HOOFDSTUK I –ALGEMENE REGELS OUTDOORHOCKEY .................................................................................... 5
SECTIE 1 : ALGEMENE REGELS .................................................................................................................................... 5
Artikel 1 – Modaliteiten ................................................................................................................................. 5
Artikel 2: Kampioenschappen outdoorhockey ................................................................................................ 5
2.1 Structuur van de VHL competities........................................................................................................................ 5
2.2. Vorm van de Kampioenschappen ......................................................................................................................... 6

Artikel 3 - Spelregels ....................................................................................................................................... 6
Artikel 4 - Ordehandhaving ............................................................................................................................ 7
Artikel 5- Inschrijving van de ploegen............................................................................................................. 7
Artikel 6 - Forfaits ........................................................................................................................................... 7
6.1. Tijdig forfait........................................................................................................................................................... 8
6.2. Laattijdig forfait .................................................................................................................................................... 8
6.3. Forfait « ploeg afwezig » ....................................................................................................................................... 8
6.4. Wederzijds forfait: ................................................................................................................................................ 8
6.5. « Reglementair » forfait: ...................................................................................................................................... 8
6.6. « Kwalificatie » forfait: ......................................................................................................................................... 9
6.7. Herhaaldelijk forfait ............................................................................................................................................ 10

Artikel 7 - Buitenlandse Clubs ....................................................................................................................... 10
Artikel 8 – Organisatie van de wedstrijden.................................................................................................. 10
a. Kalender ................................................................................................................................................................. 10
b. Datum- en Uurwijziging ......................................................................................................................................... 11
c. Gedeeltelijke afgelasting ........................................................................................................................................ 11

Artikel 9 - Gestaakte of uitgestelde wedstrijd .............................................................................................. 12
a.
b.

Gestaakte wedstrijd ......................................................................................................................................... 12
Uitgetelde wedstrijd......................................................................................................................................... 12
1. Wegens onbespeelbaarveld .............................................................................................................................. 12
2. Om een andere reden ....................................................................................................................................... 13

SECTIE 2 – TRAINERS - COACHES ....................................................................................................................... 13
Artikel 10 – Titels en licentie ......................................................................................................................... 13
HOOFSTUK II – KWALIFICATIES ....................................................................................................................... 13
Artikel 11 - Algemene bepalingen voor de competities bij de volwassenen ................................................. 13
a. Niveaus .................................................................................................................................................................. 13
b. Kernen ................................................................................................................................................................... 14
c. Werking .................................................................................................................................................................. 14
d. Wijzigingen ............................................................................................................................................................ 14
e. Afgelasting of verschuiving van een wedstrijd ....................................................................................................... 15
f. Gents, Junior Ladies en Ladies ................................................................................................................................ 15

Artikel 12 – Internationale Spelers ............................................................................................................... 15
Artikel 13– Junior Ladies - Ladies – Gents..................................................................................................... 16
a. Junior Ladies .......................................................................................................................................................... 16
b. Ladies ..................................................................................................................................................................... 16
c. Gents ...................................................................................................................................................................... 17

Artikel 14 - Bijzondere bepalingen voor Jeugd ............................................................................................. 17
a. U7........................................................................................................................................................................... 17
b. U8 .......................................................................................................................................................................... 17

2

c. U9 ........................................................................................................................................................................... 17
d. U10 ........................................................................................................................................................................ 18
e. U11......................................................................................................................................................................... 18
f. U12 ......................................................................................................................................................................... 18
g. U14 ......................................................................................................................................................................... 18
h. U16 ........................................................................................................................................................................ 18
i. U19.......................................................................................................................................................................... 18
j. Afwijkingen ............................................................................................................................................................. 18
Afwijkingen voor gemengde ploegen ................................................................................................................... 18
Dalende en Stijgende afwijkingen ......................................................................................................................... 19
k. Kwalificaties Jeugd ................................................................................................................................................. 21

Artikel 15 – Theoretische scheidsrechterexamen ......................................................................................... 22
Artikel 16 - Identiteitsbewijs ......................................................................................................................... 22
HOOFDSTUK III – RANGSCHIKKINGEN, TITELS, STIJGEN EN DALEN ................................................................. 22
Artikel 17 - Rangschikkingen ........................................................................................................................ 22
Artikel 18 - Barragewedstrijd - Eindronde .................................................................................................... 23
a. Barrage in één enkele wedstrijd ............................................................................................................................ 23
b. Barrage met heen- en terugwedstrijd.................................................................................................................... 24
c. Eindronde ............................................................................................................................................................... 24

Artikel 19 - Kosten ........................................................................................................................................ 24
Artikel 20 - Vervroegde stopzetting van het kampioenschap ....................................................................... 24
Artikel 21- Kampioenstitel ............................................................................................................................ 25
Artikel 22 - Promotie en Degradatie ............................................................................................................. 25
a. Algemene regel ...................................................................................................................................................... 25
b. Regionale Afdelingen Dames, Heren en "Lagere" .................................................................................................. 25
Tussen Regionale Afdeling I en overeenkomstige Nationale Afdelingen .............................................................. 25
Tussen Regionale Afdeling I en Afdeling II ............................................................................................................ 25
Tussen Regionale Afdelingen II en Afdelingen III .................................................................................................. 26
c. U10-U11-U12 ......................................................................................................................................................... 26
d. U14 – U16 – U19 .................................................................................................................................................... 26
d. Niet herinschrijven of afstand van promotie ......................................................................................................... 27

HOOFDSTUK IV – SCHEIDSRECHTERSAMBT .................................................................................................... 27
Artikel 23 - Bevoegdheden van de Scheidsrechter........................................................................................ 27
Artikel 24 - Scheidsrechtersgraden - Examens.............................................................................................. 28
Artikel 25 - Prerogatieven en aanstellingen ................................................................................................. 28
Artikel 26 - Afwezigheid van scheidsrechter(s) ............................................................................................. 28
HOOFDSTUK V: HET VELD EN HET SPEL .......................................................................................................... 29
SECTIE 1: HET VELD ............................................................................................................................................... 29
Artikel 27 - Velden – Doelen – Uitrustingen ................................................................................................. 29
a. Velden .................................................................................................................................................................... 29
b. Doelen.................................................................................................................................................................... 29
c. Verlichting .............................................................................................................................................................. 30
d. Andere vereiste uitrustingen ................................................................................................................................. 30
e. Goedkeuring van velden ........................................................................................................................................ 30
f. Inbreuk.................................................................................................................................................................... 31

3

Artikel 28 - Toegang tot het veld .................................................................................................................. 31
Artikel 29- Terreinafgevaardigde ................................................................................................................. 32
Artikel 30 - EHBO-kist ................................................................................................................................... 34
SECTIE 2: HET SPEL ................................................................................................................................................ 34
Artikel 31 - Duur van de wedstrijden ............................................................................................................ 34
Artikel 32 - Wedstrijdblad ............................................................................................................................. 34
Artikel 33- Aanvoerder ................................................................................................................................. 35
Artikel 34 - Gebitsbeschermer en beenbeschermers .................................................................................... 35
Artikel 35 - Uitrusting en kleuren van de kledij van de ploegen ................................................................... 36
Artikel 36- Ballen .......................................................................................................................................... 37
Artikel 37 – Groene kaart ............................................................................................................................. 37
37. 1. Groene kaart .................................................................................................................................................... 37
37.2. Gele kaart.......................................................................................................................................................... 38
37.3. Protocol............................................................................................................................................................. 38

4

HOOFDSTUK I –ALGEMENE REGELS OUTDOORHOCKEY
Sectie 1 : Algemene regels
Artikel 1 – Modaliteiten
De Vlaamse Hockey Liga (VHL) organiseert de regionale outdoorhockey competities volgens
de modaliteiten voorgeschreven in het Sportief Reglement en in de laatste versie van het
convenant, dat initieel op 27 juli 2012 afgesloten werd tussen de Ligue Francophone de
Hockey (LFH), de VHL en de Koninklijke Belgische Hockey Bond (KBHB).
Indien het seizoen 2021/2022 opnieuw wordt verstoord door de Covid-19-pandemie kan het
nodig zijn sommige regels in dit Sportreglement aan te passen volgens het protocol in Bijlage
1. Het protocol zal worden aangepast aan de evolutie van de pandemie. De punten uit dit
protocol die verschillen van het huidige sportief reglement, hebben voorrang op dit laatste
Artikel 2: Kampioenschappen outdoorhockey
2.1 Structuur van de VHL competities
2.1.1 De Kampioenschappen Heren zijn onderverdeeld in Regionale Afdelingen “Open
League” en in “Lagere” afdelingen.
De Regionale Open League wordt als volgt gestructureerd:


Een Afdeling I bestaande uit 18 ploegen verdeeld over 3 reeksen van 6 ploegen;

De Lagere Afdelingen worden als volgt gestructureerd:




Een Afdeling I bestaande uit 12 ploegen;
Een Afdeling II bestaande uit 24 ploegen verdeeld over 2 reeksen van 12 ploegen;
Een Afdeling III bestaande uit 30 ploegen verdeeld over 3 reeksen van 10 ploegen.

Indien het aantal ingeschreven ploegen onvoldoende is om deze structuur te voltooien,
past het Bestuursorgaan het aantal ploegen per divisie of reeks aan.
Wanneer een Afdeling verschillende ploegen van eenzelfde Club telt, zullen deze ploegen
(in de mate van het mogelijke) niet uitkomen in dezelfde reeks, tenzij wanneer de
betrokken Club meer ploegen kwalificeert dan er reeksen zijn in de betrokken Afdeling.
2.1.3 De Kampioenschappen Dames Open League worden als volgt gestructureerd:




Een Afdeling I bestaande uit 12 ploegen;
Een Afdeling II bestaande uit 24 ploegen verdeeld over 2 reeksen van 12 ploegen;
Een Afdeling III bestaande uit 38 ploegen verdeeld over 2 reeksen van 12 ploegen
en 1 reek van 14 ploegen.
5

Indien het aantal ingeschreven ploegen onvoldoende is om deze structuur te voltooien,
past het Bestuursorgaan het aantal ploegen per divisie of reeks aan.
Wanneer een Afdeling verschillende ploegen van eenzelfde Club telt, zullen deze ploegen
(in de mate van de mogelijke) niet uitkomen in dezelfde reeks, tenzij wanneer de
betrokken club meer ploegen kwalificeert dan er reeksen zijn in de betrokken Afdeling.
2.1.4. Basisstructuur voor Afdelingen Gents, Junior Ladies en Ladies




Een Divisie I met 8 ploegen;
Een Divisie II met 16 ploegen verdeeld in 2 series van 8 ploegen door middel van loting.
Vervolgens de Divisies III, IV, V,… die elk bestaan uit 32 ploegen, die verdeeld worden
in 4 reeksen van 12 ploegen elk. De laatste afdeling bevat evenveel ploegen als er
ploegen zich hebben ingeschreven.

2.1.4. Basisstructuur voor Jeugdkampioenschappen en jeugdcompetities
Het Jeugdkampioenschap en de Jeugdcompetities worden georganiseerd door het
Bestuursorgaan.
Het formaat van de competities voor U19, U16, U14 zal zowel voor Boys als voor Girls zodanig
gestructureerd worden dat het toelaat om vóór 30 december van ieder seizoen in elke
categorie drie (3) ploegen te kwalificeren die een tweede ronde zullen spelen in nationale
competitie.
2.2. Vorm van de Kampioenschappen
Alle Senioren Competities Dames en Heren worden in heen- en terugwedstrijden gespeeld, zo
nodig gevolgd door barragewedstrijden voor het stijgen en dalen zoals uitgelegd in artikel 18.
In afwijking van de vorige alinea wordt het OL Heren Kampioenschap Afdeling 1 als volgt
gespeeld:
-

1e ronde: in elke reeks, spelen de ploegen heen- en terugwedstrijden.

