
Beste clubleden, beste speelsters en spelers, beste ouders, 
 
Voor het komende seizoen 2020-2021 wordt er een hervorming doorgevoerd door de 
Koninklijke Belgische Hockey Bond (KBHB) in de toekenning van de divisies van ploegen 
vanaf U14 die in Ere, Nationale 1 of Nationale 2 spelen. Deze hervorming werd tijdens de 
Algemene Vergadering van de KBHB op dinsdag 2 juni 2020 met een voldoende 
meerderheid gestemd. We geven hieronder een korte samenvatting van het systeem. Indien 
u meer details wenst, kan u naar deze link doorklikken.  
 
Waarom een hervorming?  
De doelstelling is om alle ploegen en dus ook de spelers op hun juiste niveau te kunnen 
laten spelen, zonder dat ze daarbij de divisie van hun voorgangers moeten erven.  
 
Hoe werkt het systeem? 
Er zal door een extern gespecialiseerd bedrijf in databeheer van de sportsector een index 
per speler bepaald worden. Deze speler index wordt bepaald door de resultaten van het 
(de) team(s) waarin de speler het jaar/de jaren voordien actief is geweest (behaalde 
resultaat van het vorige seizoen, aantal gewonnen wedstrijden enz…). Er wordt echter geen 
rekening gehouden met bepaalde ‘individuele karakteristieken’ van een speler, zoals zijn/haar 
gemaakte doelpunten, zijn/haar veldpositie, ….  
 

 Alle spelersindexen bepalen dan een team index op basis van de 11 hoogste spelersindexen 
uit de geregistreerde spelers van die ploeg. Deze is dan de afspiegeling van de reële sterkte 
van dat team versus alle andere teams uit dezelfde leeftijdscategorie. Per leeftijdscategorie 
(bvb U14, 16, U19) en per geslacht, worden 36 teams geïdentificeerd die in deze nationale 
reeksen mogen aantreden. De overige ploegen worden dan ingedeeld in VHL1 of LFH1. Per 
club mogen maximaal 2 ploegen in deze nationale reeksen aantreden voor éénzelfde 
leeftijdscategorie/geslacht. Het systeem werd reeds toegepast in Nederland op meer dan 
65.000 voetbalploegen en werd nu ook aangepast om te kunnen dienen voor 
hockeyploegen. 
Voor de U14 en U16 categorieën zal de bond 24 ploegen identificieren om in nationale 1 aan 
te treden. De overige 12 ploegen zullen in nationale 2 aanvangen. 
Voor de U19 categorie zullen 12 ploegen in Eredivisie, 12 ploegen in Nationale 1 en 12 
ploegen in Nationale 2 aantreden bij aanvang van het seizoen. 
 
We hopen dat onze spelers en speelsters zich met dit systeem ten volle zullen kunnen 
ontplooien en spelen op het niveau dat hen eigen is. 
 
Zie ook https://hockey.be/nl/jeugdcompetities-worden-hervormd-om-het-hockey-sterker-
te-maken/ 
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