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1. COVID-19

Benedetto



Kalender en belangrijke data
Divisie/Cat Start Inschrijv. Outdoor Kernen

BL Ere
Dames 10/09
Heren 11/09

16/09 09/09

BL D1-D2-D3 06/09 09/09 02/09

OL + Heren Lagere 05-06/09 - 02/09

Jeugd 05/09 - -

Jeugd U7 + U8 12/09 - -

Andere 06/09 - -

OL Heren LFH 2 30/08 - 26/08

Heren Lagere VHL 3B 30/08 - 26/08

M35+ (JM) 30/08 - -

(Junior) Ladies 14/09 - -

Gents 07/09 - -

College League 26/09 - -



Protocol

Doel en context

 De clubs te helpen bij het organiseren van hun wedstrijden

 De spelsituaties vormen geen contactsituaties met een hoog risicogehalte

 De verspreiding van het Coronavirus te voorkomen

 Nauw contact gedurende 15 min (met of zonder barrières) = hoog risicomoment

 Elke ploeg wordt als 1 bubbel aanschouwd (spelers en staf : manager, coach, kiné, …)



Protocol
Voor de wedstrijd

• Verplicht om een masker te dragen op de club vanaf 12 jaar

• Verplichting om een “Covid-Manager” aan te stellen per veld, die de looprichtingen en afstanden doet respecteren

• Organiseren van verschillende in- en uitgang per veld en op de drukke plekken binnen de infrastructuur

• Verplichting om kleedkamers gesloten te houden. Het wordt aangeraden om briefings in de buitenlucht te houden

• Respecteer afstand in de neutrale zone en in de dug-outs: indien noodzakelijk zet dan stoelen op 1m50 afstand van 
elkaar (te desinfecteren na de wedstrijd)

• De zone van de dug-out mag dus uitgebreid worden tot buiten de bestaande markeringen op de grond

• Jeugdwedstrijden (van U7 tot U12) mogen gespeeld worden op hetzelfde veld als iedere bubbel binnen zijn 
aangegeven ruimte blijft en zich niet mengt met anderen (voorbeeld: 4 bubbels van max. 50 personen).  Alleen de 
coach en de scheidsrechters mogen het veld op. De ouders-managers en terreinafgevaardigden dienen dus, samen 
met de toegestane toeschouwers, rond het veld plaats te nemen 

• Maximaal 400 toeschouwers (met maskers en social distancing) zijn toegelaten binnen één enkele club en dat in 
functie van de beschikbare ruimte.



Protocol
Varia

• Carpooling : 
• Jonger dan 12 jaar: wordt aangeraden om aantal ouders te beperken. Volwassenen moeten masker dragen in auto.

• Vanaf 12 jaar: wordt ten stelligste afgeraden (hoog besmettingsrisico).

• Uitwisseling van materiaal wordt NIET toegestaan (drinkbussen !) 

• De maskers voor de PC moeten genummerd en gedesinfecteerd worden* bij elke wissel van gebruiker.  De 
spelers zullen 1 minuut krijgen (in plaats van de 40 seconden) voor het desinfecteren en het zich 
voorbereiden op de PC (de tijd wordt niet stilgelegd).

* In BL Ere dient men een individueel masker per uitloper te voorzien (teams krijgen dus de gebruikelijke 40 
seconden om zich voor te bereiden – geen verandering hier)

Als één van de teams niet klaar is na het verstrijken van de gegeven tijd :
• Krijgt de speler verantwoordelijk voor de vertraging een groene kaart

• Zal hij/zij niet mogen deelnemen aan de PC en mag hij/zij niet worden vervangen



Protocol
Tijdens de wedstrijd

• Geen line-up

• De toss gebeurt met de twee scheidsrechters en twee aanvoerders, allen op 1m50 afstand van elkaar

• Geen ball boys. Ballen kunnen neergelegd worden buiten de lijnen op verschillende plekken rond het veld 

• Vermijd contacten op minder dan 1m50 buiten de spelfases en tijdens momenten dat het spel stil ligt

• Respecteer de afstanden tijdens de rust. Het wordt aangeraden om de briefing op de eigen terreinhelft te 
doen. Vermijd de goal of de dug-out omdat deze aanleiding geven tot het dicht op elkaar zitten 

• Vermijd contacten van minder dan 1m50 ten opzichte van de officials

• Desinfecteer de PC-maskers (op voorhand genummerd) 

