en maximum 16 spelers op 
het wedstijdformulier. 

4. De score moet worden ingevoegd door de scheidsrechters na de wedstrijd. 
5. Elk aanvraag om de score te wijzigen moet worden geïntroduceerd via de secretaris 

van de club tijdens de 5 dagen die de wedstrijd volgen.  

In geval van onregelmatigheden voor de punten 1 tot 3 : 
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- De manager contacteren en hem vragen er iets aan te doen in de kortste tijden. 
- Indien hij weigert, de scheidsrechter informeren en een reglementaire forfait 

invoegen in de wedstrijdformulier, voor een vriendschappelijke te beginnen. 

KWALIFICATIES 
1. Verplichting  om aan uw club aangesloten te zijn ten laatste op de woensdag die de start 

van de competitie volgt. 
2. Verbod deel te nemen aan de belgische kampieonschap, indien deelname aan 

buitenlandse kampioenschap na de 1 september – behalve als Erasmus ( informatie bij 
secretaris). 

SCHEIDSRECHTERAMBT  
1. Eredivisie – nationaal 1 : nationale scheidrechters 

Nationaal 2 heren : nationale scheidsrechters 
Nationaal 2 dames – nationaal 3 dames en heren: 1 scheidsrechter van elke club 

2. Afwezigheid van club scheidsrechter : de foutieve club moet een speler aanduiden die 
de wedstrijd gaat leiden. Verbod voor deze speler om deel te nemen aan de wedstrijd. 

3. Verbod om tijdens de wedstrijd van scheidsrechter te veranderen. 

TOEGANG TOT DE DUG-OUTS 
1. Mogen toetreden tot de dug-outs: 

• Spelers aanwezig op de wedstrijdformulier 
• De coach + 3 leden van de staff maximum die op de wedstrijdformulier staan 

2. Enkel de coach mag rechtop staan in deze zone en instructies geven. 

TERREINAFGEVAARDIGDE 
1. Verplicht voor de wedstrijden die geleidt worden door nationale scheidsrechters 
2. Moet aanwezig zijn voor de wedstrijd en de scheidrechters verwelkomen 45 minuten 

voor de start van de wedstrijd. 
3. Moet minstens 18 jaar zijn. 
4. Taken beschreven in de artikel 28 van het Sportief Reglement. 

AFGEVAARDIGDE GROENE KAARTEN  
Verplicht voor alle wedstrijden die geleidt worden door nationale scheidsrechters. 
 
BALL KIDS 

1. Verplicht in Eredivisie en Nationaal 1 Dames en Mannen  
2. Moeten minstens 12 jaar zijn 



 
 
UITRUSTING 

1. Verplichte shirt nummer (tussen 1 en 60) 
Eredivisie Dames en Heren: naam van de speler verplicht 

2. Indien de kleuren van de twee ploegen verwarrend zijn: de bezoekende ploeg moet 
zijn uitrusting veranderen. 

3. De uitrusting van de keeper moet van een andere kleur zijn dan die van de 2 ploegen 
4. Gebitbeschermer en beenschermers zijn verplicht. 



 

GENTS EN LADIES 
 
Deze fiche is niet uitputtend en moet samen met het sportief reglement, te 
vinden op www.hockey.be, worden gelezen. In geval van tegenstellingen, 
primeert het reglement over deze fiche. 
Voor vragen : neem contact met uw club secretaris, die de enige contact punt van 
de hockey bond is. 
 
BEHEER DER WEDSTRIJDEN 

De nieuwe datum moet, in geval van afgelasting, worden gecommuniceerd aan 
de hockey bond, via de secretariaat, ten laatste 4 dagen voor de nieuwe datum, 
opdat deze kan worden gevalideerd door de hockey bond en worden toegepast 
op Sportlink. 
 

1. De uitgestelde wedstrijden moeten worden herspeeld voor de laatste speeldag van de 
competitie. 

2. « Vrijwillige » afgelasting : de wedstijd moet worden gespeeld 60 dagen na de initiële 
wedstrijd. 
Tracht de datum van de afgelaste wedstrijd op voorhand te bepalen. Indien Jullie geen 
akkoord vinden eens de initiale datum voorbij, neem contact op met uw secretaris. 

