
INDOOR SEIZOEN 2021/2022
 20 NOVEMBER 2021 – 6

FEBRUARI 2022

BESTE SECRETARISSEN,

Na een onderbreking van een jaar ,  i s  het
indoor seizoen terug!
Het indoorseizoen 2021/2022 wordt een
bi jzonder seizoen,  want we hebben het
geluk om in eigen land een uitzonder l i jke
internat ionale competit ie te organiseren:
het WK Indoor in de Country Hal l  in  Luik!
Maar dat wi l  n iet  zeggen dat we ons
Belgische kampioenschap vergeten.  We
werken er  hard aan om het jaar na jaar
aantrekkel i jker  en kwal i tat iever te maken.
We hopen echt dat u deze winter  weer met
plezier  indoor zult  spelen! 
Na een jaar pauze is  het belangr i jk  om al le
detai ls  van deze inschr i jv ingsbr ief  goed te
lezen om er zeker van te z i jn  dat uw club
in. . .door is !

1 .  KAMPIOENSCHAPPEN U7 –  U12

Wij  bieden l ichtere formules aan om uw
kinderen het indoorhockey te laten
ontdekken,  ongeacht hun spelniveau!

Are you in ? We are in…door ! 

Formule:
3 zondagen (NEW ) ;
445 minuten in i t iat ie voor k inderen,
door een gediplomeerde coach /
45 minuten arbit rage in i t iat ie voor
ouders ,  door een ervaren
scheidsrechter ;

De in i t iat ies worden gevolgd door een
vr iendschappel i jke wedstr i jd van 2x20
minuten waarin ouders en k inderen het
geleerde in prakt i jk  kunnen brengen.

1ste jaar indoor >> Indoor4FUN

Waar? Programmatie per dist r ict
(onder voorbehoud van voldoende
inschr i jv ingen per dist r ict) .
Voor wie? Beginnende U7 & U8
spelers .

Formule
3 zondagen;
1  wedstr i jd van 2x20 minuten.

Waar?  Programmatie per dist r ict
(onder voorbehoud van voldoende
inschr i jv ingen per dist r ict) .
Voor wie?  U8 en U9 spelers  die al  een
wedstr i jd kunnen spelen.  

2e jaar indoor >> Indoor4GAMES

3e jaar indoor >> Kampioenschappen U9 – U12

VHL1;
VHL2;
VHL3.

Kampioenschap van 14 heen & terug
wedstr i jden.  Ze spelen 2 wedstr i jden per
weekend en spelen niet  t i jdens de
Kerstvakant ie.
De boys spelen op zondag, de gi r ls  op
zaterdag (NEW).
 
Zoals  gewoonl i jk  kunnen de teams
ingeschreven worden in de niveaus:

https://indoorhockeyworldcup2022.com/


ARE YOU IN ? 
WE ARE IN…DOOR!

2.  KAMPIOENSCHAPPEN U14 –  U19

U19:  indel ing op basis  van de U16 Ere-
D1-D2 rangschikk ing verkregen aan het
einde van het seizoen 19/20;
U16:  indel ing op basis  van de Ere-D1-
D2 U14 rangschikk ing verkregen aan
het einde van het seizoen 19/20;

Naar aanleiding van een taskforce die we
met de clubs hebben gehouden in maart
2020 hebben de vertegenwoordigde
clubs bevest igd dat het belangr i jk  is  om
14 wedstr i jden te handhaven en niet  te
spelen t i jdens de examens.  
Deze categor ieën spelen dus de laatste
twee WE's  van november (evenals  de
eerste zaterdag van december voor de
U14 Ere) .  Daarna spelen z i j  een dubbel
WE (zaterdag en zondag) op het laatste
WE van de kerstvakant ie (8 en 9 januar i ) .
Hun kampioenschap duurt  tot  30 januar i .  
De halve f inales van het Ere-
jeugdkampioenschappen worden op 29
(U14) en 30 januar i  (U16-U19)  in  Leuven
gespeeld.  De f inales U14-U16-U19 v inden
plaats op 6 februar i  in  de faci l i te i ten van
het WK in Luik .

NIEUW - De jongens spelen op zaterdag
en de meis jes op zondag. Gel ieve voor
Ere-teams de kalender te raadplegen om
kennis  te nemen van de bi jkomende
wedstr i jddagen. 