• Hou afstand van 1m50 bij het vieren van doelpunten



Protocol
Na de wedstrijd

• Verplicht dragen van een masker zodra men het veld verlaat

• Respecteer de Horeca regels binnen en rond het clubhuis  (masker aan bij verplaatsingen, tracing, …)

• Wij raden iedereen aan om de aanwezigheid op de club na de wedstrijd tot een minimum te beperken

Wij zullen slechts wedstrijden kunnen blijven spelen als ALLE clubs en ALLE leden de 
regels en afspraken respecteren.  Wij zijn allen verantwoordelijk voor de gezondheid van 

iedereen en rekenen meer dan ooit op de medewerking van allen !

https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/coronavirus/activites-economiques/coronavirus-conseils-pour-la


Afgelasting door COVID-19
• Een wedstrijd moet uitgesteld worden zodra een positief geval ontdekt wordt binnen de teambubbel 

(een speler of een lid van de staf van het team). Om het uitstel van de wedstrijd te bekomen, dient een 
medisch attest met de vermelding van een positief Covid-19 geval opgestuurd te worden naar 
info@hockey.be binnen de 5 dagen volgend op de datum van de wedstrijd. Indien dit niet gebeurt 
wordt het team bestraft met een forfait.

• De club is verplicht om de Federatie te informeren als een teamlid Covid-19 positief is. Het uitstel van 
de wedstrijd is dan verplicht.

• De rest van het team moet zich dan laten testen en wordt in quarantaine geplaatst gedurende 14 
dagen, dit is de dag waarop de test werd uitgevoerd + 13 dagen.

• De uit te stellen wedstrijden zijn deze die gespeeld dienden te worden gedurende de quarantaine 
periode. Geen enkel uitstel wordt aanvaard voor een wedstrijd die diende gespeeld te worden na deze 
periode (zelfs indien sommige spelers nog geïsoleerd zijn).

mailto:info@hockey.be


Afgelasting door COVID-19
• De uitgestelde wedstrijden dienen zo snel mogelijk gespeeld te worden en ten laatste voor de laatste 

wedstrijd van de ronde in kwestie.  Wij moedigen u aan om uw wedstrijden snel in te plannen.

• Wegens uitzonderlijke redenen (ter beoordeling van de CEO van de KBHB), kunnen wedstrijden 
herspeeld worden na het einde van de ronde in kwestie. Onder uitzonderlijke redenen verstaan wij, 
bijvoorbeeld, dat er een groot aantal wedstrijden uitgesteld dienden te worden, of als een quarantaine 
uitgezeten moet worden in de laatste dagen van het kampioenschap.

• In het geval van Covid-19-uitstel, is de procedure identiek aan degene toegepast bij een afgelasting of 
een forfait.  Men moet dus de Federatie waarschuwen, de tegenstander en de scheidsrechters, zonder 
te vergeten om ook het wedstrijdblad te valideren. Bedankt om deze procedure grondig te respecteren, 
zeker op vrijdag na 15u. 



Vragen ?



Communicatie

02/663.66.99

INFO@HOCKEY.BE

Enkel secretarissen of voorzitters



2. Aanpassingen reglementen
2020 - 2021

Beneo





Ter herinnering :

Nationale afdelingen = Belgian League + Open League Ere-D1

+ Jeugd Ere-D1-D2-D3

+ andere (HL, M35+, M45+, L, JL, CL)

Regionale afdelingen = Open League VHL

+ Jeugd VHL 

+ andere VHL (HL, G, L, JL)

Règlement Sportif

Reglementen
KBHB

Reglementen
VHL



Belgian League – Speler met nationaliteit buiten EER

1. Verplichte autorisatie om te kunnen deelnemen aan de Belgian League
1. Niet van toepassing bij dubbele nationaliteit waarvan er 1 Europees is 

2. Dossier indienen die aantoont dat de speler legaal en geldig in België vertoeft (15 dagen om het dossier te 
analyseren)

3. Autorisatie moet goedgekeurd zijn voor de 1e wedstrijd van de speler

4. Sanctie bij het spelen zonder deze autorisatie > kwalificatie forfait

2. Sportlink
1. Nationaliteit moet kloppen (na te kijken in Sportlink!!!)

2. Bij dubbele nationaliteit, altijd beide invullen

OPGELET :  Europese Nationaliteit eerst

Opmerking : NOC blijft geldig voor alle buitenlanders die deelnemen aan de Belgian League 

Règlement Sportif



Licentie coach

1. Ere Belgian League = Instructeur B
• Diploma te behalen tegen 31/12/21 ten laatste

• Sanctie : boete van maximum 1.250 € (pro rata van het aantal wedstrijden zonder coach / met niet gediplomeerde coach)