3. Uitgestelde wedstijd wegens onbespeelbaar veld : de wedstijd moet worden herspeeld 
in de 60 dagen die de initiële wedstrijd volgen. 

FORFAITS 
Verwittig uw tegenstander zo vlug mogelijk + vermeld de forfait op de 
wedstrijdformulier. Hoe sneller u handelt, hoe kleiner de boete zal zijn. 
 
WEDSTRIJDFORMULIER 

1. De lijst van spelers moet aan de scheidsrechters worden gezonden via de App, minstens 
30 minuten voor het begin van de wedstijd. 

2. Verplichte controle van de lijst van spelers ten laatste 15 minuten voor de wedstijd aan 
de hand van de identiteitbewijzen (foto op de app – en als de speler niet identificeerbaar 
is, via een identiteitskaart). 

3. Minimum 7 speler op het veld of op het wedstijdformulier en maximum 16 spelers op 
het wedstijdformulier. 
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4. De score moet worden ingevoegd door de scheidsrechters na de wedstrijd. 

5. Elk aanvraag om de score te wijzigen moet worden geïntroduceerd via de secretaris 
van de club tijdens de 5 dagen die de wedstrijd volgen. 

In geval van onregelmatigheden voor de punten 1 tot 3 : 
- De manager contacteren en hem vragen er iets aan te doen in de kortste 

tijden. 
- Indien hij weigert, de scheidsrechter informeren en een reglementaire forfait 

invoegen in de wedstrijdformulier, voor een vriendschappelijke te beginnen. 

KWALIFICATIES 
1. 35 jaar minimum – 2 derogaties/wedstrijd mogelijk voor spelers van minimum 33 jaar 

voor zover ze niet een Belgian of Open League kwalificatie hebben  
2. De aanvraag voor een derogatie moet verkregen worden bij de hockey bond via de 

secretaris van uw club. De derogaties zijn geldig gedurende een seizoen. 

SCHEIDSRECHTERAMBT 
1. 1 scheidsrechter van de club die verwelkomt. 
2. Afwezigheid van club scheidsrechter : de foutieve club moet een speler aanduiden die 

de wedstrijd gaat leiden. Verbod voor deze speler om deel te nemen aan de wedstrijd. 
3. Verbod om tijdens de wedstrijd van scheidsrechter te veranderen 

TOEGANG TOT DUG-OUTS 
1. Mogen toetreden tot de dug-outs: 

• Spelers aanwezig op de wedstrijdformulier 
• De coach + 3 leden van de staff maximum die op de wedstrijdformulier staan 

2. Enkel de coach mag rechtop staan in deze zone en instructies geven. 

UITRUSTING 
1. Indien de kleuren van de twee ploegen verwarrend zijn: de bezoekende ploeg moet 

zijn uitrusting veranderen. 
2. De uitrusting van de keeper moet van een andere kleur zijn dan die van de 2 ploegen 
3. Gebitbeschermer en beenschermers zijn verplicht 

 
 



 

JUNIOR LADIES 
 
Deze fiche is niet uitputtend en moet samen met het sportief reglement, te 
vinden op www.hockey.be, worden gelezen. In geval van tegenstellingen, 
primeert het reglement over deze fiche. 
Voor vragen : neem contact met uw club secretaris, die de enige contact punt van 
de hockey bond is. 
 
BEHEER DER WEDSTRIJDEN 

De nieuwe datum moet, in geval van afgelasting, worden gecommuniceerd aan 
de hockey bond, via de secretariaat, ten laatste 4 dagen voor de nieuwe datum, 
opdat deze kan worden gevalideerd door de hockey bond en worden toegepast 
op Sportlink. 
 

1. De uitgestelde wedstrijden moeten worden herspeeld voor de laatste speeldag van de 
competitie. 

2. « Vrijwillige » afgelasting : de wedstijd moet worden gespeeld 60 dagen na de initiële 
wedstrijd. 
Tracht de datum van de afgelaste wedstrijd op voorhand te bepalen. Indien Jullie geen 
akkoord vinden eens de initiale datum voorbij, neem contact op met uw secretaris. 