Wegens de afgelast ing van vor ig seizoen
zal  de verdel ing van de teams die op het
Nat ionale n iveau spelen als  volgt
gebeuren:

3.DAMES & HEREN KAMPIOENSCHAPPEN

De kampioenschapsformule voor Dames
en Heren bl i j f t  ongewi jz igd en zal  nog
steeds in heen en terug gespeeld worden
(dames op zaterdag,  heren op zondag).
Er  wordt n iet  gespeeld t i jdens de
feestdagen.

De verdel ing van de ploegen zal  worden
gebaseerd op de rangschikk ing aan het
eind van het seizoen 19/20. Nieuwe
ploegen kunnen toetreden tot  de laagste
div is ie (Nat ionaal  3) .

*Het is  de bedoel ing dat elke div is ie
evenwicht ig is ,  dus k ies de div is ie van uw
ploegen zo object ief  mogel i jk ,  aub.

VHL1*;
VHL2;
VHL3.

Teams die op Regionaal  n iveau wensen te
spelen,  kunnen z ich zoals  gewoonl i jk
inschr i jven in de categor ieën:  

De voor de nat ionale competit ie
ingeschreven ploegen zul len worden
verdeeld in verschi l lende poules van
hetzelfde niveau.
Zi j  spelen enkel  heenwedstr i jd in de
eerste ronde. De beste 24 ploegen
worden dan verdeeld over Ere-D1-D2
voor een tweede ronde met enkel
heenwedstr i jden.  P loegen die lager
geklasseerd staan dan de 24e plaats ,
spelen in de 2e ronde in Regionale
samen met de teams ingeschreven in de
categor ie VHL1 ,  enkel  heenwedstr i jden.  

U14: vr i je keuze* om in te schr i jven in
nat ionaal  of  regionaal .  Maximaal  2
teams per c lub kunnen aan de
nat ionale competit ie deelnemen.

*U14:  deze teams spelen in 2 ronden met
enkel  heenwedstr i jden.  Zi j  worden
vervol ledigd door de ploegen die in
Nat ionale na de 1e ronde lager dan de 24e
plaats eindigden.



ARE YOU IN ? 
WE ARE IN…DOOR!

4. LAGERE,  GENTS & LADIES
KAMPIOENSCHAPPEN

Er z i jn  wi jz igingen voor de Lagere
(dinsdag) ,  Ladies (woensdag) en Gents
(maandag),  d ie steeds twee wedstr i jden
van 1x30 minuten zul len spelen.  De
spelers  vonden dat de avondwedstr i jden
veel  t i jd in beslag namen,  dus passen we
de formule aan,  maar behouden we twee
wedstr i jden om de vr iendschappel i jke
sfeer van deze div is ies te behouden. 

Teams kunnen z ich inschr i jven als  Sterk of
als  Beginner.

1  zaalafgevaardigde. Hierover zal  u
een speciale mededel ing worden
toegezonden (opleiding,  beschr i jv ing
van de funct ie en de taken, . . . ) ;
Balken die in goede staat z i jn  en
f i jnmazige indoor hockey goalnetten;
Bal len,  f lu i t jes en chronometer;
Een complete medische k i t .

Wi j  zu l len op dit  punt dus geen andere
keuze hebben dan compromis loos te z i jn .

Op 16 september 2021 ,  hebben wi j  u de
detai ls  meegedeeld van de gereserveerde
uren in de aan u toegewezen zalen en het
aantal  teams dat u bi jgevolg kunt
inschr i jven.  
Wi j  vest igen uw aandacht op het kadaster
van de zalen dat is  opgesteld en waarin
het competit ieniveau is  vastgelegd dat in
elke zaal  kan worden gespeeld.  Het is
daarom raadzaam zalen te zoeken die
overeenkomen met het n iveau van de
teams die u inschr i j f t ,  a lsook met hun
wedstr i jddag.

Clubs die moei l i jkheden onderv inden bi j
het v inden van zalen kunnen contact
opnemen met de federat ie
( indoor@hockey.be).  Wi j  zu l len u
doorverwi jzen naar nabur ige clubs die
eventueel  "te veel"  uren hebben.   
Na de s lu i t ing van de inschr i jv ingen op 30
september zul len wi j  deze analyseren.

Vergeet om naast de zaal ,  ook het
volgende te voorz ien voor e lke zaal :

5.  EEN INDOOR KAMPIOENSCHAP VOOR
IEDEREEN EN IN ALLE VEILIGHEID,  VAN
U9 TOT VOLWASSENEN!

Scheenbeschermers;
Gebitbeschermer;
Indoor handschoen (vol ledige hand);
Indoor st ick.