2. D1 & D2 Belgian League = Initiator
• Diploma te behalen tegen 30/06/21 ten laatste

• Sanctie : boete van maximum 1.250 € (pro rata van het aantal wedstrijden zonder coach / met niet gediplomeerde coach)

3. U14  U19 Nationaal = Initiator
• Diploma te behalen tegen 30/06/21 ten laatste

• 1 diploma volstaat als er meerdere ploegen nationaal spelen in dezelfde leeftijdscategorie

• Sanctie : boete van maximum 300 € (pro rata, IEI de ploeg meer dan 25% van haar wedstrijden speelde zonder coach / met 
niet gediplomeerde coach)

GOED NAKIJKEN dat de titel « Coach » op het wedstrijdblad staat!

Règlement Sportif



Rode en Gele kaarten

1. Sanctie is DIRECT van toepassing
• Vroeger : sanctie het weekend erna of voor de volgende wedstrijd

• Nu voor elke wedstrijd die onmiddellijk volgt op de schorsing …

• En dit tot het einde van de volgende wedstrijd van de ploeg waarmee hij/zij de kaart heeft gekregen

• Bv. Jan krijgt rood in U19B-1 om 15u

• Hij mag niet meespelen met de direct volgende wedstrijd van de U19B-2

• Hij mag niet meespelen met  de Heren de volgende dag !!!

• Moet wachten tot NA het einde van de volgende wedstrijd van de U19B-1 om opnieuw te mogen spelen

• Mogelijkheid tot gedeeltelijke opheffing van de automatische uitsluiting met aanvraag

2. Zichtbaar in de App (rode bol)
• Daarvoor moet de kaart uiteraard op het wedstrijdblad staan

• En dat het wedstrijdblad gevalideerd werd

• OPGELET : reglement PRIMEERT !!!

VERWITTIG AL UW LEDEN !!!

Règlement Sportif



Derogaties

1. JEUGD U11
Kunnen niet meer automatisch (zonder derogatie) in U14 spelen  Verzoek om medische en ouderlijke 
derogatie verplicht

2. Junior Ladies
Spelers die 30 jaar worden vóór 31/12 mogen deelnemen aan de Junior Ladies-competitie vanaf de start van de 
competitie  aanvraag verplicht in te dienen bij info@hockey.be

3. Gents / Ladies / Junior Ladies
Verboden om een speler/speelster op te stellen die een kwalificatie heeft van een team dat in de Belgian
League of de Nationaal Open League speelt (was al van toepassing bij de Junior Ladies)

Règlement Sportif

mailto:info@hockey.be


Kwalificaties

1. Kwalificatie 

Verplicht voor volgende categorieën: BL – OL – HL

2. Kernen  

Minimum 14 spelers/speelsters per ploeg (kwalificatie niveau). 

Worden geblokkeerd vanaf 3 september 2020 

3. Herkwalificatie (vereenvoudiging)

Automatisch naar boven EN naar beneden

Nadat de speler/speelster 5 maal op het wedstrijdblad heeft gestaan

Lijst beschikbaar in SLC : Wedstrijdzaken  Speelhistoriek (extract mogelijkheden)

4. Algemeen FF 

De betrokken spelers behouden hun kwalificatie !

Règlement Sportif



U7 – U12 : nieuwe regels

1. U7 : 3 tegen 3

2. U7-U8 : 4 goals in plaats van 2 

3. U9 : geen uitslagen en standen meer (cfr U7-U8)

4. U10-U11-U12 : alle ploegen die in VHL 1 spelen, komen uit in nationaal in de 2e ronde

HERINNERING 

1. Elke coach krijgt 1 time-out per wedstrijd 

• Time-out van 30 sec

• Tijd blijft gewoon doorlopen

• NIET in de laatste 5 minuten van de wedstrijd

2. Gentlemen's Agreement tussen coaches U7 en U8: kick en backstick

Règlement Sportif



Vragen ?



