Vlaamse Hockey Liga vzw

Jaarverslag 2015

Voorwoord
In juni 2012 hebben de Belgische hockeyclubs beslist de unitaire hockeyfederatie te splitsen en
werden de Vlaamse Hockey Liga (VHL) en de Franstalige Hockeyliga (LFH) opgericht.
In functie van de beleidsperiode 2013-2016 heeft de Vlaamse Hockey Liga haar eerste beleidsplan
geschreven. Dit plan was erop gericht de continuïteit van de goede werking uit het verleden te
verzekeren en dit ook in de toekomst verder te zetten en te optimaliseren.
Daarnaast bood het nieuw institutioneel kader bijkomende mogelijkheden voor de VHL en de
Vlaamse clubs om via een nauwe samenwerking met de Vlaamse overheid en de lokale overheden
de hockeysport op een versnelde en begeleide manier te laten groeien.

Structuur en Organigram
Raad van bestuur
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Samenstelling Raad van bestuur

voorzitter Patrick KEUSTERS
ondervoorzitter: Astrid VERVAET
secretaris-generaal Christoph VAN DESSEL
Penningmeester: Dirk DECLERQ
bestuurder Yves DE DECKER
bestuurder Jacques LECHAT
bestuurder Olivier VAN GOMPEL
bestuurder Erik GYSLES
bestuurder Christophe BEKAERT
bestuurder Joeri De Mol
bestuurder Frederik DE STOOP
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Verslag 2015
De Nationale Jeugdcommissie, bestaande uit LFH- en VHL-leden, werkte in 2015 nauw samen met
de federale autoriteiten (ARBH), competitie-autoriteiten en BeGold National.
Het objectief van de Jeugdcommissie is, om via een nauwe samenwerking met de
clubjeugdverantwoordelijken, de jeugdwerking en – competitie te verbeteren : vorming trainers,
begeleiding jeugdverantwoordelijken, de organisatie van de jeugdcompetitie...
In eerste instantie werden er "workshop" georganiseerd, waarbij jeugdverantwoordelijken van alle
clubs samenkwamen. Tijdens deze workshop kwamen 4 thema's aan bod :
 Arbitrage
 Actieve scouting
 Niveau van de ploegen en evaluatie
 Spelregels
Dankzij de wisselwerking tussen de deelnemers werden enkele pijnpunten aangekaard, maar
werden ook reeds mogelijke oplossingen naar voren gebracht.
Tijdens de daarop volgende vergaderingen konden een aantal sterke punten en doelstellingen
worden vastgesteld. In een notendop de belangrijkste acties :
Werkpunten voor de arbitrage
Standaardisatie van de regels
E-learning (scheidsrechters) wordt uitgebreid naar de categorieën U7 tot U12
Hulpmiddelen worden ter beschikking gesteld aan leden en hun ouders (veldkaarten per
categorie met pictogrammen, een boekje met 20 speloverzichten voor nieuwe leden)
 De functie "Club Umpire" wordt gecreëerd: deze Club Umpires zullen in elke club worden
begeleid door een "Club Umpire Coach"
 Het BeGold District-programma wordt uitgebreid
•




• Actieve scouting
Actieve scouting is moeilijk te definiëren. Feit is wel dat scouting (actief of passief) reeds start vanaf
U12. In samenwerking met juristen en op basis van feedback van andere federaties wordt
momenteel een charter uitgewerkt. Er wordt ook onderzocht wat de compensatie mogelijkheden
zijn zoals opleidingsvergoeding voor de club, ….
• Niveau van de ploegen
Het doel is om te voorkomen dat er te grote verschillen zijn tussen teams van één en dezelfde
divisie.
 Evaluatiesysteem: het evaluatiesysteem voor de categorieën U7 tot U12 wordt gehandhaafd
en zal worden uitgebreid voor inschrijvingen vanaf de tweede ronde 2016 – 2017. Deze test
is verplicht voor clubs die 8 jaar bestaan of jonger zijn. Er wordt tevens gezocht naar een
evaluatiesysteem voor de categorieën U14 tot U23.