Ter  her inner ing:  om indoor te mogen
spelen moet iedere speler  beschikken
over:  

Geef dit  aub door –  de spelers  mogen het
veld n iet  op als  z i j  een van deze art ikelen
missen.

6. ALS JE TEAMS WIL INSCHRIJVEN
… MOET JE ZALEN TER BESCHIKKING
STELLEN!

We houden de regel  aan dat er  9
zaaluren/ingeschreven team moeten
geleverd worden (behalve Indoor4Fun &
Indoor4Games).  Gezien de groei  van het
aantal  ingeschreven teams (+60% in 5
seizoenen) ,  bereiken we het
verzadigingspunt wat betreft  het aantal
zaaluren dat we beschikbaar hebben.

mailto:indoor@hockey.be


ARE YOU IN ? 
WE ARE IN…DOOR!

9. WIE SPEELT WANNEER ?

De kalender voor het seizoen 2021-2022
is beschikbaar v ia volgende l ink:  
KL IK  HIER.

10.  WAT KOST HET?

De inschr i jv ingspr i js  omvat de huurpr i js
van de zaal ,  de betal ingen van de
zaalverantwoordel i jken,…

7.  TRANSFERS

Spelers  die z ich in het tussenseizoen niet
hebben afgemeld bi j  hun indoorclub,
bl i jven aangesloten bi j  hun indoorclub
van het vor ige seizoen (z i j  z i jn  n iet
automatisch aangesloten bi j  hun
outdoorclub).  
Om een transfer  aan te vragen,  moet de
secretar is  van de inkomende club v ia
Sport l ink een indoor t ransferaanvraag
indienen bi j  de ui tgaande club.  
Alle transfers moeten uiterl i jk  op 20
november 2021  om 23.59 uur effectief*
zi jn!  
* Het is  dus n iet  voldoende om het
transferverzoek in te dienen,  di t  moet door de
"uitgaande" c lub worden aanvaard.

Voor meer in l icht ingen over deze
procedure:  info@hockey.be

8. SCHEIDSRECHTERS

Om het kampioenschap goed te laten
ver lopen,  moeten de wedstr i jden geleid
worden door gevormde scheidsrechters!

Vanaf U9 moeten al le scheidsrechters
geslaagd z i jn  voor hun theoretisch
indoorscheidsrechter examen !  Zorg er
dus voor dat uw leden de e- learning zo
snel  mogel i jk  volgen.
Elk  team moet één scheidsrechter  per
wedstr i jd leveren.
De wedstr i jden van Ere Dames en Heren,
D1  Dames,  U19 en U16 Jongens & Meis jes
Ere zul len worden gef loten door nat ionale
scheidsrechters .

1 1 .  HOE INSCHRIJVEN?

De inschr i jv ingen gebeuren v ia Sport l ink
(net zoals  voor Outdoor) .
 Gel ieve na te z ien of uw indoor spelers  in
Sport l ink wel  degel i jk  aangevinkt  staan als
Indoor speler .
Het inschr i jv ingsformul ier  zal  op maandag
20 september 2021 worden geact iveerd.
De deadl ine voor de inschr i jv ingen is  30
september 2021 om 23u59. 
Gel ieve het formul ier  zorgvuldig in te
vul len en de beschikbaarheid van de
ingeschreven teams te controleren om
forfaits  te vermi jden,  die de programmatie
bemoei l i jken.

NOG VRAGEN?

Neem contact op indoor@hockey.be

Indoor4Fun & Indoor4Games

U9 - 12 Gir ls

U9-U12 Boys

U12 - 19 Gir ls

U12-U19 Boys

Dames

Messieurs

 

X

 

 

X

X

 

Samedi
X

 

X

X

 

 

X

Dimanche

Indoor4Fun & Indoor4Games

U9-U19

Seniors

Mineurs –  Gents –  Ladies

150 €
525 €
650 €
450 €

Deze kalender vermeldt de wedstr i jddata voor
elke categor ie.  Raadpleeg dit  zorgvuldig,
want er  z i jn  soms uitzonder ingen op
onderstaande tabel  voor de U14-U16-U19 en
voor Ere Heren en Dames.
Hier  is  een samenvatt ing van de
wedstr i jddagen:

https://hockey.be/nl/competitie/indoor-hockey/kalender-indoor-2021-2022/
mailto:indoor@hockey.be
mailto:indoor@hockey.be