3. Uitgestelde wedstijd wegens onbespeelbaar veld : de wedstijd moet worden herspeeld 
in de 60 dagen die de initiële wedstrijd volgen. 

FORFAITS 
Verwittig uw tegenstander zo vlug mogelijk + vermeld de forfait op de 
wedstrijdformulier. Hoe sneller u handelt, hoe kleiner de boete zal zijn. 
 
WEDSTRIJDFORMULIER 

1. De lijst van spelers moet aan de scheidsrechters worden gezonden via de App, minstens 
30 minuten voor het begin van de wedstijd. 

2. Verplichte controle van de lijst van spelers ten laatste 15 minuten voor de wedstijd aan 
de hand van de identiteitbewijzen (foto op de app – en als de speler niet identificeerbaar 
is, via een identiteitskaart). 

3. Minimum 7 speler op het veld of op het wedstijdformulier en maximum 16 spelers op 
het wedstijdformulier. 

http://www.hockey.be/


 
 

4. De score moet worden ingevoegd door de scheidsrechters na de wedstrijd. 

5. Elk aanvraag om de score te wijzigen moet worden geïntroduceerd via de secretaris 
van de club tijdens de 5 dagen die de wedstrijd volgen. 

In geval van onregelmatigheden voor de punten 1 tot 3 : 
- De manager contacteren en hem vragen er iets aan te doen in de kortste 

tijden. 
- Indien hij weigert, de scheidsrechter informeren en een reglementaire forfait 

invoegen in de wedstrijdformulier, voor een vriendschappelijke te beginnen. 

KWALIFICATIES  
1. Minimum 30 jaar oud- geen derogaties mogelijk 
2. Mogelijkheid om, per wedstrijd, maximum met twee speelsters met een hogere 

kwalificatie te spelen – met uitzondering van speelsters gekwalificeerd in Dames Belgian 
League en Dames Open League Nat. 

SCHEIDSRECHTERAMBT  
1. 2 scheidsrechters van de club die ontvangt. 
2. Afwezigheid van club scheidsrechter : de foutieve club moet een speler aanduiden die 

de wedstrijd gaat leiden. Verbod voor deze speler om deel te nemen aan de wedstrijd. 
3. Verbod om tijdens de wedstrijd van scheidsrechter te veranderen. 

TOEGANG TOT DUG-OUTS 
1. Mogen toetreden tot de dug-outs: 

• Spelers aanwezig op de wedstrijdformulier 
• De coach + 3 leden van de staff maximum die op de wedstrijdformulier staan 

2. Enkel de coach mag rechtop staan in deze zone en instructies geven 

UITRUSTING 
1. Verplichte rugnummers : 

a. Junior Ladies Nat: nummers tussen 1 en 60 
b. Junior Ladies Reg : nummers tussen 1 en 99 

2. Indien de kleuren van de twee ploegen verwarrend zijn: de bezoekende ploeg moet 
zijn uitrusting veranderen. 

3. De uitrusting van de keeper moet van een andere kleur zijn dan die van de 2 ploegen 
4. Gebitbeschermer en beenschermers zijn verplicht 

 

 



 

LAGERE 
 
Deze fiche is niet uitputtend en moet samen met het sportief reglement, te 
vinden op www.hockey.be, worden gelezen. In geval van tegenstellingen, 
primeert het reglement over deze fiche. 
Voor vragen : neem contact met uw club secretaris, die de enige contact punt van 
de hockey bond is. 
 
BEHEER DER WEDSTRIJDEN 

De nieuwe datum moet, in geval van afgelasting, worden gecommuniceerd aan 
de hockey bond, via de secretariaat, ten laatste 4 dagen voor de nieuwe datum, 
opdat deze gevalideerd kan worden door de hockey bond en worden toegepast 
op Sportlink. 

1. Wedstrijden moeten steeds worden herspeeld: 
a. Nationale Lageren : voor de voorlaatste speeldag van de competitie 
b. Regionale lageren: voor de laatste speeldag van de competitie 

2. « Vrijwillige » afgelasting : de wedstijd moet worden gespeeld 60 dagen na de initiële 
wedstrijd. 
Tracht de datum van de afgelaste wedstrijd op voorhand te bepalen. Indien Jullie geen 
akkoord vinden eens de initiale datum voorbij, neem contact op met uw secretaris. 