 Derogaties: hier is een nieuwe regel goedgekeurd om te voorkomen dat afwijkingen de
competitie gaan verstoren/vervalsen. Teams U10 tot U23 die in regionale 1 spelen, kunnen
in de 2de helft niet in de nationale divisie spelen als ze één, twee of drie derogaties voor dit
team hebben gekregen.De regel dat afwijkingen in nationale afdelingen niet zijn toegestaan,
blijft van toepassing.
• Spelregels
De regels worden voor volgend seizoen als volgt aangepast
 U7 – U8 : 4 x 4 spelers :
 selfpass
 U9 : 6 x 6 spelers
 geen wijzigingen
 U10 – U11 – U12 :
 fout/ bal buiten, op de helft van de tegenstander: de bal niet onmiddellijk in de cirkel
spelen
 corner thv de virtuele lijn thv de cirkeltop
BeGold District
De Jeugdcommissie en BeGold Nationaal hebben nauw samengewerkt om de « Provinciale
Selecties » een face lift te geven :
 nieuwe benaming : BeGold District
 6 districten die elk de naam van een kleur dragen.
 Selectiestage tijdens Allerheiligenvakantie om defintief team te vormen
 1 coach/ trainer per team
 afwisselend trainingen en wedstrijden tussen november en april
 Mentors coachen de coaches
 Uniform voor alle spelers
Belangrijke data
 Selectie dag op zaterdag 29 october 2016 : Boys & Girls ° 2004
 Selectie dag op zondag 30 october 2016 : Boys & Girls ° 2003
Samenstelling 2015
Lid: Pascal LOOTS
Lid: Anouchka VANDERSMISSEN
Lid: Peter Queeckers
Lid: Benoît HOUSSONLONGE
Lid: Andy DECUYPERE
Lid: Gina RENDERS
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Juridisch Comité

Controlecomité
Verslag 2015
Er zijn 5 zittingen geweest, hetzij evenveel als de drie vorige seizoenen, maar wel minder dan de
seizoenen daarvóór. Geen enkel geval van zware fysieke agressie viel te betreuren.
De twee meest markante dossiers betroffen spelers die deelnamen aan een wedstrijd terwijl ze dit
niet mochten, in het ene dossier omdat de twee betrokken spelers niet aangesloten waren, en in
het andere dossier omdat de speler in kwestie geschorst was (en zich daarvan wel degelijk bewust
was).
Samenstelling 2015
Voorzitter: Patrick COPPIETERS 't WALLANT
Lid: Alexandre LEMMENS
Lid: Gabriel GHYSELEN
Lid: Marie-Claire VAN DER EECKEN-GILLARD
Lid: Stephane VANDENBOSSCHE

Beroepscomité
Verslag 2015
Afgelopen seizoen werden er slechts 4 dossiers behandeld door het bereopscomité, wat een
normaal aantal is.
Het eerste dossier dat werd ingediend had betrekking op de regel voor leden, 3 en 4 van artikel 1
van het administratief reglement dat, met uitzondering van lid 4, een lid verbiedt indien hij/zij een
officiële wedstrijd in het buitenland heeft gespeeld om na 1 september van het betreffende
seizoen, nog een officiële wedstrijd in de Belgische Nationale competitie te spelen tijdens hetzelfde
seizoen. Ter info, het beroepscomité heeft de toepassing van deze regel door de SecretarisGeneraal laten valideren. Merk ook op dat het Belgische Hof van Arbitrage voor de Sport (BAS) toen
de zaak in beslag nam en dat deze de conclusies van het beroepscomité valideerde (zie www.bascbas.be).
Het tweede dossier had betrekking op het opstellen van een speler terwijl deze niet op het
wedstrijdblad stond, tijdens een heren eredivisie wedstrijd.
Deze twee beslissingen werden gepubliceerd op de website www.hockey.be. Er kan geen enkele
verwijzing gemaakt worden naar de 2 laatste dossiers aangezien deze nog afgehandeld dienen te
worden en de beslissingen nog niet werden medegedeeld aan de partijen.
Ter info: er is geen dossier ingediend bij de regionale beroepscommissies wat een primeur is.
Het comité dankt zijn leden voor hun beschikbaarheid alsook het administratief personeel voor haar
kostbare hulp.

