
 

 

 
AV 2 JUNI - Amendementsvoorstel tov. voorstel tot 
wijziging Art.2.5. van het HR 
 
 
Ter herinnering, zie hieronder de beslissing genomen door de Raad van Bestuur 
van de KBHB, om de kampioenschappen stop te zetten na de eerste ronde en de 
gevolgen voor de verschillende kampioenschappen van de Belgian League voor 
het seizoen 2020-2021. 
 
-Heren en Dames – Eredivisie Belgian League:  

 De competitie zal uitzonderlijk met 14 ploegen worden gespeeld; om vanaf 
seizoen 2021-2022 terug met 12 ploegen aan te treden 

-Heren en Dames kampioenschappen 2020-2021 in D1/D2/D3 

 D1 met 12 ploegen 

 Geen dalers en 2 stijgers uit D2 

 D2 met 12 ploegen (dames) of 13 ploegen (heren) 

 Geen dalers, 2 stijgers uit D3 bij de dames en 3 stijgers uit D3 bij de 
heren 

 Bij de dames, stijgt de winnaar van elke poule op het einde van de 1ste 
ronde 

 Bij de heren, stijgen de winnaars van de 3 poules op het einde van de 
1ste ronde 

 D3: het aantal ploegen zal afhangen van het aantal inschrijvingen 

 
Volgens art.2.5. van HR houdt deze wijziging de toepassing van de motie en 
wijziging van art.3 van het SR in. De nieuwe kampioenschapsstructuur voor het 
seizoen 2020-2021 zal dus gestemd moeten worden op de AV.  
Zoals vermeld hierboven, werd er door hockeyclub Louvain-la-Neuve een amendement aan 
het voorstel van de KBHB ingediend. Dit amendement, verschilt van het voorstel van de KBHB 
door competities voor te stellen met 14 ploegen in D1 en D2. 
Hierbij dient gezegd dat dit voorstel, het voorstel van de Raad van Bestuur van 
de KBHB omtrent de eredivisie overneemt. 
 



 

 

Het alternatief voorstel van de 12 clubs stelt het volgende scenario voor: 
 
- Bij de Heren :  

Einde van het kampioenschap 2019-
2020 

DH : geen dalers – 14 ploegen ; 
D1 : 2 stijgers, geen dalers – 14 ploegen ;   
D2 : 4 stijgers, geen dalers – 14 ploegen ; 
D3 : 6 teams die deel namen aan de 2e 
ronde stijgen 

Einde van het kampioenschap 2020-
2021 

DH : 3 dalers naar D1 en slechts 1 stijger 
vanuit D1 = terug naar 12 ploegen ; 
D1 : 3 dalers naar D2 en slechts 1 stijger 
naar D1 = blijven met 14 ploegen ; 
D2 : 3 dalers naar D2 en slechts 1 stijger 
naar D2 = blijven met 14 ploegen ; 
D3 : te bepalen in functie van het aantal 
ingeschreven ploegen 

Einde van het kampioenschap 2021-
2022 

DH : 2 dalers uit DH en 2 stijgers uit D1 = 
12 ploegen ; 
D1 : 2 dalers uit D1 en 2 stijgers uit D2 = 
blijven met 14 ploegen ; 
D2 : 2 dalers uit D2 en 2 stijgers uit D3 = 
blijven met 14 ploegen ; 
D3 : te bepalen in functie van het aantal 
inschrijvingen. 

 
  



 

 

 
- Bij de Dames : 

Einde van het kampioenschap 2019-
2020 

DH : DH : geen dalers – 14 ploegen ; 
D1 : 2 stijgers, geen dalers – 14 ploegen ;   
D2 : 4 stijgers, geen dalers – 14 ploegen ; 
D3 :  

Einde van het kampioenschap 2020-
2021 

DH : 3 dalers naar D1 en slechts 1 stijger 
vanuit D1 = terug naar 12 ploegen ; 
D1 : 3 dalers naar D2 en slechts 1 stijger 
naar D1 = blijven met 14 ploegen ; 
D2 : 3 dalers naar D2 en slechts 1 stijger 
naar D2 = blijven met 14 ploegen ; 
D3 : te bepalen in functie van het aantal 
ingeschreven ploegen 

Einde van het kampioenschap 2021-
2022 

DH : 2 dalers uit DH en 2 stijgers uit D1 = 
12 ploegen ; 
D1 : 2 dalers uit D1 en 2 stijgers uit D2 = 
blijven met 14 ploegen ; 
D2 : 2 dalers uit D2 en 2 stijgers uit D3 = 
blijven met 14 ploegen ; 
D3 : te bepalen in functie van het aantal 
inschrijvingen. 

 
Ten gevolge het voorstel van de KBHB en het ingediende amendement door 12 
clubs, zullen volgende opties tov.de structuur van de Belgian League 
kampioenschappen ter stemming worden voorgelegd. 

 Wijziging van structuur van de eredivisie van de Belgian League: uitbreiding van 12 
naar 14 ploegen voor het seizoen 2020-2021 met de terugkeer naar 12 ploegen voor 
het seizoen 2021-2022 (1 stijger uit D1 naar de eredivisie/ 3 dalers uit de eredivisie 
naar D1) 

 Wijziging van structuur van de kampioenschappen van D1/D2 Belgian League : 
 Voorstel van de 12 clubs, uitbreiding van 12 naar 14 ploegen in D1/D2 

BL  
 Voorstel van de KBHB, uitbreiding naar 13 ploegen in D2 BL Heren ten 

gevolge van de stopzetting van het kampioenschap na de 1e ronde en 
de 3 poules in D3 Heren – terugkeer naar 12 ploegen in D2 vanaf 
seizoen  2021/2022 