3. Competitie

Benoit



1. Algemeen – Belangrijke data 

Compétition

Inschrijvingen BL ten laatste op woensdag na het begin van het kampioenschap 

9 september 2020 * = OUTDOOR activiteit

* Ere BL voor 16 september 2020

Kernen volwassenen ten laatste op woensdag vóór het begin van het kampioenschap

2 september 2020 (uitgez. M35+, M45+, JL, L, G et CL) 

In het buitenland en in BL spelen ? NEE vanaf 1 september 2020

(uitgez. Erasmus met voorafgaande goedkeuring CEO)



1. Algemeen – Kalender 2020 - 2021

Programmatie (Junior) Ladies / Gents  eind van de maand

Start van de competitie Gents : maandag 7 september 2020

(Junior) Ladies : maandag 14 september 2020

Autoloze zondag 20.09.2020

Algemeen forfait De club waarschuwt zijn tegenstanders van de  

komende 5 speeldagen NA akkoord van de bond

De uren zijn NIET definitief totdat ze officieel zijn bevestigd 

mail naar de secretarissen + boodschap in de App

Uren zijn voorlopig vastgelegd tot en met 11.10.2020

Compétition



Verplichting Over zijn theoretisch scheidsrechter examen beschikken voor de spelers

geboren in 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007

> Vanaf de 2e ronde voor de spelers geboren in 2008 (U14)

> Vanaf de 2e ronde wie zich tussen 01.06 en 01.12 inschrijft (1e inschrijving)

Sancties 1e overtreding = aanmaning

2e = 25 €

3e = 50 €

4e en volgende = kwalificatieforfait 125 €

Sancties U14 Geen boetes in september

Arbitrage

2. Arbitrage – Theoretisch examen U14 – U16 – U19



Arbitrage

2. Arbitrage – U14 Nat 1A & 1B

Gevolg van het nieuwe kampioenschap bij de U14 en U16 

 Te weinig Nationale Scheidsrechters voorhanden

De wedstrijden zullen gefloten worden door :

 1 Nationale Scheidsrechter

 1 Club Umpire van de thuisclub

De club heeft tot het einde van de 1e ronde om in orde te zijn met de Club Umpires



2. Arbitrage – e-Learning

• Nieuwe inschrijvingsmethode via SLC

• ID wordt automatisch meegenomen in het proces

• Automatische lijst met de leden die het examen moeten behalen (U14-U16-U19)

• Slagen in het examen  direct update in SL en SLC

• Behoud van de toegang tot Drillster voor de verantwoordelijke

• Procedure enkel geldig voor bondsleden

• Niet-leden : moeten nog ingeschreven worden in Drillster

: bond verwittigen eens het niet-lid bondslid is geworden (ID meegeven)

• Voorlopig nog via Drillster  info volgt binnenkort



3. Sportlink – Wijzigingen (App)

• IOS : verversen homefeed is rechtgezet.

• Dubbele rugnummers (die van de staf die niet zichtbaar waren) : probleem opgelost.

• De bezwaar/correctie knop werd eindelijk verwijderd in de App en nu kan een klacht 
nog enkel via de secretaris gebeuren, wat gevraagd werd.

• Een nieuwe tab (INFO) werd achteraan toegevoegd eens men op een wedstrijd klikt 
(naast Locatie, Officials, Aanwezig, …).

• Via Menu -> Reglementen heeft men nu direct toegang tot de spelregels, 
reglementen en info rond de App.

Sportlink



3. Sportlink – Nieuwe functies (App)

• Pushberichten op meerdere apparaten 
• Vanaf nu is het niet meer nodig een voorkeursapparaat in te stellen. Als je echter uitlogt op een 

apparaat, dan krijg je geen berichten meer.

• Er zijn bijkomende functies beschikbaar voor de stafleden op het wedstrijdblad. 
• Buiten Coach en Manager is er nu ook T2, Dokter en Kine.

• Live score
• Voorzien voor de maand september

• Score volgen via programma

• Details te volgen in de wedstrijd zelf (doelpunten makers (Ere), kaarten, …)

• Mogelijkheden tot het ontvangen van notificaties

• Het ingeven van de gegevens enkel mogelijk door een official

• Details volgen nog

Sportlink



3. Sportlink – Live score

Sportlink



3. Sportlink – Support Center

https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/home

Per telefoon :

NL 0031 88 770 0500

FR 0031 88 770 0516

Sportlink

https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/home


3. Sportlink – Support Center – Documentatie

Sportlink



Vragen ?



4. Varia

Benji



Indoor 

• De beslissing of het Indoor doorgaat of niet wordt genomen op 15/9 door het BO 

• Indien het kampioenschap doorgaat, zal de uiterlijke inschrijfdatum verlaat worden

Règlement Sportif



Facturatie - Timeline VHL

Règlement Sportif

.