-

2e ronde:
o De beste twee ploegen uit elke reeks vormen de VHL1 en spelen heen- en
terugwedstrijden.
o De laatste vier ploegen uit elke reeks vormen de VHL2A en VHL2B en spelen
heen- en terugwedstrijden.



VHL 2A is samengesteld als volgt: de 3de en 5de uit VHL1A, de 4de en 6de
uit VHL1B en de 3de en 5de uit VHL1C.
VHL 2B is samengesteld uit volgt: de 4de en 6de uit VHL1A, de 3de en 5de
uit VHL1B en de 4de en 6de uit VHL1C.
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Artikel 3 - Spelregels
Voor alle officiële competities gelden de Spelregels voor Hockey en de Reglementen van de
Internationale Hockey Federatie, van de KBHB en van de VHL.
Ingeval van tegenstrijdigheden gelden de bepalingen voorgeschreven door de VHL.
Artikel 4 - Ordehandhaving
De Clubs die deelnemen aan de officiële competities van de VHL, moeten bij thuiswedstrijden
de gepaste maatregelen nemen om de veiligheid en de integriteit van de Officials te vrijwaren,
van zodra zij in de Club aankomen tot twee (2) uur na het einde van de wedstrijd.
Dit is van toepassing in het hele Clubdomein en meer in het bijzonder op het veld, op de weg
tussen het Clubhuis en het veld, in de kleedkamers en in het Clubhuis zelf. Deze opsomming
is niet beperkend.
Artikel 5- Inschrijving van de ploegen
De inschrijving van de ploegen voor de officiële competities moet worden geregistreerd via
het officiële softwareprogramma van de Federatie op de door de VHL bekendgemaakte data.
Een Club die een promotie weigert, moet de VHL daarvan op de hoogte brengen uiterlijk de
dag waarop de inschrijvingen van de ploegen aan de VHL moeten worden meegedeeld. In dat
geval zal de betrokken Club spelen in dezelfde afdeling als die van het vorige seizoen. Wordt
die termijn niet in acht genomen, dan zal de VHL aan de ploeg de keuze laten om te spelen in
de afdeling waartoe de ploeg is gepromoveerd, of in de laagste afdeling.
Aan de officiële competities mogen enkel ploegen deelnemen die bestaan uit “outdoor speler”
leden van één en dezelfde Club.
Het Bestuursorgaan kan echter wel toestaan dat ploegen met leden die zijn aangesloten als
“outdoor speler” bij twee verschillende Clubs mogen deelnemen aan het Kampioenschap. Die
afwijking geldt echter enkel voor een seniorploeg die in de laagste Afdeling speelt of voor een
jeugdploeg. De afwijkingen moeten worden aangevraagd op het ogenblik van de inschrijving
en blijven maar één seizoen geldig. Deze zogenaamde “gemengde” ploegen kunnen niet naar
een hogere Afdeling promoveren. Een “gemengde” ploeg die deelneemt aan een
jeugdcompetitie en zich inschrijft in de regionale afdeling 1, kan niet in de nationale
competitie promoveren als gevolg van de indextoepassing.
Artikel 6 - Forfaits
Een algemeen forfait houdt in dat de betrokken ploeg eenvoudigweg verdwijnt.
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Een algemeen forfait houdt in dat alle uitslagen van de door de betrokken ploeg gespeelde
wedstrijden geannuleerd worden.
De Spelers van een ploeg die algemeen forfait geeft behouden de kwalificatie die gelinkt is
aan deze ploeg.
Wanneer een ploeg voor drie (3) opeenvolgende wedstrijden forfait heeft gegeven of vijf (5)
forfaits over een volledig seizoen, kan de Generaal Directeur beschouwen dat zij een
algemeen forfait heeft gegeven.
Indien een ploeg forfait geeft voor een heenwedstrijd, dan kan de terugwedstrijd gespeeld
worden op het veld van de tegenstander. Hiertoe dient de ploeg die geen forfait heeft gegeven
een aanvraag in die zin te richten aan de Generaal Directeur binnen de 15 kalenderdagen te
rekenen vanaf de datum van de heenwedstrijd waarvoor een forfait werd gegeven en
minimum vijf (5) kalenderdagen vóór de terugwedstrijd. Indien een ploeg wederom forfait
geeft zal deze bestraft worden met een boete gelijk aan het dubbele van de boete voor
dergelijk forfait.
Onderscheid wordt gemaakt tussen:
6.1. Tijdig forfait: ·indien meer dan 24 uur vóór de wedstrijd aangekondigd.
6.2. Laattijdig forfait: indien tussen 2 en 24 uur vóór de wedstrijd aangekondigd.
6.3. Forfait « ploeg afwezig »: indien minder dan 2 uur vóór de wedstrijd aangekondigd of
indien de afwezigheid van de ploeg op het veld wordt vastgesteld.
De Club die een forfait geeft moet dit binnen de hierboven gestelde termijnen melden aan:




het Secretariaat van de VHL;
de Officials aangeduid door de VHL/KBHB;
de Secretaris van de Club van de tegenstander.

Als de bezoekers de verplaatsing gedaan hebben kan de Generaal Directeur de kosten voor de
onnodige verplaatsing van de bezoekers aanrekenen aan de Club van de thuisploeg.
Berekeningsgrondslag: driemaal de vergoeding toegekend aan de Nationale Scheidsrechters
voor dezelfde verplaatsing.
6.4. Wederzijds forfait: indien twee ploegen die tegen elkaar moeten aantreden, beide
forfait geven. Voor deze wedstrijd zal dus aan geen van beide ploegen punten toegekend
worden.
6.5. « Reglementair » forfait: een ploeg die zich op het ogenblik van de afslag op het veld
aanbiedt met minder dan zeven (7) Spelers of meer dan zestien (16) Spelers in reglementaire
8

uitrusting, of het veld verlaat in de loop van de wedstrijd, of minder dan 7 of meer dan 16
Spelers telt op het Wedstrijdblad verliest de wedstrijd door forfait.
Op deze regel bestaan volgende uitzonderingen:








In de categorieën U7 en U8 wordt het reglementaire forfait opgelegd aan een ploeg
die zich op het veld aanbiedt met minder dan drie (3) Spelers of meer dan acht (8)
Spelers in reglementaire uitrusting bij aanvang of in de loop van de wedstrijd of op het
wedstrijdblad.
In de categorie U9, wordt het reglementaire forfait opgelegd aan een ploeg die zich op
het veld aanbiedt met minder dan vier (4) Spelers of meer dan twaalf (12) Spelers in
reglementaire uitrusting bij aanvang of in de loop van de wedstrijd of op het
wedstrijdblad.
In de categorieën U10, U11 en U12, wordt het reglementaire forfait opgelegd aan een
ploeg die zich op het veld aanbiedt met minder dan zes (6) Spelers of meer dan twaalf
(12) Spelers in reglementaire uitrusting bij aanvang of in de loop van de wedstrijd of
op het wedstrijdblad.
Bij de Gents en de Ladies, wordt het reglementaire forfait opgelegd aan een ploeg die
zich op het veld aanbiedt met minder dan vijf (5) Spelers of meer dan twaalf (12)
Spelers in reglementaire uitrusting bij aanvang of in de loop van de wedstrijd of op het
wedstrijdblad.

In geval van Reglementair forfait wordt het forfait niet bestraft met een boete, op voorwaarde
dat een volledige vriendschappelijke wedstrijd wordt gespeeld en een Wedstrijdblad wordt
ingevuld met de namen van de Spelers die aan de wedstrijd hebben deelgenomen.
Ongeacht het soort van forfait, moet het Wedstrijdblad toch ingevuld worden door beide
ploegen vóór het geprogrammeerde aanvangsuur van de wedstrijd. Het soort van forfait moet
vermeld worden.
6.6. « Kwalificatie » forfait: Een ploeg die een niet-gekwalificeerde of niet-toegelaten
Speler opstelt verliest de wedstrijd door forfait.
In de gevallen 6.1, 6.2, 6.3 en 6.7, wordt aan de ploeg die forfait heeft gegeven ook een boete
opgelegd.
In het geval 6.5 wordt een boete opgelegd indien er geen vriendschappelijke wedstrijd wordt
gespeeld.
In de gevallen 6.1, 6.2 en 6.3 wordt de helft van deze boete door de VHL gestort aan de Club
die de wedstrijd gewonnen heeft met forfait.
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In alle gevallen voorzien in artikel 6 verliest de ploeg die forfait heeft gegeven of waartegen
het forfait wordt uitgesproken, de wedstrijd met de score 0-5 behalve:



In geval van wederzijds forfait: de wedstrijd wordt beschouwd als niet gespeeld (er
worden geen punten toegekend);
In geval de wedstrijd gespeeld werd maar naderhand aan een 6.5 of 6.6 forfait
onderworpen werd, en deze wedstrijd gewonnen werd door de ploeg in wiens
voordeel het forfait uitgesproken werd met een doelpuntensaldo groter aan of gelijk
aan 5: in dit geval blijft de score behouden.

6.7. Herhaaldelijk forfait: een ploeg die regelmatig forfait geeft, dit wil zeggen vanaf drie
(3) forfaits per half seizoen of vijf (5) forfaits per seizoen kan bestraft worden met een speciale
boete door de Generaal Directeur. Die speciale boete is gelijk aan het totaal van de boeten al
opgelegd voor elk van deze forfaits.
Artikel 7 - Buitenlandse Clubs
Een buitenlandse Club die aan de door de VHL georganiseerde officiële competities in België
wenst deel te nemen, dient vooraf de toelating van het Bestuursorgaan te verkrijgen.
Artikel 8 – Organisatie van de wedstrijden
a. Kalender
Behoudens gemotiveerde andersluidende beslissing van de Generaal Directeur in
uitzonderlijke omstandigheden, zullen de wedstrijden van de Kampioenschappen die niet
gespeeld werden vóór de laatste speeldag van de Kampioenschap door een wederzijds forfait
bestraft worden. Dit geldt ook bij het einde van elke Ronde, wanneer deze Ronde toegang
biedt tot poules van een volgende Ronde in functie van de rangschikking in de vorige Ronde.
De uitgestelde wedstrijden dienen gespeeld te worden ten laatste voor de laatste wedstrijd
van de betreffende ronde. Om uitzonderlijke redenen kan de Generaal Directeur toestaan dat
deze wedstrijden herspeld worden na het einde van de betreffende ronde
Klachten ingediend voor de laatste speeldag of vroeger worden niet in aanmerking genomen
voor de voorgaande alinea’s, in die zin dat zelfs indien de klacht zou kunnen leiden tot het
herspelen van een wedstrijd, de laatste wedstrijd wel zal worden gespeeld zoals
geprogrammeerd.
Ingeval de goedkeuring van een veld door het Bestuursorgaan opgeschort zou zijn, kan het
Bestuursorgaan de betrokken Club verplichten om de wedstrijden die er hadden of zouden
moeten doorgaan, op het veld van de tegenstander of op een door haar aangeduid veld te
spelen.
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De wedstrijden moeten gespeeld worden op de vastgelegde dagen en uren. Als de wedstrijden
niet op de vastgelegde datums en uren worden gespeeld en de VHL niet vooraf op de hoogte
is gebracht, worden ze beslecht met een wederzijds forfait
De Generaal Directeur kan op elk ogenblik in de Kalender wijzigingen aanbrengen die hij nodig
acht voor het goede verloop van de Kampioenschappen. Dit dient aan de betrokken Clubs te
worden gemeld binnen een redelijke termijn vóór de betreffende speeldag.
b. Datum- en Uurwijziging
De Clubs die een datum- en/of uurwijziging in de programmering aangebracht willen zien
moeten eerst per mail het akkoord van de tegenstander krijgen en vervolgens om de
goedkeuring van de VHL te verkrijgen de wijziging minstens vier (4) dagen vóór de nieuwe
datum van de wedstrijd voorleggen aan de Generaal Directeur.
De nieuwe datum moet binnen de 60 kalenderdagen vallen, te rekenen vanaf de
oorspronkelijke datum. De voorschriften van artikel 8.a. moeten ook gerespecteerd worden.
Deze termijn loopt niet tussen 15 december en 31 januari.
Voor de barragewedstrijden in een enkele wedstrijd of in een finale poule, moet de nieuwe
datum vóór de oorspronkelijke datum vallen behalve in uitzonderlijke door de Generaal
Directeur te beoordelen omstandigheden.
Voor de barragewedstrijden in heen- en terugwedstrijden, moet de nieuwe datum vóór de
datum van de terugwedstrijd vallen behalve in uitzonderlijke door de Generaal Directeur te
beoordelen omstandigheden.
c. Gedeeltelijke afgelasting
De ploegen die een wedstrijd achterstand tellen ten gevolge van een gedeeltelijke afgelasting
moeten die wedstrijd spelen binnen de 60 kalenderdagen na de oorspronkelijk
geprogrammeerde speeldag en dit onverminderd de toepassing van het artikel 8.a.,
behoudens uitzonderlijke door de Generaal Directeur te beoordelen omstandigheden.
Indien de wedstrijd niet herspeeld wordt binnen de 60 kalenderdagen zullen de twee Clubs
met een wederzijds forfait bestraft worden.
Indien de afgelaste wedstrijd opnieuw afgelast wordt, zal de nieuwe datum moeten
vastgesteld worden binnen de 30 kalenderdagen na deze nieuwe afgelasting en dit
onverminderd de toepassing van het artikel 8.a., behoudens uitzonderlijke door de Generaal
Directeur te beoordelen omstandigheden.

