
Managersmeeting 

seizoen 2020-2021
KHC LEUVEN

2 SEPTEMBER 2020



Welkom

 Voorstelling jeugdverantwoordelijken (bestuur en sportief)

 Voorstelling categorieverantwoordelijken

 Belangrijke data

 Algemene informatie

 Taken manager

 MyKHCL: wedstrijd uitnodiging, evenement, mailings, …

 Sportlink: wedtrijdblad invullen, scheidsrechters invullen (en hoe ze te vinden), 
wedstrijdbladen valideren, score invullen, … !

 Scheidsrechters

 Coronamaatregelen

 Indoor



Jeugdverantwoordelijken



Sportief jeugdverantwoordelijken

Thierry Jonathan Javi(er) Tosca Philippe

ma di woe do vrij zat

Philippe x x *

Tosca x x x *

Javier x x *

Jonathan x x *



Categorieverantwoordelijken

Boys Girls

Mini’s tot en met U8 Lee Cooreman Nele Peeters

U9-U10 Brecht 

Vandeborne

Julie Fortje

U11-U12 Wim Govaerts Evelyne Grossar

U14-U19 Mike Deschildre Sophie Charliers



Belangrijke data (opgelet: indoor nog 

onder voorbehoud – deadlines niet juist)

Club - info en opleiding Trainingen en competitie
02/09/2020
20u

Infovergadering nieuwe managers 17/08/2020 Start trainingen performanceploegen U14- -U19

04/09/2020
20u

Infovergadering nieuwe leden 24/08/2020 Start trainingen competitieploegen U14-U19 

06/09/2020
17u

Algemene Vergadering 31/08/2020 Start trainingen U7-U12

15/09/2020 Doorgeven deelname indoorhockey 05/09/2020 Start outdoorwedstrijden U9-U19

15/10/2020 Doorgeven indoormanager en -coach 09/09/2020 Start trainingen mini’s en trainingsgroepjes

15/03/2021 Doorgeven deelname volgend seizoen
via MyKHCL (individueel)

12/09/2020 Start outdoorwedstrijden U7-U8

30/10/2020 Eerste zaterdag herfstvakantie wedstrijden voor Nat+VHL1 
U14-U19

11/11/2020 Wedstrijden voor alle jeugdploegen
14/11/2020 Laatste outdoorwedstrijden (uitz. Barragewedstrijden)

21/11/2020 –
31/1/2021

Indoorseizoen

27/02/2021 Start outdoorwedstrijden
22/05/2021 Laatste outdoorwedstrijden (uitz. Nat. Ere PO)



Algemene informatie

 The Zone: http://www.khcl.be/zone.aspx

 Infobrochures voor managers

 U7-U12: https://www.iclub.be/doc/83/20200903_2020-2021_Info_managers_U7-U12.pdf

 U14-U19: https://www.iclub.be/doc/83/20200903_2020-2021_Info_managers_U14-U19.pdf

 Vragen of opmerkingen? 

 via de categorieverantwoordelijken

 Sportief: jeugdverantwoordelijken (jeugd@khcl.be)

 Administratief (MyKHCL, Hockey Belgium App): secretariaat@khcl.be

 AOB: jeugd@khcl.be of rechtstreeks ellen.khcl@gmail.com

 Vertrouwenspersoon: Lee Cooreman, vertrouwenspersoon@khcl.be

 Pesten – no blame methode: melden via  jeugd@khcl.be of rechtstreeks ellen.khcl@gmail.com

http://www.khcl.be/zone.aspx
https://drive.google.com/open?id=1_jzRRSoxvuPgptea0Or2lQuQGQ9ccN8T
https://www.iclub.be/doc/83/20200903_2020-2021_Info_managers_U7-U12.pdf
https://drive.google.com/open?id=1YZVpmNct3A9MZSmzt47U1QHpej1o2ek5
https://www.iclub.be/doc/83/20200903_2020-2021_Info_managers_U14-U19.pdf
mailto:jeugd@khcl.be
mailto:secretariaat@khcl.be
mailto:jeugd@khcl.be
mailto:ellen.khcl@gmail.com
mailto:vertrouwenspersoon@khcl.be
mailto:jeugd@khcl.be
mailto:ellen.khcl@gmail.com


