
 

 

PERSBERICHT 
 
Naar aanleiding van de COVID-19 pandemie en de maatregelen die worden 
opgelegd door de federale regering, heeft de Raad van Bestuur van de Koninklijke 
Belgische Hockey Bond deze donderdagavond 2/04 vergaderd. In een 
videoconferentie werd beslist om de Belgian League competities bij de dames en 
bij de heren stop te zetten en om, wegens uitzonderlijke omstandigheden, dit 
seizoen geen kampioen uit te roepen. Voor de andere volwassen- en 
jeugdkampioenschappen zullen beslissingen genomen worden in de komende 
weken, naargelang de maatregelen die door de nationale veiligheidsraad zullen 
worden opgelegd. 
 
BELGIAN LEAGUE DAMES EN HEREN  
 

Ere Divisie en Divisies 1, 2 en 3  
 

 De 2019-2020 kampioenschappen worden definitief stopgezet. Voor de Ere 
Divisie werd deze beslissing genomen in overleg met de Top Hockey League. 
 

 De rangschikkingen worden vastgelegd na de 11 eerste speeldagen van de 
competitie   
 dit komt overeen met het aantal wedstrijden na dewelke elke ploeg één 

wedstrijd heeft gespeeld tegen elke andere ploeg van het kampioenschap 
 de 2 eersten van elke divisie promoveren naar een hogere divisie  

 geest van de beslissing: ondersteuning van de teams die hun promotie 
op het veld hebben afgedwongen  

 geen enkel team degradeert 
 geest van de beslissing: de teams onderaan het klassement niet 

bestraffen voor een door overmacht afgeknot kampioenschap  
 geen kampioen 

 geest van de beslissing: een kampioen aanduiden na amper 11 
speeldagen is onvoldoende representatief 

 Europese competities – gekwalificeerde teams uit Ere:  
 Europese beker dames : Gantoise & Braxgata 
 EHL heren: Léopold, Gantoise & Dragons 

 

 Kampioenschap 2020-2021 Ere Divisie  
 het kampioenschap zal dus uitzonderlijk met 14 teams gespeeld worden 



 
 de structuur van het kampioenschap wordt momenteel bekeken en zal in 

samenspraak met de Top Hockey League, die de clubs uit Ere 
vertegenwoordigt, vastgelegd worden  

 de bedoeling is om voor het kampioenschap 2021-2022 terug te 
komen naar een kampioenschap met 12 ploegen  

 de details over het weerhouden format volgen in een latere 
communicatie 

 

 Kampioenschap 2020-2021 D1-D2-D3  
 D1 met 12 ploegen 

 geen degraderende teams en 2 promoverende teams uit D2 
 D2 met 12 ploegen 

 geen degraderende teams en 2 promoverende teams uit D3 (nog te 
bepalen) 

 D3 : het aantal teams zal afhangen van het aantal nieuwe ingeschreven teams  
 

 
OPEN LEAGUE – HEREN LAGERE – (J) MASTERS – (J) LADIES/GENTS – JEUGD  
 

Voor de afdelingen ‘recreatief hockey’ en voor alle jeugdcategorieën, is het de wens 
van de KBHB om de deur op een kier te laten voor een eventuele herneming van de 
wedstrijden. De doelstelling is om, indien mogelijk, het leven in de clubs opnieuw op 
te starten voor de zomer.    
 

Maar geen enkele beslissing hieromtrent is reeds genomen. Een eventuele beslissing in 
die richting zal uitsluitend afhangen van de evolutie van de maatregelen die door de 
regering worden opgelegd. Een eventuele herneming van de wedstrijden zal dus enkel 
mogelijk zijn, indien de regering officieel aankondigt dat de sportcompetities mogen 
hervatten.   
 De technische analyse voor een eventuele herneming is momenteel lopende 

voor de verschillende betrokken categorieën  
 

In het geval dat de regering niet meer zou toelaten dat de sportcompetities hervatten 
voor de zomer:  
 De klassementen worden vastgelegd na de eerste 11 speeldagen voor Open 

League, Heren Lagere en Masters Ere en Masters 1 
 in elke afdeling promoveren de 2 eersten naar een hogere divisie en 

degraderen de 2 laatsten naar een lagere  
 Bij de jeugd, Junior Masters en Masters 2 worden de klassementen vastgelegd 

na de eerste ronde 
 het format voor deze categorieën wordt momenteel bekeken 
 meer info later 

 Bij de (J) Ladies en Gents worden de klassementen vastgelegd na de helft van 
de voorziene speeldagen (=7) 



 
 in elke afdeling promoveert de eerste naar een hogere divisie en 

degradeert de laatste naar een lagere  
   
 
COLLEGE LEAGUE  
 

Het College League kampioenschap wordt definitief stopgezet. Dit omwille van het feit 
dat deze competitie hoofdzakelijk door studenten wordt gespeeld, die binnenkort 
geconfronteerd worden met examens.  
 