11

Ingeval van afgelasting tijdens de laatste speeldag wordt die termijn teruggebracht tot vier (4)
kalenderdagen behoudens uitzonderlijke door de Generaal Directeur te beoordelen
omstandigheden.
Als de twee Clubs het niet eens zijn over de nieuwe datum, zullen ze uiterlijk de 15de
kalenderdag na de datum van de oorspronkelijk geprogrammeerde speeldag aan de Generaal
Directeur vragen om de nieuwe datum voor de wedstrijd vast te stellen. De Generaal Directeur
zal de nieuwe datum minimum vier (4) kalenderdagen vóór de wedstrijd melden.
Deze termijn van 60 dagen loopt niet tussen 15 december en 31 januari.
Artikel 9 - Gestaakte of uitgestelde wedstrijd
a. Gestaakte wedstrijd
Iedere om welke reden ook gestaakte wedstrijd moet binnen de vijf (5) kalenderdagen na de
gestaakte wedstrijd aan de VHL gecommuniceerd worden. Deze communicatie moet de
volgende elementen bevatten: de tijd die nog gespeeld moest worden en het resultaat bereikt
op het moment van de stopzetting van de wedstrijd. Het Wedstrijdblad dient in ieder geval
aangevuld en gevalideerd te worden.
De Generaal Directeur beslist vervolgens hetzij tot de toekenning van de punten of tot een
hervatting van de wedstrijd met het resultaat bereikt op het moment van de stopzetting en
met dezelfde Spelers.
Eventueel verhaal tegen deze beslissing kan door een van de partijen aanhangig gemaakt
worden bij de Gerechtelijke Comités, mits naleving van de voorschriften van de artikelen van
het HR.
Bij hervatting van de wedstrijd zal er exact de tijd moeten gespeeld worden die nog overbleef
bij de stillegging van de initiële wedstrijd. Het Wedstrijdblad zal hetzelfde blijven: het zal enkel
mogen aangepast worden voor wat de Officials betreft.
Als geen van beide ploegen de stopzetting van de wedstrijd aan de VHL meldt, binnen de in
paragraaf 1 vastgestelde termijn, zal een wederzijds forfait opgelegd worden.
De termijnen om de wedstrijd te herspelen zullen de termijnen zijn zoals ze vastgelegd werden
in artikel 8c.
b. Uitgetelde wedstrijd
1. Wegens onbespeelbaarveld
1°) algemene afgelasting: alleen de Generaal Directeur of een door hem gemachtigde persoon
mag een algemene afgelasting bevelen. In het geval van een algemene afgelasting, zal de VHL
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een nieuwe datum vastleggen voor de op die dag afgelaste wedstrijden. Voor de wedstrijden
die eerder tot die datum waren uitgesteld en waarvoor een algemene afgelasting geldt,
moeten de Clubs samen een nieuwe datum afspreken voor de wedstrijden binnen de in artikel
8c bepaalde termijn.
2°) gedeeltelijke afgelasting: de beslissing mag op eigen verantwoordelijkheid worden
genomen door de Secretaris van de thuisclub (of een door hem gemandateerde persoon), ten
vroegste de dag voordien voor wedstrijden die de volgende voormiddag staan
geprogrammeerd, en zo vroeg mogelijk de dag zelf (om onnodige reizen te vermijden) voor
wedstrijden geprogrammeerd vanaf de middag. De beslissing tot afgelasting wegens
onbespeelbaarheid van het veld kan ook worden genomen door de wedstrijdscheidsrechters
met toepassing van artikel 23 van dit reglement.
De Generaal Directeur behoudt zich het recht om een vertegenwoordiger uit te sturen om de
gegrondheid van de beslissing na te gaan. Wordt er afgelast, dan moet de Secretaris de
bezoekende Club en de betrokken Scheidsrechters meteen na de beslissing verwittigen. In
ieder geval moet een Wedstrijdblad worden opgemaakt. Elke ongegronde afgelasting kan
door het bevoegde Gerechtelijk Comité worden bestraft.
2. Om elke andere reden
Alleen het Bestuursorgaan mag dergelijke afgelasting bevelen.

SECTIE 2 – TRAINERS - COACHES
Artikel 10 – Titels en licentie
Gediplomeerden van de opleidingscursus georganiseerd door de VHL zijn bevoegd om te
trainen en te coachen.
De VHL erkent de verschillende titels betreffende sportieve vorming die door Sport
Vlaanderen en/of ADEPS toegekend worden.

HOOFSTUK II – KWALIFICATIES
Artikel 11 - Algemene bepalingen voor de competities bij de volwassenen
Deze bepalingen betreffen de Lagere en Open League competities Heren en Dames.
a. Niveaus
Er bestaan evenveel kwalificatieniveaus als er door de Club ploegen in nationale en regionale
competities worden ingeschreven.
De kwalificatieniveaus, beginnend bij het cijfer 1 en dan verder oplopend, worden
opeenvolgend toegekend aan de ploeg in de Belgian League, dan aan de ploegen in de Open
League (nationaal en regionaal) en daarna aan de Lagere ploegen. In geval een Club meerdere
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ploegen heeft in eenzelfde afdeling, dient zij aan deze ploegen een verschillend
kwalificatieniveau toe te kennen.
De nummering van de ploegen vastgelegd in het begin van het seizoen komt overeen met het
kwalificatieniveau.
b. Kernen
Elke ploeg ingeschreven in de competitie stelt een kern samen die uit minstens veertien (14)
Spelers moet bestaan.
Het is aan de Club om de samenstelling van elke kern te bepalen, rekening houdend met de
voorschriften van de Artikelen 11.c en 11.d.
c. Werking







De kernen van alle ploegen ingeschreven in een competitie worden uiterlijk de laatste
woensdag vóór de eerste speeldag van het Kampioenschap voor de betreffende
afdeling door de Clubs aan de VHL meegedeeld uitsluitend via de officiële software van
de bond;
Elke aanvraag tot aansluiting van een Speler moet vermelden tot welke kern hij
behoort. Als een Speler op een Wedstrijdblad werd ingeschreven zonder voorafgaande
kwalificatie, wordt hem door de VHL een kwalificatie toegekend nadat hij vijf keer op
een Wedstrijdblad is ingeschreven. De kwalificatie is die van de ploeg waarbij de Speler
de meeste wedstrijden heeft gespeeld. Indien dit een gelijk aantal betreft, d.i. wanneer
hij evenveel wedstrijden bij twee verschillende ploegen heeft gespeeld, wordt
rekening gehouden met de hogere kwalificatie.
Een Speler mag altijd worden opgesteld in een ploeg met een hoger kwalificatieniveau
dan de ploeg die overeenkomt met zijn kwalificatieniveau.
Een ploeg mag maximum twee (2) Spelers per wedstrijd met het onmiddellijk hogere
kwalificatieniveau opstellen.

d. Wijzigingen
De kernen kunnen op elk ogenblik worden gewijzigd op aanvraag van de betrokken Club, op
voorwaarde dat aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:


De betrokken Speler heeft in de afgelopen vier (4) speeldagen aan geen enkele
wedstrijd meer deelgenomen van de ploeg met zijn kwalificatie of met een hogere
kwalificatie om niet-disciplinaire redenen en hij zakt maar één niveau. Die aanvraag
moet door de Club bij de VHL ingediend worden uiterlijk vier (4) kalenderdagen vóór
de volgende wedstrijd.
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De Club kan zich beroepen op een wijziging in de medische of professionele toestand
of van de woonplaats van de Speler. Die wijziging moet worden gestaafd met passende
documenten. De Generaal Directeur zal zijn beslissing nemen binnen 15
kalenderdagen na de indiening van de aanvraag. Zonder antwoord binnen 15
kalenderdagen wordt de aanvraag als goedgekeurd beschouwd.
De Speler is in de loop van het seizoen nog niet vermeld op enigerlei wedstrijdblad.