Belangrijkste taken manager

 Co-manager aanstellen (geef naam en emailadres door aan je CV)

 Scheidsrechters inventariseren en aanstellen als geen scheidsrechters door 
de KBHB aangeduid (alle reeksen behalve bepaalde nationale reeksen 
vanaf U14)

 MyKHCL: uitnodigingen voor wedstrijden, evenementen, herinschrijving, …

 Hockey Belgium App: wedstrjidblad

 Oproep shift (1-3 keer per jaar)

 Vanaf U10: PC-maskers 

 Verbanddoos



Uitnodigingen voor wedstrijden, 

evenementen, … via MyKHCL

 ZONDAG: uitnodiging versturen wedstrijd volgend weekend – ANTWOORD TEN 
LAATSTE WOENSDAG

 Te weinig spelers? Verwittig ten laatste DONDERDAG je CV

 Indien blauwe shirt en/of blauwe kousen noodzakelijk: meedelen in uitnodiging

 Vraag om carpoolaanbod/-vraag op te geven

 Deel regeling mee ten laatste VRJDAG (vb vertrek club of carpoolparking)

 Vraag naar scheidsrechter(s)

 Geen/te weinig scheidsrechters? Verwittig arbitrage@khcl.be ten laatste 
DONDERDAG

mailto:arbitrage@khcl.be


Wedstrijdblad: Belgium Hockey 

App/Sportlink

 Vul ten laatste VRIJDAG het wedstrjidblad in en verstuur naar de 
official:

 Spelers, coach, eventueel manager, scheidsrechter, eventueel 
veldafgevaardigde 

 ENKEL LEDEN VAN DE KBHB KUNNEN OP HET WEDSTRIJDBLAD

 ENKEL WIE OP HET WEDSTRIJDBLAD STAAT MAG OP HET VELD

 De thuisploeg vult de naam van de scheidsrechter van de 
bezoekende ploeg in voor de wedstrijd start

 Meteen na de wedstrijd: scheidsrechter vult de score in en valideert

 Stel je fouten vast op het wedstrijdblad? Contacteer 
secretariaat@khcl.be

mailto:secretariaat@khcl.be


Wedstrijden

 Veldplanning thuiswedstrijden: 
http://www.khcl.be/veldplanning.aspx?PageGroupeID=6131&SelectedSecti
onMenu=6102&ParentSectionMenuAff=6131

 Ongevallen: verzekeringspapieren op The Zone, geen verslag nodig op 
wedstrijdblad

 Je mag enkel gekwalificeerde spelers (zie handleiding) opstellen – de App 
controleert dit

 Vanaf U14: alle spelers MOETEN beschikken over het theoretisch 
scheidsrechterdiploma (nieuw aangesloten leden: uitstel tot start tweede 
seizoenshelft)

 Aan te stellen scheidsrechters: https://hockey.be/wp-
content/uploads/2020/08/Umpires-Club-Assigned-Outdoor-NL-2020-2021.pdf

http://www.khcl.be/veldplanning.aspx?PageGroupeID=6131&SelectedSectionMenu=6102&ParentSectionMenuAff=6131
https://hockey.be/wp-content/uploads/2020/08/Umpires-Club-Assigned-Outdoor-NL-2020-2021.pdf