3. Uitgestelde wedstijd wegens onbespeelbaarveld : de wedstijd moet worden herspeeld 
in de 60 dagen die de initiële wedstrijd volgen. 

FORFAITS 
Verwittig uw tegenstander zo vlug mogelijk + vermeld de forfait op de 
wedstrijdformulier. Hoe sneller u handelt, hoe kleiner de boete zal zijn. 

 
WEDSTRIJDFORMULIER 

1. De lijst van spelers moet aan de scheidsrechters worden gezonden via de App, minstens 
30 minuten voor het begin van de wedstijd. 

2. Verplichte controle van de lijst van spelers ten laatste 15 minuten voor de wedstijd aan 
de hand van de identiteitbewijzen (foto op de app – en als de speler niet identificeerbaar 
is, via een identiteitskaart). 

3. Minimum 7 speler op het veld of op het wedstijdformulier en maximum 16 spelers op 
het wedstijdformulier. 
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4. De score moet worden ingevoegd door de scheidsrechters na de wedstrijd. 

5. Elk aanvraag om de score te wijzigen moet worden geïntroduceerd via de secretaris 
van de club tijdens de 5 dagen die de wedstrijd volgen. 

In geval van onregelmatigheden voor de punten 1 tot 3 : 
- De manager contacteren en hem vragen er iets aan te doen in de kortste tijden. 
- Indien hij weigert, de scheidsrechter informeren en een reglementaire forfait 

invoegen in de wedstrijdformulier, voor een vriendschappelijke te beginnen. 

KWALIFICATIES  
Een ploeg mag maximum 2 spelers opstellen met een onmiddellijke hogere 
kwalificatieniveau (Voorbeeld: maximum 2 spelers met de kwalificatie 1 mogen in een 
ploeg 2 spelen). 

 
SCHEIDSRECHTERAMBT 

1. 2 scheidsrechters van de club die ontvangt. 
2. Afwezigheid van club scheidsrechter : de foutieve club moet een speler aanduiden die 

de wedstrijd gaat leiden. Verbod voor deze speler om deel te nemen aan de wedstrijd. 
3. Verbod om tijdens de wedstrijd van scheidsrechter te veranderen. 

TOEGANG TOT DUG-OUTS 
1. Mogen toetreden tot de dug-outs: 

• Spelers aanwezig op de wedstrijdformulier 
• De coach + 3 leden van de staff maximum die op de wedstrijdformulier staan 

2. Enkel de coach mag rechtop staan in deze zone en instructies geven. 

UITRUSTING 
1. Verplichte shirt nummer 

a. Lagere nationaal : nummers van 1 tot 60 
b. Lagere regionaal: nummers van 1 tot 99 

2. Indien de kleuren van de twee ploegen verwarrend zijn: de bezoekende ploeg moet 
zijn uitrusting veranderen. 

3. De uitrusting van de keeper moet van een andere kleur zijn dan die van de 2 ploegen 
4. Gebitbeschermer en beenschermers zijn verplicht. 

 

 



 

MASTERS EN JUNIOR MASTERS 
 
Deze fiche is niet uitputtend en moet samen met het sportief reglement, te 
vinden op www.hockey.be, worden gelezen. In geval van tegenstellingen, 
primeert het reglement over deze fiche. 
Voor vragen : neem contact met uw club secretaris, die de enige contact punt van 
de hockey bond is. 
 
BEHEER DER WEDSTRIJDEN 

De nieuwe datum moet, in geval van afgelasting, worden gecommuniceerd aan 
de hockey bond, via de secretariaat, ten laatste 4 dagen voor de nieuwe datum, 
opdat deze kan worden gevalideerd door de hockey bond en worden toegepast 
op Sportlink. 
 

1. De uitgestelde wedstrijden moeten worden  herspeeld voor de laatste speeldag van de 
competitie. 

2. « Vrijwillige » afgelasting : de wedstijd moet worden gespeeld 60 dagen na de initiële 
wedstrijd. 
Tracht de datum van de afgelaste wedstrijd op voorhand te bepalen. Indien Jullie geen 
akkoord vinden eens de initiale datum voorbij, neem contact op met uw secretaris. 