Deze aanvraag mag slechts één keer per seizoen en per Speler ingediend worden.
De VHL behoudt zich het recht om een Speler te kwalificeren voor een kern met een hoger of
lager kwalificatieniveau, wanneer zij op basis van de Wedstrijdbladen zou vaststellen dat de
betrokken Speler meer in een kern speelt met een kwalificatieniveau dat hoger of lager ligt
dan dat van de kern waartoe hij behoort. In geval de betrokken Speler eenzelfde aantal
wedstrijden in ploegen met verschillend kwalificatieniveau heeft gespeeld, moet de hogere
kwalificatie weerhouden worden.
De VHL heeft het recht om kwalificatie te herzien na elke wedstrijd zodra een Speler vijf (5)
maal op een Wedstrijdblad is ingeschreven.
In geval van herkwalificatie en dus wijziging van de initiële kernen zijn de Clubs verplicht, op
straffe van boete, de spelerskernen te laten aanpassen.
e. Afgelasting of verschuiving van een wedstrijd
De kwalificatie die in aanmerking komt is die op het ogenblik waarop de wedstrijd
daadwerkelijk wordt gespeeld.
f. Gents, Junior Ladies en Ladies
Er bestaan geen kernkwalificaties voor de ploegen uit deze categorieën.
Het is echter verboden in deze categorieën een Speler op te stellen die de kwalificatie heeft
van een ploeg die in de Belgian League of de Open League Nationaal uitkomt.
Artikel 12 – Internationale Spelers
Tenzij ze aan geen enkele van de vier (4) voorgaande wedstrijden van de eerste ploeg van hun
Club hebben deelgenomen (om niet-disciplinaire redenen) zijn de Internationale Spelers niet
gerechtigd in de ploegen met kwalificatie 2 of lager van hun Club te spelen.
Worden beschouwd als “Internationale Spelers” zij die deelgenomen hebben aan een
wedstrijd waarvoor een Wedstrijdblad van een Internationale federatie opgesteld werd met
een Nationale A ploeg van België of van een ander land dat sinds het einde van het vorige
seizoen (30 juni) gerangschikt staat binnen de eerste 25 op de door de FIH gepubliceerde
Wereldranglijst.
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Indien twee doelverdedigers van eenzelfde Club Internationale Spelers zijn, is één van hen
gerechtigd om in de ploeg met kwalificatie “2” te spelen.
Artikel 13– Junior Ladies - Ladies – Gents
a. Junior Ladies
Enkel Speelsters die de leeftijd van minimum 30 jaar hebben bereikt mogen uitkomen in de
Junior Ladies competitie. Voor deze categorie worden geen afwijkingen qua leeftijd
toegestaan. Speelsters die de leeftijd van 30 jaar bereiken vóór de 31 december, mogen echter
wel als Junior Ladies spelen vanaf het begin van het seizoen nadat ze de toestemming van de
VHL hebben gekregen. De aanvraag tot toestemming moet door de Secretaris van de Club aan
de VHL KBHB worden bezorgd via het document beschikbaar op het Officieel Orgaan. De VHL
verbindt zich ertoe binnen de vijf (5) kalenderdagen te antwoorden.
Een Junior Ladies ploeg mag speelsters opstellen die als lid zijn ingeschreven in de
hoedanigheid van outdoor speelster bij een andere club, op voorwaarde dat de club waarbij
die speelsters als outdoor speelsters zijn ingeschreven, geen Junior Ladies ploeg opstelt. Die
speelsters moeten het transferdocument hebben ondertekend dat beschikbaar is op het
Officieel Orgaan van de VHL en is ondertekend door de toetredende en uittredende club, en
moeten dat document vóór de aanvang van het seizoen aan het VHL-secretariaat hebben
bezorgd. Die afwijking is niet toegestaan voor speelsters die ook een leeftijdsafwijking
genieten.
b. Ladies
Enkel Speelsters die de leeftijd van minimum 35 jaar hebben bereikt mogen uitkomen in de
Ladies competitie. Afwijkingen kunnen worden toegekend voor Speelsters die de leeftijd van
minstens 33 jaar hebben bereikt (de geboortedatum is hierbij bepalend). Maximum twee
Speelsters die deze afwijking genieten, mogen op het Wedstrijdblad worden ingeschreven. De
aanvraag tot afwijking moet worden gemotiveerd en dient door de Secretaris van de Club aan
de VHL te worden bezorgd via het document beschikbaar op het Officieel Orgaan. De VHL
verbindt zich ertoe binnen de vijf (5) kalenderdagen te antwoorden.
Een Ladies ploeg mag speelsters opstellen die als lid zijn ingeschreven in de hoedanigheid van
outdoor speelster bij een andere club, op voorwaarde dat de club waarbij die speelsters als
outdoor speelsters zijn ingeschreven, geen Ladies ploeg opstelt. Die speelsters moeten het
transferdocument hebben ondertekend dat beschikbaar is op het Officieel Orgaan van de VHL
en is ondertekend door de toetredende en uittredende club, en moeten dat document vóór
de aanvang van het seizoen aan het VHL-secretariaat hebben bezorgd. Die afwijking is niet
toegestaan voor speelsters die ook een leeftijdsafwijking genieten.
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c. Gents
Enkel Spelers die de leeftijd van minimum 35 jaar hebben bereikt mogen uitkomen in de Gents
competitie. Afwijkingen kunnen worden toegekend voor Spelers die de leeftijd van minstens
33 hebben bereikt (de geboortedatum is bepalend). Maximum twee Spelers die deze afwijking
genieten mogen op het Wedstrijdblad worden ingeschreven. De aanvraag tot afwijking moet
worden gemotiveerd en dient door de Secretaris van de Club aan de VHL gericht te worden
via het document beschikbaar op het Officieel Orgaan. De VHL verbindt zich ertoe binnen de
vijf (5) kalenderdagen te antwoorden.
Een Gents ploeg mag spelers opstellen die als lid zijn ingeschreven in de hoedanigheid van
outdoor speler bij een andere club, op voorwaarde dat de club waarbij die spelers als outdoor
spelers zijn ingeschreven, geen Gents ploeg opstelt.
Die spelers moeten het
transferdocument hebben ondertekend dat beschikbaar is op het Officieel Orgaan van de VHL
en is ondertekend door de toetredende en uittredende club, en moeten dat document vóór
de aanvang van het seizoen aan het VHL-secretariaat hebben bezorgd. Die afwijking is niet
toegestaan voor spelers die ook een leeftijdsafwijking genieten.
Artikel 14 - Bijzondere bepalingen voor Jeugd
Buiten de uitzonderlijke gevallen van “stijgende en dalende afwijkingen” zoals ze hieronder
beschreven staan, zijn de categorieën, zowel bij de meisjes als bij de jongens, als volgt bepaald:
a. U7
Enkel Spelers die de leeftijd van 6 jaar bereiken en de leeftijd van 7 jaar niet bereiken tijdens
het kalenderjaar waarin de competitie is begonnen, zijn gekwalificeerd om te spelen in de
categorie U7.
b. U8
Enkel Spelers die de leeftijd van 7 jaar bereiken en de leeftijd van 8 jaar oud bereiken tijdens
het kalenderjaar waarin de competitie is begonnen, zijn gekwalificeerd om te spelen in de
categorie U8.
c. U9
Enkel Spelers die de leeftijd van 8 jaar bereiken en de leeftijd van 9 jaar niet bereiken tijdens
het kalenderjaar waarin de competitie is begonnen, zijn gekwalificeerd om te spelen in de
categorie U7.
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d. U10
Enkel Spelers die de leeftijd van 9 jaar bereiken en de leeftijd van 10 jaar niet bereiken tijdens
het kalenderjaar waarin de competitie is begonnen, zijn gekwalificeerd om te spelen in de
categorie U7.
e. U11
Enkel Spelers die de leeftijd van 10 jaar bereiken en de leeftijd van 11 jaar niet bereiken tijdens
het kalenderjaar waarin de competitie is begonnen, zijn gekwalificeerd om te spelen in de
categorie U11.
f. U12
Enkel Spelers die de leeftijd van 11 jaar bereiken en de leeftijd van 12 jaar niet bereiken tijdens
het kalenderjaar waarin de competitie is begonnen, zijn gekwalificeerd om te spelen in de
categorie U12.
g. U14
Enkel Spelers die de leeftijd van 12 jaar bereiken en de leeftijd van 14 jaar niet bereiken tijdens
het kalenderjaar waarin de competitie is begonnen, zijn gekwalificeerd om te spelen in de
categorie U14.
h. U16
Enkel Spelers die de leeftijd van 14 jaar bereiken en de leeftijd van 16 jaar niet bereiken tijdens
het kalenderjaar waarin de competitie is begonnen, zijn gekwalificeerd om te spelen in de
categorie U16.
i. U19
Enkel Spelers die de leeftijd van 16 jaar bereiken en de leeftijd van 19 jaar niet bereiken tijdens
het kalenderjaar waarin de competitie is begonnen, zijn gekwalificeerd om te spelen in de
categorie U19.
j. Afwijkingen
Afwijkingen voor gemengde ploegen
De VHL mag op basis van een met redenen omkleed (buitengewone omstandigheden) dossier
gemengde ploegen toestaan. De VHL zal beslissen of deze ploeg in boys of in girls ingeschreven
moet worden. Zulke afwijking is enkel mogelijk indien de Club over geen enkele ploeg beschikt
in de leeftijdscategorie van de betrokken Spelers.
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Gemengde ploegen die in Regionale 1 aantreden mogen niet stijgen naar Nationale
competities.
Dalende en Stijgende afwijkingen
Dalende afwijkingen
Om opgesteld te worden in een onmiddellijk lagere leeftijdscategorie voor Spelers
gekwalificeerd voor U12 of hoger, en in maximum twee (2) lagere categorieën voor Spelers
gekwalificeerd voor U11 of lager, dient de Speler een uitzonderlijke afwijking te bekomen van
de VHL.
Een dalende afwijking is enkel mogelijk indien de Club over geen enkele ploeg beschikt in de
betrokken regionale competitie van de leeftijdscategorie waarin de Speler zou gekwalificeerd
zijn.
De Speler mag niet opgesteld worden zolang deze goedgekeurde afwijking niet werd
bekomen.
In de regionale afdelingen U14, U16 en U19 is elke dalende afwijking enkel mogelijk voor
Spelers in het eerste jaar van hun leeftijdscategorie.
Maximaal aantal dalende afwijkingen per ploeg op het Wedstrijdblad:





Max. 1 dalende afwijking voor spelers uit de U8 en U9 categorieën;
Max. 2 dalende afwijkingen voor spelers uit de U10, U11, U12 en U14 categorieën;
Max. 3 dalende afwijkingen voor spelers uit de U16 en U19 categorieën.
Max 1 dalende afwijkingen voor spelers uit de U20 categorie.

De ploegen die in Regionale 1 aantreden met Spelers die een dalende derogatie hebben
verkregen mogen niet stijgen naar Nationale competities.
De Spelers die een dalende afwijking hebben verkregen mogen tijdens dat seizoen alleen
spelen in de leeftijdscategorie waarvoor hij een dalende afwijking heeft. Als die speler in een
hogere leeftijdscategorie speelt, zal hij de facto en onmiddellijk zijn dalende afwijking
verliezen.
De Generaal Directeur mag op basis van door een club aangehaalde uitzonderlijke
omstandigheden specifieke afwijkingen toekennen (die niet voorzien zijn in dit reglement).
Stijgende afwijkingen
a. Automatische afwijkingen:


Spelers gekwalificeerd U6 (spelers dis de leeftijd van 6 jaar niet bereid in de
loop van het kalenderjaar waarin de competitie een aanvang neemt), U7, U8,
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U9, U10: elke Speler mag zonder enige formaliteit in de twee onmiddellijk
hogere leeftijdscategorieën opgesteld worden;
Spelers gekwalificeerd U11, U12, U14, U16 of U19: elke Speler mag zonder
enige formaliteit in de onmiddellijk hogere leeftijdscategorie opgesteld
worden;

b. Uitzonderlijke afwijkingen:
Deze uitzonderingen worden slechts voor één seizoen toegekend.