15.08 Lidgeld 50 %

15.11 Lidgeld 20 %

31.12 Boetes 1e ronde 

31.01 Lidgeld 20 %

15.02 E-Learning juli > december

04.05 Lidgeld Saldo

04.05 Inchrijvingen ploegen 100 % 

15.06 Boetes 2e ronde

25.07 E-learning januari > juni



Facturatie - Timeline KBHB 1/2

Règlement Sportif

31.08 Outdoor Compensatie arbitrage 25 %

31.10 Outdoor Compensatie arbitrage 25 %

30.11 Indoor Inschrijvingen ploegen 50 %

10.12 Outdoor District Geselecteerde spelers

31.12 Outdoor Bonus-Malus arbitrage 1e ronde

31.12 Outdoor Boetes 1e ronde

28.02 Outdoor Compensatie arbitrage 25 %



Facturatie - Timeline KBHB 2/2

Règlement Sportif

15.03 Indoor Inschrijvingen ploegen Saldo

Boetes 100 %

Arbitrage 100 %

03.05 Outdoor Inschrijvingen ploegen 100 %

10.06 Outdoor Compensatie arbitrage Saldo

Bonus-Malus arbitrage 2e ronde

15.06 Outdoor Boetes 2e ronde



Herinnering – Infrastructuur

FIH certificaat is verplicht

1. Belgian League Ere/D1 - Dames/Heren

 geldig FIH certificaat

2. Nieuw infrastructuur : geldig 5 jaar

Règlement Sportif



Herinnering - Wijzigingen datum en tijdstip

Reminder BL + OL Nat + U14-U19 Nat Eerdere datum

Andere divisies 60 kalenderdagen

Beker 7 dagen voor volgende ronde

Tip AN-TI-CI-PER-EN!

Vind een nieuwe datum VÓÓR de voorziene datum van de match

 zonder akkoord, geeft de ploeg die niet kan spelen forfait

Opgelet: wedstrijden moeten sneller heringepland worden bij de voorlaatste en laatste dag van 
het kampioenschap (per ronde)!

Compétition



Herinnering – Procedure VOOR / NA de match (APP)

Doel : klachten na de wedstrijd vermijden

VOORAF :

- Aanwezigheden beheren
- Samenstelling van het team inbrengen
- Scheidsrechters registreren
- Samenstelling van het team naar de scheidsrechter sturen (ten laatste 30 min voor de start 

van de wedstrijd)
- Samenstelling van de tegenstander controleren (mogelijk vanaf dat de 2 teams hun 

spelerslijst hebben opgestuurd)  wees proactief!!!
- Scheidsrechter valideert de spelerslijst van de 2 teams

 De match kan beginnen ! 

Compétition



Herinnering – Procedure VOOR / NA de match (APP)

NADIEN : 

- Score invullen

- Groene/gele/rode kaarten invullen

- Valideren

In geval van FOUTE SCORE : via mail melden (via secretaris) binnen de 5 kalenderdagen.

BEIDE clubs kunnen de vraag stellen !

In het geval van AFGELASTE of GESTAAKTE wedstrijd : Sportief Reglement raadplegen voor het  
herplannen van een wedstrijd (beschikbaar op hockey.be)

De niet ingevulde wedstrijdbladen (geen score, geen afgelasting, onbespeelbaar veld, etc.)

Worden bestraft met een wederzijds forfait en zullen niet meer gewijzigd kunnen worden !!! 

Compétition



Herinnering – Forfait & Afgelasting

In geval van FORFAIT - AFGELASTING :

Compétition

Opties voor de manager :

• Forfait van EIGEN ploeg

• Wederzijds forfait

• « Reglementair » forfait van EIGEN 
ploeg met vriendschappelijke
wedstrijd

• Afgelaste wedstrijd met akkoord van 
de tegenstander

Opties voor de scheidsrechter :

• Forfait ontvangende ploeg afwezig

• Forfait bezoekende ploeg afwezig

• Wederzijds forfait

• Wedstrijd gestaakt+reden in opmerkingen
Redenen = onvoldoende spelers bij ontvangende of 
bezoekende ploeg, veld onbespeelbaar, etc

• Afgelaste wedstrijd met akkoord 2 teams

• Afgelaste wedstrijd onbespeelbaar veld



Herinnering – In geval van gestaakte wedstrijden

Règlement Sportif

Melden aan info@hockey.be binnen de 5 dagen met vermelding van :

• Reden waarom de wedstrijd gestaakt werd

• Overgebleven te spelen tijd

• Score op het moment van het staken van de wedstrijd

 CEO beslist over het lot van de wedstrijd

OPGELET: als een gestaakte wedstrijd niet gemeld word aan de bond 

binnen de 5 dagen  wederzijds forfait wordt toegepast.

mailto:info@hockey.be


Bedankt

Stay save & Play it safe !