3. Uitgestelde wedstijd wegens onbespeelbaarveld : de wedstijd moet worden herspeeld 
in de 60 dagen die de initiële wedstrijd volgen. 

FORFAITS 
Verwittig uw tegenstander zo vlug mogelijk + vermeld de forfait op de 
wedstrijdformulier. Hoe sneller u handelt, hoe kleiner de boete zal zijn. 
 
WEDSTRIJDFORMULIER 

1. De lijst van spelers moet aan de scheidsrechters worden gezonden via de App, minstens 
30 minuten voor het begin van de wedstijd. 
 

2. Verplichte controle van de lijst van spelers ten laatste 15 minuten voor de wedstijd aan 
de hand van de identiteitbewijzen (foto op de app – en als de speler niet identificeerbaar 
is, via een identiteitskaart). 
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3. Minimum 7 speler op het veld of op het wedstijdformulier en maximum 16 spelers op 
het wedstijdformulier. 

4. De score moet worden ingevoegd door de scheidsrechters na de wedstrijd. 

5. Elk aanvraag om de score te wijzigen moet worden geïntroduceerd via de secretaris 
van de club tijdens de 5 dagen die de wedstrijd volgen. 

In geval van onregelmatigheden voor de punten 1 tot 3 : 
- De manager contacteren en hem vragen er iets aan te doen in de kortste tijden. 
- Indien hij weigert, de schijdsrechter informeren en een reglementaire forfait 

invoegen in de wedstrijdformulier, voor een vriendschappelijke te beginnen. 

KWALIFICATIE  
1. Junior masters : 35 jaar minimum – 3 derogaties/wedstrijd mogelijk voor spelers van 

minimum 33 jaar  
2. Masters : 45 jaar minimum- 3 derogaties/wedstrijd voor spelers van minimum 40 jaar. 
3. De aanvraag voor een derogatie moet verkregen worden bij de hockey bond via de 

secretaris van uw club. De derogaties zijn geldig gedurende een seizoen. 

SCHEIDSRECHTERAMBT  
1. 2 scheidsrechters van de club die ontvangt. 
2. Afwezigheid van club scheidsrechter : de foutieve club moet een speler aanduiden die 

de wedstrijd gaat leiden. Verbod voor deze speler om deel te nemen aan de wedstrijd. 
3. Verbod om tijdens de wedstrijd van scheidsrechter te veranderen 

TOEGANG TOT DUG-OUTS 
1. Mogen toetreden tot de dug-outs: 

• Spelers aanwezig op de wedstrijdformulier 
• De coach + 3 leden van de staff maximum die op de wedstrijdformulier staan 

2. Enkel de coach mag rechtop staan in deze zone en instructies geven. 

UITRUSTING 
1. Verplichte rugnummer : 

a. Masters nationaal : nummers van 1 tot 60 
b. Masters regionaal: nummers van 1 tot 99 

2. Indien de kleuren van de twee ploegen verwarrend zijn: de bezoekende ploeg moet 
zijn uitrusting veranderen. 

3. De uitrusting van de keeper moet van een andere kleur zijn dan die van de 2 ploegen 
4. Gebitbeschermer en beenschermers zijn verplicht. 



 

OPEN LEAGUE NATIONAAL 
 
Deze fiche is niet uitputtend en moet samen met het sportief reglement, te 
vinden op www.hockey.be, worden gelezen. In geval van tegenstellingen, 
primeert het reglement over deze fiche. 
Voor vragen : neem contact met uw club secretaris, die de enige contact punt van 
de hockey bond is. 
 
BEHEER DER WEDSTRIJDEN 

De nieuwe datum moet, in geval van afgelasting, worden gecommuniceerd aan 
de hockey bond, via de secretariaat, ten laatste 4 dagen voor de nieuwe datum, 
opdat deze kan worden gevalideerd door de hockey bond en worden toegepast 
op Sportlink. 
 

1. De uitgestelde wedstrijden moeten worden  herspeeld voor de voorlaatste speeldag van 
de competitie. 

2. « Vrijwillige » afgelasting : de wedstijd moet worden gespeeld voor de initiële datum. 
3. Uitgestelde wedstijd wegens onbespeelbaarveld : de wedstijd moet worden herspeeld 

in de 30 dagen die de initiële wedstrijd volgen. 