Spelers gekwalificeerd U5 (spelers die de leeftijd van 5 jaar niet bereiken in de
loop van het kalenderjaar waarin de competitie een aanvang neemt): om in U7
uit te komen, moet die speler bij de VHL een medisch attest indienen dat niet
ouder dan drie (3) maanden mag zijn en is ondertekend door een pediater die
verklaart dat die speler in goede fysieke toestand verkeert. Bij dat medisch
attest moet een ouderlijke toestemming worden gevoegd waaruit blijkt dat de
jongere mag spelen in de betrokken categorie. De VHL zal de toelating geven
enkel nadat het akkoord van een medisch deskundige is verkregen.
 Spelers gekwalificeerd in U7, U8, U9, U10: om te mogen uitkomen in een
leeftijdscategorie die driemaal hoger is dan zijn leeftijdscategorie, moet de
Speler bij de VHL een medisch attest indienen dat niet ouder dan drie (3)
maanden mag zijn, is ondertekend door een dokter in de sportgeneeskunde en
waaruit blijkt dat die Speler in goede fysieke toestand verkeert. Bij dat medisch
attest moet een ouderlijke toestemming worden gevoegd waaruit blijkt dat de
jongere mag spelen in de betrokken categorie. De VHL zal de toelating geven
enkel na het akkoord van een medisch deskundige is verkregen.
 Spelers gekwalificeerd in U11, U12, U14, U16 of U19: om te mogen uitkomen
in een leeftijdscategorie die tweemaal hoger is dan zijn leeftijdscategorie, moet
de Speler bij de VHL een medisch attest indienen dat niet ouder dan drie (3)
maanden mag zijn, is onderteken door een dokter in de sportgeneeskunde en
waaruit blijkt dat de Speler in goede fysieke toestand verkeert. Bij dat medisch
attest moet een ouderlijke toelating worden gevoegd waaruit blijkt dat de
Speler mag spelen in de betrokken categorie. De VHL zal de toelating geven
enkel nadat het akkoord van een medisch deskundige is verkregen.
c. Automatische afwijkingen voor de volwassenencategorie: de Spelers die de leeftijd
van 16 jaar bereiken op uiterlijk 31/12 van het lopende seizoen mogen zonder enige
formaliteit spelen bij de volwassenen vanaf het begin van dat seizoen.
d. Uitzonderlijke afwijking voor de volwassenencategorie: om bij de volwassenen te
mogen uitkomen vanaf het begin van het seizoen, moeten Spelers die de leeftijd van
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15 jaar bereiken op uiterlijk 31/12 van het lopende seizoen bij de VHL een medisch
attest indienen dat niet ouder dan drie (3) maanden mag zijn, is ondertekend door een
dokter in de sportgeneeskunde en waaruit blijkt dat de Speler in goede fysieke
toestand verkeert. Bij dat medisch attest, moet een ouderlijke toelating worden
gevoegd waaruit blijkt dat de jongere mag spelen in de betrokken categorie. De VHL
zal de toelating geven enkel nadat het akkoord van een medisch deskundige is
verkregen.
Om bij volwassenen te mogen uitkomen vanaf de dag waarop ze 15 jaar oud zijn,
moeten de Spelers die de leeftijd van 15 jaar bereiken na 31/12 van het lopende
seizoen bij de VHL een medisch attest indienen dat niet ouder is dans drie (3) maanden
mag zijn, is orderteken door een dokter in sportgeneeskunde en waaruit blijkt dat de
Speler in goede fysieke toestand verkeert. Bij dat medisch attest moet een ouderlijke
toelating worden gevoegd waaruit blijkt dat de jongere mag spelen in de betrokken
categorie. De VHL zal de toelating geven enkel nadat het akkoord van een medisch
deskundige is verkregen.
Als die bepaling niet in acht wordt genomen, krijgt de Club een boete van 50€. Bij een
tweede overtreding door dezelfde Club voor dezelfde Speler tijdens het lopende
seizoen, wordt aan de ploeg die een jongere zonder toestemming heeft opgesteld, een
kwalificatie forfait opgelegd.
k. Kwalificaties Jeugd
De Spelers die gekwalificeerd zijn om in jeugdcompetities te spelen, mogen deelnemen aan
maximum drie (3) wedstrijden per competitie weekend.
Een ploeg mag maximum twee (2) spelers opstellen die dezelfde dag al met een andere ploeg
van dezelfde leeftijdscategorie hebben meegespeeld.
Gedurende de laatste twee (2) speeldagen van de eerste of tweede ronde alsook gedurende
de Play-Offs en de barrages, 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 – behalve
wanneer een gemotiveerd verzoek, ingediend bij de Generaal Directeur minstens vier (4)
kalenderdagen voor de wedstrijden door deze laatste werd ingewilligd. Deze bepaling geldt
niet voor een Speler die in een hogere leeftijdscategorie dan de zijne speelt voor de
wedstrijden in deze hogere leeftijdscategorie.
Bijvoorbeeld: een U16 mag steeds tijdens de laatste twee speeldagen van een ronde in U19
spelen zelfs als hij minder dan de helft van de wedstrijden van deze ploeg heeft gespeeld. A
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contrario, een U16 die 100% van de wedstrijden in U19 heeft gespeeld en 30% van de
wedstrijden in U16, mag tijdens de twee laatste wedstrijden van die ronde niet meer in U16
spelen (behalve indien de Speler geniet van de uitzondering voor twee Spelers).
In geval van inbreuk op bovenstaand artikel, zal de ploeg bestraft worden met een
kwalificatieforfait voor de desbetreffende wedstrijd.
Artikel 15 – Theoretische scheidsrechterexamen
Alle Spelers geboren vanaf U13 moeten verplicht geslaagd zijn voor het theoretisch
scheidsrechterexamen om te mogen deelnemen aan de competitie ongeacht waartoe de
Speler speelt.
Voor de Spelers die voor het eerst als “outdoor speler” bij de VHL of de LFH zijn aangesloten
na 1 juni voorafgaand aan het begin van het lopende seizoen, is die bepaling niet van
toepassing.
In geval van inbreuk op dit artikel, zullen volgende sancties van toepassing zijn:





1ste inbreuk: waarschuwing
2de inbreuk voor dezelfde Speler: boete van 25€
3de inbreuk voor dezelfde Speler: boete van 50€
4de inbreuk en volgende voor dezelfde Speler: kwalificatieforfait

Artikel 16 - Identiteitsbewijs
Vanaf de categorie U14 moeten de verantwoordelijken van de ploegen ten laatste 15 minuten
vóór het begin van elke wedstrijd spontaan de officiële identiteitsbewijzen (met foto)
voorleggen van de spelers ingeschreven op het Wedstrijdblad. Een fotokopie van dergelijk
bewijs is toegelaten. De lidkaarten beschikbaar via de Officiële App van de bond zijn eveneens
toegelaten, voor zover de foto toelaat om de Speler te identificeren.
Dit op straffe:



voor de betrokken Speler(s) niet op het Wedstrijdblad te mogen worden ingeschreven
en dus niet aan de wedstrijd te mogen deelnemen;
of voor de ploeg van het opleggen van een “Reglementair forfait” indien de
identificatiedocumenten van het minimum aantal speler voorzien in artikel 6.5 niet
kunnen worden voorgelegd.

HOOFDSTUK III – RANGSCHIKKINGEN, TITELS, STIJGEN EN DALEN
Artikel 17 - Rangschikkingen
De volgende punten worden toegekend na elke wedstrijd:
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3 punten aan de winnende ploeg;
1 punt aan elke ploeg bij gelijke stand;
0 punten aan de verliezende ploeg.

De ploegen worden gerangschikt op basis van het aantal punten die zij elk in de loop van de
competitie hebben behaald.
Bij gelijke stand na afloop van de competitie worden de ploegen in volgorde gerangschikt
volgens:





het aantal overwinningen;
het verschil tussen de doelpunten « vóór » en de doelpunten « tegen », een positief
doelpuntensaldo is altijd hoger dan een negatief doelpuntensaldo ;
het aantal doelpunten « vóór » ;
de uitslag(en) van de onderlinge wedstrijd(en) in de loop van de competitie.

Als hierna de stand nog gelijk is, dan worden de ploegen definitief gerangschikt door loting.
Voor de ploegen die in aanmerking komen voor promotie, voor degradatie of een kwalificatie
voor een volgende Ronde wordt de loting vervangen door één Barragewedstrijd – in een
heenwedstrijd - (in geval van twee (2) betrokken ploegen), of door een Eindronde (in geval
van meer dan twee (2) betrokken ploegen).
Artikel 18 - Barragewedstrijd - Eindronde
In geval van forfait van een ploeg gekwalificeerd voor barragewedstrijden of finale poule, zal
deze niet vervangen worden.
Als er wegens overmacht geen Barragewedstrijden of Eindrondes kunnen worden
georganiseerd, kan het Bestuursorgaan besluiten om die wedstrijden bij wijze van
uitzondering te vervangen door een publieke loting. Tegen deze beslissing kan geen beroep
worden aangetekend.
a. Barrage in één enkele wedstrijd
Een barragewedstrijd wordt betwist op een door de VHL aangeduid veld.
Bij gelijke stand na afloop van die wedstrijd zal de winnaar bepaald worden via een shoot-out
competitie voor alle wedstrijden die geleid worden door Scheidsrechters aangeduid door de
VHL of via penalty stroke competitie voor wedstrijden die geleid worden door Scheidsrechters
die niet aangeduid zijn door de VHL.
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b. Barrage met heen- en terugwedstrijd
De heenwedstrijd wordt gespeeld op het veld van één der betrokken Clubs, en de
terugwedstrijd op het veld van de andere betrokken Club. De volgorde wordt door loting
bepaald.
Bij een gelijk aantal overwinningen en doelsaldo na afloop van de reglementaire tijd van de
twee wedstrijden zal de winnaar bepaald worden via een shoot-out competitie voor alle
wedstrijden die geleid worden door Scheidsrechters aangeduid door de VHL of via penalty
strokes voor wedstrijden die geleid worden door Scheidsrechters die niet aangeduid zijn door
de VHL.
c. Eindronde
In een Eindronde ontmoet elke ploeg alle andere ploegen in “heenwedstrijden” op een veld
aangeduid door de VHL.
In geval van een Eindronde met drie ploegen wordt de eerste wedstrijd bij loting bepaald.
Indien twee ploegen van eenzelfde Club eenzelfde eindronde betwisten zullen zij automatisch
tegen elkaar dienen te spelen tijdens de eerste wedstrijd.
De verliezer van deze wedstrijd speelt zijn tweede wedstrijd tegen de ploeg die nog niet heeft
gespeeld. In geval van gelijkspel van de eerste wedstrijd wordt de tweede wedstrijd bij loting
bepaald.
De toekenning van de punten en het klassement van de na afloop van de competitie gelijk
staande ploegen gebeurt zoals aangegeven in artikel 17 hierboven. Bij volledig gelijke stand
volgens de criteria van artikel 17 hierboven tussen twee ploegen in strijd voor degradatie of
voor promotie, zal een loting plaatsvinden om de winnaar te bepalen.
Indien een ploeg forfait geeft of een forfait opgelegd krijgt voor een wedstrijd van een
Eindronde, leidt dit tot een forfait voor alle wedstrijden van die ploeg in de Eindronde.
Artikel 19 - Kosten
Zoals voor het Kampioenschap, worden de Barragewedstrijden en de Eindronde door de VHL
geprogrammeerd zonder kosten ten hare laste. De Clubs moeten hun veld kosteloos ter
beschikking stellen voor de programmeringen van de VHL zelfs indien deze wedstrijden
betrekking hebben op ploegen van andere clubs.
Artikel 20 - Vervroegde stopzetting van het kampioenschap
Als een kampioenschap niet kan worden beëindigd wegens uitzonderlijke externe
omstandigheden:


wordt er geen kampioenstitel toegekend;
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als elke ploeg niet minstens één wedstrijd heeft kunnen spelen tegen elke ploeg uit
zijn poule, worden de kampioenschapswedstrijden als niet gespeeld beschouwd en
wordt het seizoen geannuleerd;
Als elke ploeg minstens één wedstrijd heeft kunnen spelen tegen elke ploeg uit zijn
poule, wordt alleen met de wedstrijden uit de eerste ronde tegen elke ploeg rekening
gehouden voor de bepaling van de stijgers en dalers. In dat geval, als de ploegen van
een afdeling zijn gespreid over meer poules dan er plaatsen zijn om te stijgen of dalen,
zal het Bestuursorgaan soeverein beslissen welke ploegen zullen stijgen of dalen met
het oog op de inachtneming van het aantal stijgers en dalers zoals oorspronkelijk
vermeld in dit reglement.