Samenstelling 2015
Voorzitter: Stanislas LEPAIGE
Lid: Jean-Claude LECLEF
Lid: Georges COLLIGNON
Lid: Nikhil-James FOBE
Lid: Griet VERFAILLIE
Lid: Danni KERREMANS
Procureur:
Diederik BRUGGINK
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Medische Commissie

Verslag 2015
De communicatie verloopt hoofdzakelijk via e-mail. De belangrijkste taak van de Medische
Commissie blijven de afwijkingen:
 Voor jongeren
 Voor de Junior Masters en Masters
 Voor heren en dames
 Voor het dragen van een helm
 Voor het dragen van een masker
 Om een tandbescherming te dragen
Deze taak wordt volledig door de voorzitter gedragen, en de overige leden geven mee advies
wanneer nodig. In het kader van het “Beleid Gezond Sporten” heeft de voorzitter verschillende
vergaderingen en congressen bijgewoond, en hiervan mevr. Cindy Vanduffel gebrieft.
Samenstelling 2015
Voorzitter: Dr. Bart VISSERS
Lid: Dr. Pierre CARSIN
Lid: Dr. Erica COPPEY
Lid: Dr. Thierry DEVREKER
Lid: Dr. André LEMAIRE
Lid: Dr. Michel PEETER
Lid: Dr. Nicolas VAN DEN BALCK
Lid: Dr. Yves VAN DONINCK
Lid: Dr. Marc VINCENT
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Zaalhockeycomité

Verslag 2015
Het indoor hockeyseizoen heeft het afgelopen seizoen een enorme groei doorgemaakt, met een
toename van het aantal geregistreerde teams met 7%: 890 registraties tegen 827 in 2014. Deze
stijgende trend werd gemarkeerd in alle categorieën:

De andere positieve punten die onthouden moeten worden, zijn :
 Een betere programmatie van de wedstrijden en van de poules
 Een opmerkelijke verbetering van het beheer van de zalen
Een belangrijke ontwikkeling is die van de arbitrage, die dit seizoen fundamenteel is hervormd door
invoeren van de E-learning en het verplicht theoretisch examen vanuit U9. Ongeveer 1800 leden
zijn nu theoretische scheidsrechter.
De umpire-managers (bevestigde scheidsrechters) hielpen tevens de nieuwe scheidsrechters beter
te ondersteunen en droegen aanzienlijk bij aan de verbetering van de scheidsrechters, met name de
jongeren, waardoor ouders en coaches de wedstrijden op een serene manier konden bekijken.
Wat de nationale ploegen betreft, is de balans ook heel positief :
 Heren : performant en hecht team. Deze maturiteit heeft geleid tot een eerste plaats op het
EK voor B landen, wat synoniem staat voor een promotie naar de A groep.
 Dames : op zoek naar maturiteit, met een nieuwe staf en een heel jonge ploeg.
Four Nations : mooi en succesvol toernooi.
Daarnaast zijn er nog enkele positieve punten te noteren:
 Financiën in evenwicht, met zelfs een kleine bonus.
 Succesvolle finale in Court st Etienne: de jeugd- en senior categorieën kwamen bijeen voor
een slotweekend met een groot publiekssucces.
 Creatie van nieuwe categorieën: dames en heren in januari, als een test werd een groot
succes.
Er blijven nog een aantal aandachtspunten die verbeterd moeten worden :
 Het beheer van de zalen blijft een complexe zaak, vooral in regio Brussel, waar het aantal
beschikbare zalen ontoereikend blijft tov. Het aantal ingeschreven teams.
 Er zijn nog teveel clubs die geen eigen zaal hebben, vooral in het Brusselse.
 Er ontbreken nog scheidsrechters en umpire managers; een zware recrutering is
noodzakelijk.
 De communicatie blijft moeizaam en de sponsoring is quais nihil.