FORFAITS 
Verwittig uw tegenstander zo vlug mogelijk + vermeld de forfait op de 
wedstrijdformulier. Hoe sneller u handelt, hoe kleiner de boete zal zijn. 

 
WEDSTRIJDFORMULIER 

1. De lijst van spelers moet aan de scheidsrechters worden gezonden via de App, minstens 
30 minuten voor het begin van de wedstijd. 

2. Verplichte controle van de lijst van spelers ten laatste 15 minuten voor de wedstijd aan 
de hand van de identiteitbewijzen (foto op de app – en als de speler niet identificeerbaar 
is, via een identiteitskaart). 

3. Minimum 7 speler op het veld of op het wedstijdformulier en maximum 16 spelers op 
het wedstijdformulier. 

4. De score moet worden ingevoegd door de scheidsrechters na de wedstrijd. 

5. Elk aanvraag om de score te wijzigen moet worden geïntroduceerd via de secretaris 
van de club tijdens de 5 dagen die de wedstrijd volgen. 
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In geval van onregelmatigheden voor de punten 1 tot 3 : 
- De manager contacteren en hem vragen er iets aan te doen in de kortste tijden. 
- Indien hij weigert, de schijdsrechter informeren en een reglementaire forfait 

invoegen in de wedstrijdformulier, voor een vriendschappelijke te beginnen. 

KWALIFICATIE  
1. Een ploeg mag maximum 2 spelers opstellen met het onmiddellijke hogere 

kwalificatieniveau (Voorbeeld: maximum 2 spelers met de kwalificatie 1 mogen in een 
ploeg 2 spelen).   

SCHEIDSRECHTERAMBT  
1. Eredivisie Heren : nationale scheidrechters 

Andere divisies : 1 scheidsrechter per club. 
2. Afwezigheid van club scheidsrechter : de foutieve club moet een speler aanduiden die 

de wedstrijd gaat leiden. Verbod voor deze speler om deel te nemen aan de wedstrijd. 
3. Verbod om tijdens de wedstrijd van scheidsrechter te veranderen. 

TOEGANG TOT DE DUG-OUTS 
1. Mogen toetreden tot de dug-outs: 

• Spelers aanwezig op de wedstrijdformulier 
• De coach + 3 leden van de staff maximum die op de wedstrijdformulier staan 

2. Enkel de coach mag rechtop staan in deze zone en instructies geven. 

TERREINAFGEVAARDIGDE 
1. Verplicht voor de wedstrijden die geleidt worden door nationale scheidsrechters 
2. Moet aanwezig zijn voor de wedstrijd en de scheidrechters verwelkomen 45 minuten 

voor de start van de wedstrijd. 
3. Moet minstens 18 jaar zijn. 
4. Taken beschreven in de artikel 28 van het Sportief Reglement. 

AFGEVAARDIGDE GROENE KAARTEN  
Verplicht voor alle wedstrijden geleidt door nationale scheidsrechters. 

 
UITRUSTING 

1. Verplichte shirt nummer (tussen 1 en 60) 
2. Indien de kleuren van de twee ploegen verwarrend zijn: de bezoekende ploeg moet 

zijn uitrusting veranderen. 
3. De uitrusting van de keeper moet van een andere kleur zijn dan die van de 2 ploegen 
4. Gebitbeschermer en beenschermers zijn verplicht. 



 

OPEN LEAGUE REGIONAAL 
 
Deze fiche is niet uitputtend en moet samen met het sportief reglement, te 
vinden op www.hockey.be, worden gelezen. In geval van tegenstellingen, 
primeert het reglement over deze fiche. 
Voor vragen : neem contact met uw club secretaris, die de enige contact punt van 
de hockey bond is. 
 
BEHEER DER WEDSTRIJDEN 

De nieuwe datum moet, in geval van afgelasting, worden gecommuniceerd aan 
de hockey bond, via de secretariaat, ten laatste 4 dagen voor de nieuwe datum, 
opdat deze kan worden gevalideerd door de hockey bond en worden toegepast 
op Sportlink. 
 