Artikel 21- Kampioenstitel
De Titel van Kampioen van de Vlaamse Gemeenschap (Heren en Dames) wordt toegekend aan
de winnaar van Regionale Afdelingen I, na afloop van het Kampioenschap.
Een Titel van Winnaar wordt toegekend aan de ploeg, die in elke andere Afdeling als eerste
geklasseerd is behalve andersluidende modaliteiten voorzien in dit Reglement.
Artikel 22 - Promotie en Degradatie
a. Algemene regel
Het mechanisme voor promotie en degradatie is van toepassing voor alle competities
gespeeld in de vorm van een Kampioenschap, behoudens andersluidende modaliteiten vóór
het begin van de competitie vastgelegd door het Bestuursorgaan.
Indien er een “bye” voorkomt in de afdeling zal deze als laatste van het Kampioenschap
geklasseerd worden.
b. Regionale Afdelingen Dames, Heren en "Lagere"
Tussen Regionale Afdeling I en overeenkomstige Nationale Afdelingen
In Afdeling I Dames en Heren promoveren de als eerste geklasseerde ploegen van de
Regionale Afdeling 1 naar de Nationale Afdeling Open.
In Lagere stijgt de eerste van de Regionale Afdeling 1 naar de Nationale Afdeling.
In Junior Ladies, Ladies en Gents stijgt de eerste van de Regionale Afdeling 1 naar de Nationale
Afdeling.
Tussen Regionale Afdeling I en Afdeling II
In Lagere en Dames OL, dalen de twee laagst geklasseerde ploegen uit Afdeling I naar Afdeling
II. Ze worden vervangen door de eerste uit beide Afdelingen II.
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In Heren OL, dalen de zes laagst geklasseerde ploegen uit Afdeling I (die de VHL2 in de tweede
ronde is genoemd – de 3 laagst geklasseerde uit VHL2A en de 3 laagst geklasseerde uit VHL2B)
naar Afdeling II.
In geval het aantal directe degraderende ploegen uit de Nationale Afdeling groter is dan het
aantal directe promoverende ploegen naar de Nationale Afdeling, zal het aantal direct
degraderende ploegen van Regionale Afdeling I naar Afdeling II aangepast worden in functie
van dit verschil en zo verder in de volgende afdelingen.
In geval het aantal directe degraderende ploegen uit de Nationale Afdeling minder is dan het
aantal directe promoverende ploegen naar de Nationale Afdeling, zal het aantal direct
promoverende ploegen van Regionale Afdeling II naar Afdeling I aangepast worden in functie
van dit verschil en zo verder in de volgende afdelingen.
Tussen Regionale Afdelingen II en Afdelingen III
In Dames OL en Lagere, dalen de laatste vier uit elke reeks van Afdeling II naar Afdeling III. Ze
worden vervangen door de twee eerste uit elke reeks van Afdelingen III.
c. U10-U11-U12
Ploegen uit Regionale 1 die zich kwalificeren voor de nationale afdelingen, zijn:






wanneer er twee poules zijn in Afdeling 1 VHL en LFH: alle ploegen mogen in de
nationale afdelingen spelen;
wanneer er drie poules zijn in Afdeling 1 VHL en LFH: de eerste vier uit elke poule
mogen in de nationale afdelingen spelen
wanneer er vier poules zijn in Afdeling 1 VHL en LFH: de eerste drie uit elke poule
mogen in de nationale afdelingen spelen
wanneer er vijf poules zijn in Afdeling 1 VHL en LFH: de eerste twee uit elke poule
mogen in de nationale afdelingen spelen.
wanneer er zes poules zijn in Afdeling 1 VHL en LFH: de twee eerstgeplaatsen uit elke
poule mogen in de nationale afdelingen spelen.

d. U14 – U16 – U19
De drie ploegen van de Regionale Afdeling 1 die naar de Nationale afdelingen stijgen worden
als volgt bepaald:




Wanneer er slechts één poule in Afdeling 1 is, stijgen de drie eerste ploegen;
Wanneer er 2 poules in Afdeling 1 zijn, stijgen de eerste van elke poule en de winnaar
van de barragewedstrijd tussen de twee tweedes van elke poule;
Wanneer er 3 poules in Afdeling 1 zijn, stijgt de eerste van elke poule.
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d. Niet herinschrijven of afstand van promotie
Wanneer een ploeg zich niet opnieuw inschrijft of afziet van promotie wordt ze in die Afdeling
vervangen door de ploeg die op het einde van het vorige Kampioenschap gerangschikt was na
de laatste stijgende ploeg in de onmiddellijk lagere Afdeling.
Indien verschillende ploegen in aanmerking komen om te stijgen zal de selectie gemaakt
worden op basis van hun uitslagen tijdens het Kampioenschap tegen de vijf best gerangschikte
ploegen uit hun reeks, rekening houdend met de klasseringcriteria van het artikel 17. Bij
gelijke stand wordt een loting georganiseerd (onverminderd de laatste alinea van artikel 17).
In geval er verschillende poules in de onmiddellijk onderliggende Divisie zijn, zullen de ploegen
van de verschillende poules die voldoen aan de criteria van de vorige alinea in aanmerking
komen. Er zal voorrang verleend worden aan de ploeg die de beste plaats heeft behaald in zijn
poule. Indien ploegen die dezelfde plaats hebben behaald in verschillende poules in
aanmerking komen om de ploegen die afstand hebben gedaan van hun plaats of forfait
hebben gegeven te vervangen, zal de keuze bepaald worden door lottrekking.
Indien de plaats vacant blijft, zal ze worden toegewezen aan de dalende ploegen uit de
betrokken afdeling in geval van niet weder-inschrijving en aan de dalende ploegen uit de
onmiddellijk hogere Afdeling in geval van weigering van promotie. De vacante plaats zal bij
voorrang worden aangeboden aan de hoogst gerangschikte dalende ploeg. Als er
verscheidene poules zijn in de betrokken afdeling, zullen de ploegen uit de diverse poules die
voldoen aan de criteria in bovenstaande alinea in aanmerking komen. Er zal voorrang worden
verleend aan de ploeg die de beste plaats heeft behaald in zijn poule. Wanneer ploegen die
een zelfde plaats in verscheidene poules hebben behaald in aanmerking komen om de plaats
in te nemen van de ploeg die zich heeft teruggetrokken of forfait heeft gegeven, zal de keuze
bij loting worden bepaald .
Indien geen enkele van voormelde ploegen aanvaardt om de niet weder-ingeschreven ploeg
of de ploeg die promotie heeft geweigerd te vervangen, zal deze ploeg niet vervangen worden.

Hoofdstuk IV – SCHEIDSRECHTERSAMBT
Artikel 23 - Bevoegdheden van de Scheidsrechter
Tijdens de wedstrijd staan de Scheidsrechters in voor de naleving van de Reglementen en
spelregels. Hun beslissingen zijn soeverein.
Zij beoordelen de orde op en rond het veld (de videotoren inbegrepen), vóór, tijdens en
meteen na de wedstrijd.
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Zij zijn bovendien als enigen bevoegd om maatregelen te nemen om deze orde te handhaven
ongeacht, onder andere, de bevoegdheden toegekend aan de Terreinafgevaardigde.
Zij zijn de enigen die oordelen over de bespeelbaarheid van het veld, wanneer die beslissing
minder dan een halfuur vóór het begin van de wedstrijd of tijdens de wedstrijd moet worden
genomen. Indien de Scheidsrechters het oneens zijn, wordt het veld als onbespeelbaar
beschouwd.
Het is verboden om van Scheidsrechter te wisselen in de loop van de wedstrijd behalve in
geval van overmacht.
Artikel 24 - Scheidsrechtersgraden - Examens
Theoretisch Scheidsrechter :



Deze graad wordt toegekend na het slagen voor het theoretisch scheidsrechterexamen
via een online examen;
Deze graad is vereist om wedstrijden op een volledig veld te leiden en om te mogen
deelnemen aan een hoger examen.

Club Umpire :



Deze graad wordt toegekend na het slagen voor het theoretisch scheidsrechterexamen
via een online examen en het slagen voor een praktisch examen op het veld;
Deze graad is vereist om te mogen deelnemen aan het examen va Nationaal
(jeugd)scheidsrechter.

De VHL organiseert op vraag van de Clubs examens voor het behalen van de verschillende
graden.
Artikel 25 - Prerogatieven en aanstellingen
Iedere Club is ertoe gehouden voor alle thuiswedstrijden van Senioren twee scheidsrechters
te voorzien die minstens als Theoretische Scheidsrechter gekwalificeerd zijn.
Voor de Jeugdcompetities moet elke Club voor alle thuiswedstrijden twee scheidsrechters
voorzien die minstens als Theoretische Scheidsrechter gekwalificeerd zijn (behalve voor de
Regionale 1 U14, U16 en U19 waar elke Club één scheidsrechter moet voorzien die minstens
als Theoretische Scheidsrechter gekwalificeerd is).
Artikel 26 - Afwezigheid van scheidsrechter(s)
Ontbreekt een Scheidsrechter, aangeduid door een Club, dan dient de aanvoerder van de Club
die de Scheidsrechter moet voorzien verplicht een medespeler aan te duiden om de wedstrijd
te fluiten. Indien de Club twee Scheidsrechters moet leveren en deze twee scheidsrechters
ontbreken, dan dient de aanvoerder verplicht twee medespelers aan te duiden.
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De medespeler(s) die alzo werd(en) aangewezen mag (mogen) niet aan de wedstrijd
deelnemen.
Indien de medespeler aangeduid om te fluiten toch speelt dan zal zijn Club een boete krijgen
(boete “ontbrekende scheidsrechtersnaam op het Wedstrijdblad”).
Bij gebrek aan het leveren van correct gekwalificeerde Scheidsrechter voor officiële
wedstrijden van de VHL zal een boete opgelegd worden. Deze boete is vastgestelde in het
Reglement omtrent de barema’s voor kosten en boetes (boete “niet gekwalificeerde
scheidsrechter”).