De commissie heeft een aantal uitdagingen en prioriteiten gesteld voor volgend seizoen:
 Stimuleren van deelname aan de Indoor competitie in het Nederlandstalige deel van het
land (ondervertegenwoordigd in bepaalde categorieën) en in nieuwe clubs door
bewustmakingsacties.
 Voortzetten en verhogen van de geleverde inspanningen inzake het verbeteren van de
kwaliteit van de arbitrage: nieuwe scheidsrechters en umpire managers opleiden, hulp bij de
opleidingen, e-learning en didactische video’s.
 Het beperken van de problemen met betrekking tot het beheren en plannen van zalen door
op zoek te gaan naar nieuwe zalen in "verzadigde" regio's, bekijken van nieuwe software,
heroriëntering van de kampioenschappen voor een betere doorstroming, enz.
 Herdynamisering van de kampioenschappen in Ere afdeling en de hieraan gelinkte
afdelingen.
 Ontwikkelen van een effectieve communicatiestrategie voor clubs en het publiek:
weekendshow in DH, vierjaarlijks toernooi, finales van evenementen, ...
 Ontwikkeling van een eigen indoor sponsoring.
 Nationale teams: kandidatuurstelling voor het Eurohockey Indoorkampioenschappen in
2018
Samenstelling Indoor Hockey 2015
Voorzitter: Joeri DE MOL
Secretaris: Abdou MELOUANI
Lid: Anouchka VANDERSMISSEN
Samenstelling Controlecomité Indoor Hockey
Procureur-generaal:Diederik BRUGGINK
Voorzitter: Léon-Philippe SCHOULLER
Lid: Baudoin DUBOIS
Lid: Marie-Claire GILARD

• Scheidsrechterscommissie
Verslag 2015
Het scheidsrechtercomité is 8 keer bij elkaar gekomen..
• Aanstellingen.
Het scheidsrechtercomité heeft nationale scheidsrechters voorzien in de volgende categorieën:
Outdoor :
 U14 Girls Nat.1 & Nat.1(2) ;
 U14 Boys Nat.1 & Nat.1(2), 1a(2), 1b(2) ;
 U16 Girls Nat.1 & Nat.1(2) ;
 U16 Boys Nat.1 & Nat.1(2), 1a(2), 1b(2) ;
 U19 Girls Nat.1 & Nat.1(2) ;
 U19 Boys Nat.1 & Nat.1(2), 1a(2), 1b(2) ;
 Youth Finals : U14 G&B, U16 G&B, U19 G&B;
 DN0 (Play-Offs + barrages DN1 – DN2) ;
 HN0 – HN1 – HN2a – HN2b – (Play-Offs + Barrage HN1 – HN2) ;
 HV1 & HF1 (vaak clubs scheidsrechters wegens gebrek aan beschikbaarheden).

Totaal: 3390 aanduidingen
 Inter Provincial Youth Trophy verzorgd door scheidsrechters (8/dag) U25;
 Aanstellingen Test Matchs (U16 - WBNT/BNT) : +/- 50 wedstrijden sinds januari 2015;
Indoor :
 ZU16BN0 & ZU19BN0 – Youth Finals : U14 G&B, U16 G&B, U19 G&B ;
 ZHN0 a/b/c & ZDN0 a/b/c.








• Opleiding/ Recrutering / Ontwikkeling
50 theoretische cursussen, dat wil zeggen +/- 2600 examens gepresenteerd;
30 nieuwe nationale scheidsrechters;
Ontwikkeling van een Futop-programma gericht op het samenbrengen van jonge,
gemotiveerde Belgische scheidsrechters met een zeker potentieel (U25). 27 kandidaten (7
meisjes en 20 jongens).
Organisatie van 4 vergaderingen met verschillende Belgische en internationale
hockeypersoonlijkheden (coaches, spelers, enz.)
4 fysieke tests met een slagingspercentage van 61% volgens de FIH-vereisten en 11 fysieke
trainingen werden georganiseerd in