1. De uitgestelde wedstrijden moeten worden  herspeeld voor de laatste speeldag van de 
competitie. 

2. « Vrijwillige » afgelasting : de wedstijd moet worden gespeeld 60 dagen na de initiële 
wedstrijd. 
Tracht de datum van de afgelaste wedstrijd op voorhand te bepalen. Indien Jullie geen 
akkoord vinden eens de initiale datum voorbij, neem contact op met uw secretaris. 

3. Uitgestelde wedstijd wegens onbespeelbaarveld : de wedstijd moet worden herspeeld 
in de 60 dagen die de initiële wedstrijd volgen. 

FORFAITS 
Verwittig uw tegenstander zo vlug mogelijk + vermeld de forfait op de 
wedstrijdformulier. Hoe sneller u handelt, hoe kleiner de boete zal zijn. 

 
WEDSTRIJDFORMULIER 

1. De lijst van spelers moet aan de scheidsrechters worden gezonden via de App, minstens 
30 minuten voor het begin van de wedstijd. 

2. Verplichte controle van de lijst van spelers ten laatste 15 minuten voor de wedstijd aan 
de hand van de identiteitbewijzen (foto op de app – en als de speler niet identificeerbaar 
is, via een identiteitskaart). 

3. Minimum 7 speler op het veld of op het wedstijdformulier en maximum 16 spelers op 
het wedstijdformulier. 

http://www.hockey.be/


 
 

4. De score moet worden ingevoegd door de scheidsrechters na de wedstrijd. 

5. Elk aanvraag om de score te wijzigen moet worden geïntroduceerd via de secretaris 
van de club tijdens de 5 dagen die de wedstrijd volgen. 

In geval van onregelmatigheden voor de punten 1 tot 3 : 
- De manager contacteren en hem vragen er iets aan te doen in de kortste tijden. 
- Indien hij weigert, de schijdsrechter informeren en een reglementaire forfait 

invoegen in de wedstrijdformulier, voor een vriendschappelijke te beginnen. 

KWALIFICATIE  
1. Een ploeg mag maximum 2 spelers opstellen met het onmiddellijke hogere 

kwalificatieniveau (Voorbeeld: maximum 2 spelers met de kwalificatie 1 mogen in een 
ploeg 2 spelen).   

SCHEIDSRECHTERAMBT  
1. 2 scheidsrechters van de club die ontvangt. 
2. Afwezigheid van club scheidsrechter : de foutieve club moet een speler aanduiden die 

de wedstrijd gaat leiden. Verbod voor deze speler om deel te nemen aan de wedstrijd. 
3. Verbod om tijdens de wedstrijd van scheidsrechter te veranderen. 

TOEGANG TOT DUG-OUTS 
1. Mogen toetreden tot de dug-outs: 

• Spelers aanwezig op de wedstrijdformulier 
• De coach + 3 leden van de staff maximum die op de wedstrijdformulier staan 

2. Enkel de coach mag rechtop staan in deze zone en instructies geven. 

UITRUSTING 
1. Verplichte shirt nummer (tussen 1 en 99) 
2. Indien de kleuren van de twee ploegen verwarrend zijn: de bezoekende ploeg moet 

zijn uitrusting veranderen. 
3. De uitrusting van de keeper moet van een andere kleur zijn dan die van de 2 ploegen 
4. Gebitbeschermer en beenschermers zijn verplicht. 

  



 

U7-U12 Regionaal 
 
Deze fiche is niet uitputtend en moet samen met het sportief reglement, te 
vinden op www.hockey.be, worden gelezen. In geval van tegenstellingen, 
primeert het reglement over deze fiche. 
Voor vragen : neem contact met uw club secretaris, die de enige contact punt van 
de hockey bond is. 
 
BEHEER DER WEDSTRIJDEN 

Tracht de datum van de afgelaste wedstrijd op voorhand te bepalen. Indien Jullie 
geen akkoord vinden eens de initiale datum voorbij, neem contact op met uw 
secretaris. 
De nieuwe datum moet, in geval van afgelasting, worden gecommuniceerd aan 
de hockey bond, via de secretariaat, ten laatste 4 dagen voor de nieuwe datum, 
opdat deze kan worden gevalideerd door de hockey bond en worden toegepast 
op Sportlink. 
 