Scheidsrechters onderbouw

Divisie Aantal Type Niveau Bijzonderheden

U7-U8 1 club / 1 van de thuisploeg

U9 2 Club 2 van de thuisploeg

U10-U12 VHL2-3-4 2 club / 2 van de thuisploeg

U10-U12 VHL1 2 club / 1 per ploeg

U10-U12 Nationaal 2 club / 1 per ploeg



Scheidsrechters: bovenbouw

Divisie Aantal Niveau Bijzonderheden Aanvang seizoen 2020-2021

U19 Nat Ere
U16 Nat Ere
U14 Nat Ere
U16 Nat 1a en 1b

2 nationaal aangesteld door de KBHB U19G1 
U16B1, U16G1, U16G2

U14 Nat 1a en 1b 2 1 nationaal + 1 
clubumpire

aangesteld door de KBHB en door de 
thuisclub

U14B1, U14G1, U14G2

U19 Nat 1, 2, 3
U16 en U14 Nat 2, 3
U14-U19 VHL1

2 theoretisch 1 per ploeg, aangesteld door de 
ploeg

U19B1, U19B2, U19G2 

U14-U19 VHL2-3-4 2 theoretisch 2 van de thuisploeg, aangesteld 
door de thuisploeg

Alle andere U14-U19 ploegen



Coronamaatregelen: afstand, 

mondmasker, registratie!

 Registratie bij aankomst via QR-code: alle begeleiders en bezoekers

 Alle personen +12 jaar dragen naast het veld een mondmasker

 Naast het veld, in de bar, … steeds 1,5m afstand bewaren

 Bar: enkel zittend consumeren, vermijd drukte aan de toog

 Handen ontsmetten voor en na training/wedstrijd (voorzie zelf product)

 Kleedkamers gesloten, geen samenscholingen in het clubhuis/aan de toiletten

 Trainingen: enkel spelers en trainers op het veld

 Wedstrijden: enkel spelers, coach, scheidsrechter en eventueel manager op het veld

 PC-maskers na elke PC-fase ontsmetten (voorzie zelf product)

 Keeperpak: indien gedeeld dan steeds minstens 24u verluchten voor wissel

 Carpool: te vermijden vanaf U14 of mits inachtname afstand en mondmasker. Max 2 personen 
op achterbank, slechts 1 volwassenen in de auto indien mogelijk



Indoorhockey eind november –

begin februari (onder voorbehoud)

HET TRAJECT TOT DE COMPETITIE (U7-U12)

 1ste jaar Indoor >> Indoor4Fun (6x6)

 Voor wie? De startende U7 & U8 spelers. Spelers die vorig seizoen reeds deelnamen aan Indoor4Fun, 
verwijzen we door naar de formule Indoor4Games of het klassieke kampioenschap.

 3 sessies

 Een Indoor hockey initiatie van 45’ door een gediplomeerde trainer in samenwerking met de 
teamtrainer/coach.

 2e jaar Indoor >> Indoor4Games (6x6)

 Voor wie? U8 en U9 spelers die ofwel vorig seizoen deelgenomen hebben aan Indoor4Fun of 
Indoor4Games, ofwel voor ploegen die reeds een Indoor basis hebben.

 5 sessies



Indoorhockey

DE COMPETITIE

 U9 – U12 : competitie (6x6)

 Heen & terug wedstrijden.

 2 wedstrijden per weekend: in totaal 14 wedstrijden.

 U14 – U19 : kampioenschap (6x6)

 Heen en terug wedstrijden.

 2 wedstrijden per weekend: in totaal 14 wedstrijden.

 Nationale en regionale reeksen zoals bij outdoor



Indoorhockey praktisch

 Inschrijven op individuele basis ten laatste xx september (te bepalen)

 Ploegsamenstelling door sportief jeugdverantwoordelijken

 Indoorhockey wordt gespeeld 6 tegen 6

 In de mate van het mogelijke: indoorploeg=outdoorploeg

 Afwijkingen: teveel/te weinig spelers outdoorploeg vs indoorploeg

 Trainingen: afwijkende uren en locatie 

 Coaching tijdens wedstrijden: door ouders voor het merendeel van de ploegen

 Elke ploeg heeft een manager nodig!

 Elke ploeg heeft gediplomeerde scheidsrechters nodig!

 Kostprijs: bijkomend lidgeld ‘indoor’

 Benodigdheden: indoorstick (vanaf U9), indoorschoenen, indoorhandschoen (+ been- en mondbescherming)

 Kalender: zie handleiding managers



Bedankt!