Hoofdstuk V: Het Veld en het Spel
Sectie 1: Het Veld
Artikel 27 - Velden – Doelen – Uitrustingen
a. Velden
De Clubs die deelnemen aan de officiële VHL competities dienen te beschikken over door de
VHL goedgekeurde speelvelden. De velden moeten in goede staat zijn en goedgekeurd
worden door de VHL.
Elk nieuw veld of nieuwe mat moet laag per laag goedgekeurd worden tijdens de bouw, door
een door de FIH erkend labo volgens de door de FIH gedefinieerde normen waarvan de details
te vinden zijn in de ad hoc publicaties en op de website van de FIH (http://www.fih.ch/)
Een speelveld dat goedgekeurd is door de KBHB zal ook zonder verdere controle goedgekeurd
worden door de VHL.
b. Doelen
De doelen moeten in goede staat zijn en conform aan de voorschriften van de spelregels
uitgegeven door de FIH. Die schrijven onder meer voor dat de palen waaraan de netten
hangen zodanig bevestigd moeten zijn dat een bal die in het doel komt op voornoemde palen
niet kan terugkaatsen (netten moeten opgehangen worden aan de palen van de doelen en
niet bevestigd worden achter deze palen).
Geen enkel voorwerp mag vastgemaakt worden aan het doelkader noch aan de doelpalen (zie
hieronder) behalve Bij televisiewedstrijden met de toestemming van de beide
scheidsrechters.
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c. Verlichting
Verlichting is verplicht voor elke wedstrijd die minder dan een uur voor de zonsondergang
begint.
Het speelveld moet beschikken over een verlichting met een gemiddelde horizontale
verlichtingssterkte van minstens 250 lux, waarbij elk meetpunt een horizontale
verlichtingssterkte heeft van minstens 175 lux.
Verhouding Min/Max >0.5 en Min/gemiddeld >0.7
d. Andere vereiste uitrustingen





Voor tijdelijk geschorste spelers dienen minimum vier (4) degelijke stoelen geplaatst
te worden buiten de twee eerste meters van de neutrale zone tegenover de middellijn;
Dugout (zitbanken of stoelen binnen de dug-out) voor ten minste 9 personen in elke
dugout-zone. Twee dugout-zones bestemd voor de ploegen die spelen. Deze zones
worden als volgt afgebakend aan weerskanten van de middellijn:
o Binnenste limiet: op een afstand van minimum 5 meter van de middellijn.
o Buitenste limiet: op een afstand van maximum 20 meter van de middelijn.
o Totale lengte van de zone: 5 tot 15 meter
o Afstand van het veld: op minimum 1 meter
De belijning omschreven in de door de FIH uitgegeven spelregels.



Cornervlaggen in goede staat en in overeenstemming met de voorschriften van de
spelregels uitgevaardigd door de FIH.



Veiligheidsnetten van minimum zes (6) meter hoog achter de doelen van een volledig
hockeyveld.



Een AED (automatische externe defibrillator) moet toegankelijk en zichtbaar zijn, en
aangegeven zijn met pijlen.

e. Goedkeuring van velden
De goedkeuring van een veld moet verkregen worden alvorens er een officiële wedstrijd op
kan plaatsvinden.
Elk veld moet goedgekeurd worden op basis van een controlerapport door een door de FIH
erkend labo overeekomstig de FIH normen vermeld in de ad hoc publicaties op de website van
de FIH (http://www.fih.ch/). Dit certificaat blijft 5 jaar geldig.
Naast de goedkeuring van het veld door de FIH, zullen de installaties en uitrustingen moeten
worden goedgekeurd door de VHL.
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Voor alle officiële competities geldt dat, in geval een veld van het "Global" type niet besproeid
werd, vermelden de Scheidsrechters dit op het Wedstrijdblad en laten de wedstrijd doorgaan
op het desbetreffende veld of op een ander veld.
De VHL behoudt zich het recht voor om op elk moment extra controles uit te voeren ingeval
er problemen worden gemeld die kunnen leiden tot de annulering van de goedkeuring.
De kosten van die extra controles zullen door de VHL worden gedragen. Indien die controles
leiden tot annulering van de goedkeuring zal elke aanvullende controle op kosten van de club
worden uitgevoerd.
De Clubs worden verwittigd als een controle zal plaatsvinden.
Elke onregelmatigheid in verband met het veld, het speloppervlak, de doelen en de uitrusting
van het veld (paaltjes, reservebanken, verlichting, netheid, TV toren, publiciteit…), evenals
voor de kleedkamers, wordt door de Scheidsrechters op het Wedstrijdblad vermeld.
f. Inbreuk
Iedere inbreuk kan worden bestraft (artikel 22 HR) en zal ter kennis worden gebracht van het
Bestuursorgaan.
Artikel 28 - Toegang tot het veld
28.1. Met uitzondering van de Scheidsrechters en de Spelers die op het Wedstrijdblad vermeld
staan mag niemand het veld betreden tijdens de wedstrijd, tenzij dit toegelaten wordt door
één van de Scheidsrechters.
De drie (3) stafleden en de wisselspelers van elke ploeg, zoals vastgelegd op het Wedstrijdblad,
zijnde maximaal acht personen, moeten op de reservebank van hun ploeg blijven zitten tijdens
de reglementaire speelduur, met inbegrip van de spelonderbrekingen, tenzij de
Scheidsrechters andere richtlijnen geven, of wanneer zij tot een wissel overgaan of medische
hulp bieden. Alleen de coach mag rechtstaan in de dugout-zone zoals omschreven in artikel
26.
Het is de Manager enkel toegelaten om recht te staan teneinde over te gaan tot de wissels
van Spelers of om geschorste spelers een verfrissing te bezorgen.
De coach zal ofwel op de bank, ofwel in de dugout zone aanwezig moeten zijn. Hij is de enige
die de spelers mag coachen en die aan de spelers instructies mag geven.
Wie zich op de toren bevindt mag zijn ploeg niet rechtstreeks coachen, maar kan desgevallend
via radio informatie overmaken. Deze persoon moet niet op het Wedstrijdblad vermeld
worden.
De Terreinafgevaardigde heeft toegang tot het veld zoals nader omschreven in artikel 29.
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Mits toestemming van de Scheidsrechters mogen fotografen toegang hebben tot het veld.
28.2. Ingeval een Speler niet meer in staat is te spelen, kan één van de Scheidsrechters de
dokter en/of de fysiotherapeut van de ploeg toelaten het veld te betreden om de betrokken
Speler te verzorgen en/of weg te dragen. De coach van de ploeg mag het veld nooit betreden,
onder welke omstandigheden ook.
Indien de dokter/fysiotherapeut het veld betreedt moet de betrokken Speler gedurende twee
minuten het veld verlaten (tenzij het gaat om de doelverdediger). De Speler kan worden
vervangen behoudens andersluidende regel in de Spelregels.
28.3. Op het veld mogen geen dranken of andere verfrissingen worden gebruikt. Een Speler
die een verfrissing wil nemen in de loop van de wedstrijd, met inbegrip van de
onderbrekingen, moet het veld verlaten en mag het opnieuw betreden, maar niet tussen de
achterlijn en de 23 meterlijn.
28.4. De Staff van een ploeg en de Spelers mogen het veld tijdens de rust alleen niet zonder
voorafgaande toestemming van de Scheidsrechters. Indien de Spelers niet klaar zijn om de
wedstrijd te hervatten op het einde van de rust kan een gele kaart « kapitein » worden
gegeven aan de ploeg die te laat is.
Artikel 29- Terreinafgevaardigde
De Terreinafgevaardigde is verantwoordelijk voor het gedrag van de leden op de bank, en in
het algemeen van alle personen die zich rond het veld bevinden.
De aanwezigheid van een Terreinafgevaardigde is verplicht voor alle wedstrijden die geleid
zouden moeten worden door Scheidsrechters aangeduid door de VHL. Hij moet een
kenmerkende armband dragen.
Hij moet minstens 45 minuten vóór het begin van de wedstrijd aanwezig zijn.
Voor de wedstrijden die geleid moeten worden door Scheidsrechters aangeduid door de VHL,
moet de aanvoerder van de bezochte Club, als de Afgevaardigde zich 15 minuten vóór het
begin van de wedstrijd niet heeft gemeld, automatisch een Speler van de bezochte Club
aanduiden. Die Speler zal enkel die taak vervullen en mag dus niet deelnemen aan de
wedstrijd.
De aanvoerder van de thuisploeg mag de rol van Terreinafgevaardigde op zich nemen bij
wedstrijden zonder aanduiding vanwege de VHL.
Voor Jeugdcompetities zullen bij afwezigheid
van een Terreinafgevaardigde de
scheidsrechters zijn taken overnemen, ook al zijn alle scheidsrechters jonger dan 18.
In alle andere gevallen moet de Terreinafgevaardigde minstens 18 jaar oud zijn.
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Ingeval van niet naleving van deze verplichting zal de bezochte Club veroordeeld worden tot
een administratieve boete (vastgestelde door het Reglement over de Barema’s voor kosten
en boetes).
Voor alle wedstrijden waarvan het veld door de VHL is aangeduid, zal de Terreinafgevaardigde
aangesteld worden door de ploeg die door de VHL als Thuisploeg wordt aangeduid.
De rol van de Terreinafgevaardigde, die zijn Club vertegenwoordigt, bestaat erin te zorgen dat:
VÓÓR de wedstrijd:








de doelen en lijnen van het veld in overeenstemming zijn met de Spelregels
uitgevaardigd door de FIH en met de Reglementen van de VHL;
het veld besproeid wordt indien nodig;
dat de vier (4) cornervlaggen op het veld geplaatst zijn ;
er reservebanken, stoelen of dug-outs beschikbaar zijn ;
de EHBO-kist beschikbaar is aan de rand van het veld ;
er genoeg ballen beschikbaar zijn voor de wedstijd;
het Wedstrijdblad minstens 30 minuten vóór de aanvang van de wedstrijd door elke
ploeg wordt ingevuld.

TIJDENS de wedstrijd dat:





Enkel de personen toegelaten door artikel 28 toegang tot het veld hebben;
de spelerswissels correct verlopen;
er wordt toegezien op het goed gedrag van de toeschouwers rond het veld en van de
personen op de bank;
hij ten allen tijde beschikbaar is, tussen de twee dug-outs, om gevolg te kunnen geven
aan elk verzoek van de Scheidsrechters.

De terreinafgevaardigde mag geen andere functie bekleden dan die van terreinafgevaardigde.
NA de wedstrijd:



dat het Wedstrijdblad wordt aangevuld met het eindresultaat en vervolgens door de
Scheidsrechters wordt gevalideerd;
dat er geen enkele vorm van agressie wordt gepleegd tegenover de Scheidsrechters
door de Spelers, coaches, managers en toeschouwers tijdens de tijd die nodig is na de
wedstrijd.

De Terreinafgevaardigde, die zich mag laten bijstaan door een of meer adjunctafgevaardigden die hij vooraf aan de Scheidsrechters heeft voorgesteld, blijft vervolgens de
nodige tijd tot hun beschikking.
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Artikel 30 - EHBO-kist
De Club van de thuisploeg moet ervoor zorgen dat tijdens de hele duur van de wedstrijd in de
onmiddellijke nabijheid van het veld een EHBO-kist beschikbaar is.
De Terreinafgevaardigde moet zich ervan verzekeren dat dit voorschrift wordt nageleefd.
De EHBO-kist moet minstens omvatten:











Ijs onder de vorm van ijs, Ice-Pack, Cold Pack,…;
Ontsmettingsmiddel: cedium en Isobetadine dermicum;
Fysiologische oplossing in flesjes;
Steriele kompressen; steriele gaasverbanden; Velpeau verbanden;
Hypoallergenische hechtpleisters;
1 schaar;
Steristrips;
Pijnstillend middel: Paracetamol of Dafalgan of Perdolan mono;
Antihistaminicum: Xyzall of Zyrtec of Cetirizine;
Het nodige om eventuele bloed sporen op het veld te verwijderen.

Sectie 2: Het Spel
Artikel 31 - Duur van de wedstrijden
Officiële wedstrijden worden gespeeld in twee (2) speelhelften van elk 35 minuten. De rust
bedraagt vijf (5) minuten, afhankelijk van een eventuele sproeibeurt.
Als uitzondering op paragraaf 1 is speelduur van de wedstrijden :




In Gents, Ladies, Junior Ladies en U14: twee speelhelften van 30 minuten;
In U9 tot U12: twee speelhelften van 25 minuten;
In U7 en U8: twee speelhelften van 20 minuten.