1. De uitgestelde wedstrijden moeten worden herspeeld voor de laatste speeldag van de 
competitie. 

2. « Vrijwillige » afgelasting : de wedstijd moet worden gespeeld 60 dagen na de initiële 
wedstrijd. 
Tracht de datum van de afgelaste wedstrijd op voorhand te bepalen. Indien Jullie geen 
akkoord vinden eens de initiale datum voorbij, neem contact op met uw secretaris. 

3. Uitgestelde wedstijd wegens onbespeelbaar veld : de wedstijd moet worden herspeeld 
in de 30 dagen die de initiële wedstrijd volgen. 

FORFAITS 
Verwittig uw tegenstander zo vlug mogelijk + vermeld de forfait op de 
wedstrijdformulier. Hoe sneller u handelt, hoe kleiner de boete zal zijn. 

 
WEDSTRIJDFORMULIER 

1. La liste des joueurs doit être envoyée aux arbitres via l’Application au minimum 30 
minutes avant le début de la rencontre. 

2. De lijst van spelers moet aan de scheidsrechters worden gezonden via de App, 
minstens 30 minuten voor het begin van de wedstijd. 

http://www.hockey.be/


 
 

3. aantal spelers op de wedstrijdformulier: 
a. U7-U8 : minimum 3 – maximum 8 
b. U9 : minimum 4 – maximum 12 
c. U10-U12 : minimum 6 – maximum 12. 

In het geval dat de minimas of de maximas niet worden gerespecteerd, reglementair 
forfait (een vriendschappelijke wedstrijd mag toch worden gespeeld) 

1. De score moet worden ingevoegd door de scheidsrechters na de wedstrijd. 

2. Elk aanvraag om de score te wijzigen moet worden geïntroduceerd via de secretaris 
van de club tijdens de 5 dagen die de wedstrijd volgen. 

In geval van onregelmatigheden voor de punten 1 tot 3 : 
- De manager contacteren en hem vragen er iets aan te doen in de kortste 

tijden. 
- Indien hij weigert, de scheidsrechter informeren en een reglementaire forfait 

invoegen in de wedstrijdformulier, voor een vriendschappelijke te beginnen. 

KWALIFICATIES 
1. Een speler mag niet aan meer dan 3 wedstrijden per WE (zaterdag en zondag) 

deelnemen 
2. Een ploeg mag maximum 2 spelers verwelkomen die al, diezelfde dag, aan een andere 

wedstrijd hebben deelgenomen van een andere ploeg van dezelfde club en van 
dezelfde categorie 

3. Gedurende de laatste twee (2) speeldagen van de eerste of tweede ronde alsook 
gedurende de Play Offs, mag een ploeg maximaal twee spelers opstellen die niet 
minstens de helft van de wedstrijden van de ploeg gespeeld hebben in de ronde in 
kwestie ( geldt niet voor de spelers van een lagere leeftijdscategorie) 

4.  

ARBITRAGEAMBT 
1. U10-U12 Nat : 1 scheidsrechter per club 

U9-U12 Reg: 2 scheidrechters van de club die ontvangt 
U7-U8 : 1 scheidsrechter van de club die ontvangt 

2. Afwezigheid van club scheidsrechter : de foutieve club moet een speler aanduiden die 
de wedstrijd gaat leiden. Verbod voor deze speler om deel te nemen aan de wedstrijd. 

3. Verbod om tijdens de wedstrijd van scheidsrechter te veranderen. 

TOEGANG SPEELOPPERVLAK 



 
 

1. Enkel de coach, de scheidsrecheters en de spelers zijn toegestaan het terrein binnen te 
treden 

2. Enkel de coach mag instructies geven aan de spelers 

UITRUSTING 
1. Indien de kleuren van de twee ploegen verwarrend zijn: de bezoekende ploeg moet 

zijn uitrusting veranderen. 
2. De uitrusting van de keeper moet van een andere kleur zijn dan die van de 2 ploegen 
3. Gebitbeschermer en beenschermers zijn verplicht 
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