• Internationaal.
Toenemende aanwezigheid van onze internationale scheidsrechters op diverse tornooien:
 EHF : 15 Scheidsrechter aanstellingen – 3 Officials aanstellingen;
 FIH : 7 Scheidsrechter aanstellingen.
 Laurine Delforge en Gregory Uyttenhove zijn weerhouden in het FIH Road2Rio programma;
 Aanwezigheid van Andy Mair (ex. internationaal scheidsrechter en Umpire Manager FIH)
tijdens de ½ finales van de PO en Jason Mc Cracken (volgende TD op de Olympische Spelen
van Rio) voor de finales + organisatie van een conferentie voor de nationale scheidsrechters;
 Nathan Stenier & Sebastien Michielsen werden weerhouden voor het Umpire Development
Program & Anne Van Den Bosch voor het U4Europe (EHF) ;
 Internationale uitwisselingen met Ierland,Frankrijk of nog Tsjechië …
• Projecten
 Opzetten van een trainingsprogramma (voor iedereen) online - E-learning operationeel voor
de start van het seizoen 2015 - 2016;
 Studie over de mogelijkheid om een technische tabel op te stellen voor alle vergaderingen in
National Honour (Ladies & Gentlemen);
 Oprichting van een nieuw soort scheidsrechter: de regionale scheidsrechter
• Coaching.
 360 coachings van scheidsrechters werden uitgevoerd tijdens het afgelopen seizoen;
 Video support : de overgrote meerderheid van de eredivisie clubs hebben hun videobeelden
gedeeld met de cel coaching, een ideaal middel voor de verdere ontwikkeling van onze
scheidsrechters.
• Juridische
De arbitragecommissie werd driemaal geraadpleegd in verband met arbitragefouten.

Werkingsverslag 2015
Graag presenteren we een terugblik op het afgelopen seizoen, de VHL heeft het voorbije jaar vooral
ingezet op volgende domeinen:
De VHL zette zich binnen de (vijf) basisopdrachten van de Vlaamse sportfederaties vooral in op de
volgende 2 pijlers :
 de ontwikkeling van onze sport in Vlaanderen;
 het verhogen van de kwaliteit binnen de clubs.
In het afgelopen seizoen werden maar liefst 4 nieuwe clubs opgericht (Sporking Westkust,
Westhoek Wildcats, Merode en Dender Hockey). Hiermee telt de VHL voortaan 39 hockeyclubs .
Meer dan één vierde van de VHL clubs is jonger dan 3 jaar oud, de ondersteuning van die clubs
behoeft extra aandacht van de VHL.
Graag enkele cijfers die de sterke groei in Vlaanderen illustreren:
 een totale groei van 11,5% versus vorig seizoen;
 vooral de groei bij de jeugd is aanzienlijk : maar liefst 1.663 nieuwe jeugdleden (groei van
18,2%) tegenover het seizoen daarvoor;
 de Vlaamse clubs groeien vooral dankzij de groeiende interesse langs meisjeszijde : niet
minder dan 17,3% groei in de meisjescategorieën (vs 8% bij de jongens);
 De VHL benadrukt dat hockey een familiesport is en zowel jongens als meisjes aantrekt
(binnen de jeugd is de verdeling bijna gelijk : 49% meisjes- 51% jongens).
Naast de groei van onze sport heeft de VHL zich in hoofdzaak gericht op de ondersteuning van de
bestaande clubs, met aandacht voor het verhogen van de kwaliteit binnen de clubs.
Daarbij ging de focus naar de kaderopleidingen voor trainers en coaches. De VHL streeft ernaar dat
elke speler wordt opgeleid door een gediplomeerde trainer. Door het invoeren van de quota (voor
2015: 1 trainer per 100 jeugdspelers) zijn zo goed als alle clubs meegestapt in dit verhaal.
In de eerste 6 maanden van dit project werden 8 opleidingen georganiseerd, en werden reeds 118
initiators opgeleid.
Tegen het einde van 2015 zullen de VHL clubs meer dan 130 gediplomeerde initiators tellen.
De VHL roept de clubs op om verder in te zetten op de kwaliteit van onze (jeugd)trainers en hun
kandidatuur voor de organisatie van bijkomende opleidingen in 2016 te bevestigen.
Naast de ondersteuning aan de sporttechnische mensen binnen de clubs, wil de VHL ook helpen
met de verdere professionalisering van de bestuurlijke taken in de clubs. Via administratieve
bijscholingen biedt zij een kader waarin het bestuur van de clubs zich steeds beter kan informeren.

