
INDOORHOCKEY - OPTIES 
 
 

U7 - U8 1 
INDOOR4FUN (U7/U8) 1 
INDOOR4GAMES (U8) 1 

U9 - U12 2 
INDOOR4GAMES: ENKEL VOOR U9 2 
COMPETITIE U9 – U12 2 

U14 - U19 3 

SENIORENPLOEGEN 3 
 

U7 - U8 
 
Spelertjes van U7 en U8 kunnen zich inschrijven voor één van volgende formules voor 
indoorhockey: 
 

INDOOR4FUN (U7/U8) 
● wie nog nooit indoorhockey speelde  
● Indoor hockey initiatie van 45’ door een gediplomeerde trainer in samenwerking met 

de teamtrainer/coach 
● ouders kunnen een opleiding kunnen volgen tot scheidsrechter, aan het einde is er 

een wedstrijdje voor de kinderen  
● data:  

○ U7: zaterdag 30/11, zaterdag 14/12, zaterdag 25/1 
○ U8: zaterdag 7/12, zaterdag 18/1, zaterdag 8/2 

 

INDOOR4GAMES (U8) 
● U8 spelers die ofwel vorig seizoen deelgenomen hebben aan Indoor4Fun of 

Indoor4Games, ofwel voor ploegen die reeds een Indoor basis hebben 
● 1 wedstrijd (2 x 20’) per speeldag  
● data: zondag 1/12, zondag 15/12, zondag 12/1, zondag 26/1, zondag 9/2 

 
Geen specifieke uitrusting verplicht. Enkel beenbeschermers en bitbeschermer. 
 



Iedere ploeg moet zelf voor een coach zorgen. U8-ploegen die deelnemen aan 
Indoor4Games moeten zelf voor een gediplomeerd scheidsrechter zorgen. 
 
Er worden geen trainingen in zaal georganiseerd door de club. 
 
 

U9 - U12 

INDOOR4GAMES: ENKEL VOOR U9 
● U9 spelers die ofwel vorig seizoen deelgenomen hebben aan Indoor4Fun of 

Indoor4Games, ofwel voor ploegen die reeds een Indoor basis hebben.  
● Data: zondag 1/12, zondag 15/12, zondag 12/1, zondag 26/1, zondag 9/2 

 

COMPETITIE U9 – U12  
● 2 wedstrijden per weekend (2x20’) 
● 7 speeldagen  
● Data 

○ U9: zaterdag 23/11, zaterdag 30/11, zaterdag 7/12, zaterdag 14/12, zaterdag 
18/1, zaterdag 1/2, zaterdag 8/2 

○ U10: zondag 24/11, zondag 1/12, zondag 8/12, zondag 15/12, zondag 12/1, 
zondag 26/1, zondag 9/2 

○ U11: zondag 24/11, zondag 1/12, zondag 8/12, zondag 15/12, zondag 19/1, 
zondag 2/2, zondag 9/2 

○ U12: zaterdag 23/11, zaterdag 30/11, zaterdag 7/12, zaterdag 14/12, 
zaterdag 11/1, zaterdag 25/1, zaterdag 8/2 

 
Volgende basisuitrusting is verplicht op het terrein voor alle spelers vanaf U9: 

● Beenbeschermers  
● Bitbeschermer  
● Indoor handschoen  
● Indoor stick  

 
Voor elke wedstrijd moet elke ploeg zelf zorgen voor een coach en één of meerdere 
gediplomeerde scheidsrechters! Voor ploegen die deelnemen aan de competitie 
worden er door de club trainingen in zaal georganiseerd.  
 
 



U14 - U19 
● 2 wedstrijden per speeldag 
● 7 speeldagen 
● startweekend voor alle teams: 23 & 24 november 2019. 
● Ere Divisie teams: spelen ook op zaterdag 21 december 2019.  
● Hervatting Indoor competitie: zondag 5 januari 2020.  
● Weekend 8 & 9 februari 2020: halve finale en finale Ere Divisies, poulewedstrijden in 

alle andere reeksen 
 
Volgende basisuitrusting is verplicht op het terrein voor alle spelers: 

● Beenbeschermers  
● Bitbeschermer  
● Indoor handschoen  
● Indoor stick  

 
Voor ploegen die spelen in regionale afdelingen (VHL), moet iedere ploeg zelf 
beschikken over een coach en één of meerdere gediplomeerde scheidsrechters. 
 
Voor ploegen in nationale afdelingen (uitgezonderd Ere Divisie) moet iedere ploeg zelf 
beschikken over één of meerdere gediplomeerde scheidsrechters. Een coach wordt 
door de club aangesteld. 
 
Voor ploegen in Ere Divisie worden scheidsrechters door de bond aangesteld. Een 
coach wordt door de club aangesteld. 
 
De club organiseert trainingen in zaal voor alle U14-U19-indoorploegen. 
 
 

SENIORENPLOEGEN  
● inschrijven als ploeg! 
● 14 wedstrijden 
● De Lagere, Ladies en Gents behouden de mogelijkheid om 1 week op 2 te spelen ( 

dit in functie van hun Outdoor programma – cfr kalender).  
● Niveaus : met het oog op een homogener kampioenschap in deze categorieën, 

worden 2 niveaus voorgesteld. 
 
 
 