Vanaf U7 tot U12, krijgt elke ploeg één time-out per wedstrijd. De time-out duurt 30 seconden
et de tijd blijft doorlopen. De time-out kan niet meer worden aangevraagd in de laatste 5
minuten van de wedstrijd, noch tijdens een speelfase
Artikel 32 - Wedstrijdblad
Voor elke officiële wedstrijd moet een Wedstrijdblad, conform aan een standaard formulier
van de VHL, ingevuld worden en door de Terreinafgevaardigde ter beschikking gesteld worden
van de Scheidsrechters uiterlijk dertig (30) minuten vóór de aanvang van de wedstrijd. Dit
Wedstrijdblad wordt elektronisch opgesteld behalve in geval van overmacht.
De namen van de aanvoerders, de Terreinafgevaardigde en maximaal zestien (16) Spelers per
ploeg, die aan de wedstrijd wensen deel te nemen, evenals de namen van de coaches, de
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stafleden en de scheidsrechters moeten op het Wedstrijdblad vermeld worden. Voor de U9,
U10, U11, U12, evenals voor de Gents en Ladies, mogen er maximum 12 (twaalf) Spelers op
het Wedstrijdblad staan. Voor de U7 en U8, mogen er maximum 8 (acht) Spelers op het
Wedstrijdblad staan.
Nadien mogen geen wijzigingen meer worden aangebracht op het Wedstrijdblad zonder
voorafgaandelijke toestemming van de Scheidsrechters, en in ieder geval niet later dan het
ogenblik waarop de wedstrijd aanvangt.
Na afloop van de wedstrijd, zorgt de Terreinafgevaardigde er voor dat de Scheidsrechters het
Wedstrijdblad kunnen vervolledigd en gevalideerd.
In geval van overmacht moet een « papieren » Wedstrijdblad op de eerste werkdag na de
wedstrijd verstuurd worden naar de VHL en dit vóór 23 uur. In dit geval moet de uitslag
onmiddellijk na het einde van de wedstrijd per email meegedeeld worden aan de VHL.
Elk verzoek om de score in te brengen of aan te passen moet naar de VHL gestuurd voor de
5de kalenderdag na de wedstrijd (op vrijdag voor een op zondag gespeelde wedstrijd) door de
secretaris van de Club. In de categorieën U7 en U8 zullen scores niet aangepast worden,
behalve wanneer de score werd omgedraaid.
Artikel 33- Aanvoerder
Elke ploeg dient de hele wedstrijd een aanvoerder te hebben die zich ofwel op de reservebank
ofwel op het veld moet bevinden.
Hij vervult een officiële functie, moet een aparte armband dragen en moet de Scheidsrechters
bijstand verlenen.
In geval van tijdelijke of definitieve schorsing of uitsluiting, of van afwezigheid op het veld en
van de reservebank, dient zijn armband aan een medespeler overdragen te worden.
De aanvoerder is verantwoordelijk voor de vermelding van de namen van de Spelers van zijn
ploeg op het Wedstrijdblad en voor de overhandiging van hun identificatiedocumenten aan
de tegenstanders.
Artikel 34 - Gebitsbeschermer en beenbeschermers
De gebitsbeschermer en de beenbeschermers zijn verplicht voor alle categorieën.
De Spelers (uitgezonderd de doelverdediger) die niet met hun gebitsbeschermer en/of hun
beenbeschermers spelen, zullen door de scheidsrechters worden gesanctioneerd: ze zullen
het speelveld moeten verlaten en mogen het terrein opnieuw betreden wanneer ze hun
gebitsbeschermer en hun beenbeschermers dragen.
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Vóór het begin van elk seizoen kan een afwijking aangevraagd worden aan de VHL betreffende
het dragen van een gebitbeschermer of beenbeschermer. De VHL kan de afwijking al dan niet
goedkeuren voor één seizoen. Deze uitzondering moet worden voorgelegd aan de
Scheidsrechters vóór de aanvang van de wedstrijd.
Artikel 35 - Uitrusting en kleuren van de kledij van de ploegen
Tijdens de wedstrijd moeten alle ploegen een kledij dragen in de officiële kleuren (of
vervangingskleuren) van hun Club en elk bijkomend kledingstuk dat een Speler draagt moet
van de hoofdkleur van het overeenstemmende deel van zijn uitrusting. De bijkomende
kledingstukken moeten voor alle Spelers van de ploeg van dezelfde kleur zijn.
Als de kleuren waarin twee ploegen aantreden, kunnen worden verward, is het aan de
bezoekende ploeg om de kleur van zijn uitrusting te veranderen.
De doelverdedigers moeten een kledij dragen waarvan de kleur afwijkend is en zich
onderscheidt van de kledij van de twee ploegen.
Gedurende de ganse wedstrijd moet elke Speler een onberispelijke kledij dragen en ook
beenbeschermers en gebitsbeschermer.
Vanaf U14 moeten de ploegen vóór de aanvang van elke wedstrijd aan elk van hun spelers
een verschillend nummer, gaande van 1 tot 99, toekennen. Dat nummer wordt naast de naam
van de betrokken speler wordt op het Wedstrijdblad vermeld. Het nummer blijft dus
ongewijzigd gedurende de hele wedstrijd en elke speler draagt het op de rug van zijn kledij.
Het nummer moet leesbare zijn in volle cijfers met een contrasterende kleur.
De hoogte van de cijfers bedraagt minstens 20 cm, de breedte tenminste 7,5 cm. De
vervangingskledij is op dezelfde wijze genummerd.
Als er ook een nummer op het short staat, moet dat nummer hetzelfde zijn als dat op het tshirt. Is dat niet het geval, dan zal de Club worden bestraft met een boete voor “niet-conforme
uitrusting”) zoals bepaald in het Reglement omtrent barema’s voor kosten en boetes.
Een of meerdere reclameopschriften op de kledij van de Spelers zijn toegelaten.
Daarenboven :





mag het totaal van de opschriften niet groter zijn dan 800 cm2;
komt de reclame de Club en in geen geval de Speler ten goede;
dragen alle Spelers van eenzelfde ploeg hetzelfde opschrift, dat kan veranderd worden
in de loop van het seizoen;
bevat het opschrift geen enkele verwijzing van filosofische, godsdienstige of
ideologische aard;
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is reclame voor tabak verboden en voor alcohol en sportweddenschap afgeraden.

De Scheidsrechters mogen iedere Speler die voornoemde reglementering niet in haar geheel
eerbiedigt verbieden aan de wedstrijd deel te nemen.
Als een Speler zich verwondt en begint te bloeden, moet hij zo snel mogelijk het speelveld
verlaten. Hij mag het slechts opnieuw betreden nadat de bloeding is opgehouden en de
wonde op behoorlijke wijze is afgedekt.
Bebloede uitrusting moet worden vervangen alvorens men opnieuw het veld betreedt. Elke
ploeg moet beschikken over reservekledij en ongenummerde kledij, alsook over de
benodigdheden om die kledij in dringende gevallen te nummeren.
Elk Speler die met een bijkomende bescherming (voorbeeld: medische beschermingsmasker,
helm, gips,…) speelt moet over een goedgekeurde uitzondering van de VHL beschikken en
moet deze kunnen voorleggen aan de Scheidsrechters.
Artikel 36- Ballen
De bal heeft traditioneel een witte kleur of elke andere afgesproken kleur die met het veld
contrasteert. De Clubs houden twee sets gekleurde ballen ter beschikking van de
Scheidsrechters. Deze beslissen met welke baalkleur er gespeeld wordt.
Artikel 37 – Tijdelijke schorsingen
37. 1. Groene kaart
De groene kaart wordt alleen bij wedstrijden op een groot veld gebruikt. Voor wedstrijden die
worden geleid door een scheidsrechter die door de VHL is aangewezen, wijst elke ploeg een
technisch verantwoordelijke aan die de schorsingstijd van de groene kaarten moet
controleren. Voor de overige wedstrijden neemt de scheidsrechter de taak van
groenekaartverantwoordelijke op zich.
Als een veldspeler een groene kaart krijgt, legt de scheidsrechter de wedstrijd en de tijd stil
om de kaart te geven. Nadat de kaart is gegeven, herstart de scheidsrechter de tijd en de
wedstrijd. De speler die de fout heeft begaan, verlaat onmiddellijk het veld. Als hij zich op weg
naar de zone voor de geschorsten nog met het spel bemoeit, kan hij overeenkomstig de
spelregels door de scheidsrechter worden bestraft.
Als een doelman een groene kaart krijgt, legt de scheidsrechter de wedstrijd en de tijd stil en
herstart hij de wedstrijd zodra de doelman de speelzone heeft verlaten.
Een tijdelijke schorsing van twee (2) minuten gaat in wanneer de speler op de bank van de
geschorsten gaat zitten. Een speler die voor twee (2) minuten is geschorst, mag terugkeren
nadat de twee (2) minuten zijn verstreken, met het akkoord van de
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groenekaartverantwoordelijke, de MO of de scheidsrechter. Als de speler die een fout heeft
begaan, een doelman is, laat de groenekaartverantwoordelijke of de MO de scheidsrechters
weten wanneer de schorsingstijd is verstreken. De scheidsrechters leggen de tijd stil om de
doelman de gelegenheid te geven het spel te hervatten.
37.2. Gele kaart
Als een veldspeler een gele kaart krijgt, legt de scheidsrechter de wedstrijd en de tijd stil om
de kaart te geven. Nadat de kaart is gegeven, laat de scheidsrechter de tijd weer lopen. De
speler die de fout heeft begaan, verlaat onmiddellijk het veld. Als hij zich op weg naar de zone
voor de geschorsten nog met het spel bemoeit, kan hij overeenkomstig de spelregels door de
scheidsrechter worden bestraft.
Als een doelman een gele kaart krijgt, legt de scheidsrechter de wedstrijd en de tijd stil en
herstart hij de wedstrijd zodra de doelman de speelzone heeft verlaten.
Tijdelijke schorsingen van vijf (5) of tien (10) minuten gaan in wanneer de speler op de bank
van de geschorsten gaat zitten. Een geschorste speler mag terugkeren nadat de vijf of tien
minuten zijn verstreken, met het akkoord van de MO of de scheidsrechter. Als de speler die
een fout heeft begaan, een doelman is, laat de MO de scheidsrechters weten wanneer de
schorsingstijd is verstreken. De scheidsrechters leggen de tijd stil om de doelman de
gelegenheid te geven het spel te hervatten.
37.3.Protocol
Als een speler twee (2) gele kaarten krijgt tijdens één wedstrijd, wordt hij definitief geschorst
tot aan het einde van de wedstrijd. In dat geval wordt hij niet uitgesloten uit de neutrale zone
(en mag hij op de bank van de vervangers zitten).
Artikel 38 – Wangedrag personen op de bank of toeschouwers
Ingeval van wangedrag van de personen op de bank of van de toeschouwers, zijn de
Scheidsrechters bevoegd om hen te beleven de infrastructuur te verlaten. Daartoe, mogen de
scheidsrechters de hulp inroepen van de terreinverantwoordelijke door hem te vragen ervoor
te zorgen dat die personen de infrastructuur verlaten.
Ingeval van wangedrag van de personen op de bank, worden de volgende sancties toegepast:




Een niet-spelend persoon van de bank krijgt een gele kaart: de ploeg moet gedurende
5 minuten met een Speler minder op het veld spelen. Niemand moet plaatsnemen op
de strafbank.
Een niet-spelend persoon van de bank krijgt een rode kaart: de ploeg moet gedurende
10 minuten met een Speler minder op het veld spelen. Niemand moet plaatsnemen
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op de strafbank. De persoon die een rode kaart krijgt moet de infrastructuur
onmiddellijk verlaten.
Modaliteiten: de kaarten worden getoond aan de betreffende persoon en worden
vermeld op het Wedstrijdblad.
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