Vooruitblik seizoen 2016
De VHL blikt ook vooruit op het volgende seizoen. Naast de aandacht voor de verdere groei en de
uitbreiding van de sporttechnische opleidingen (met aspirant-initiator, Instructeur B en Trainer B
opleidingen), zal de VHL zich richten op o.a.:
 het samenstellen van een vademecum voor clubsecretarissen;
 arbitrage-opleidingen;
 de lancering van de lidkaarten met elektronische toepassing voor wedstrijdbladen;
 het opstellen van een standaard lastenboek voor de aanleg van nieuwe velden;
 het helpen zoeken naar alternatieve en nieuwe financieringsvormen voor infrastructuur;
 een project rond ethiek en fairplay in onze sport ;
 het opstellen van een project ter ondersteuning van de jeugdwerking binnen de clubs
(jeugdsportfonds).

•

Jeugdsportfonds 2016

De VHL informeert de leden van de AV over de facultatieve opdracht “jeugdsport” binnen het
decreet op de Vlaamse sportfederaties.
Concreet houdt dit in :
 de VHL dient een jeugdsportproject in bij Bloso, met bijhorend reglement en ter
ondersteuning van de jeugdwerking binnen de clubs ;
 het VHL jeugdsportreglement zal kwalitatieve en kwantitatieve criteria m.b.t. jeugdsport
bevatten;
 clubs die voldoen aan de criteria uit het reglement worden beloond met subsidies uit het
jeugdsportfonds;
 de clubs zullen hun subsidies kunnen besteden op een kwaliteitsvolle manier in
overeenstemming met de bestedingsmogelijkheden uit het reglement.
De VHL zal de clubs tijdig inlichten over het reglement.
Na de indiening van het dossier bij Bloso tegen 1 September 2015, zal Bloso het project evalueren
naast deze van andere sportfederaties. De VHL zal een definitieve (al dan niet) goedkeuring
ontvangen in Januari 2016.
• Organiek Reglement en Administratief Reglement
Toevoeging van een preambule om de reglementen in te leiden, en de verhouding tussen de
verschillende van kracht zijnde teksten te duiden;
Het Organiek Reglement wordt voortaan “De structuur van de VHL”. Bovenop de bepalingen die nu
reeds in het Organiek Reglement opgenomen zijn, wordt de huidige titel 2 van het Administratief
Reglement toegevoegd, nl. “Relaties met de leden en de spelers”.
Het Administratief reglement wordt “De procedure en de organisatie”, waaruit het hoofdstuk 2
(algemene regels, scheidsrechters, trainers) verdwijnt om opgenomen te worden in het Sportief
Reglement. De bepalingen betreffende het veldhockey en het zaalhockey worden geharmoniseerd.
Een Sportief Reglement voor het veldhcokey is deze waarin de regels betreffende forfaits, de
spelregels, inschrijvining van de ploegen, het scheidrechtersambt, ordehandhaving, enz …. worden
opgenomen. Een Sportief Reglement voor het zaalhockey : idem

Financieel verslag 2015
De opbrengsten van het boekjaar bedragen 2 054 104 euro. De belangrijkste opbrengsten komen
voort uit de verschillende subsidies (1 235 508 €) en de lidgelden (782 734 €). Deze laatsten zijn
gestegen dankzij de verdere groei van het aantal leden; de VHL telt 8,7% meer leden dan per einde
december 2014. De lidgelden werden niet geïndexeerd.
De kosten van het boekjaar 2015 bedragen 2 027 937 € en vertegenwoordigen hoofdzakelijk
personeelskosten (404 982 €), ondersteuning van de clubs (112 307 €) en de bijdragen aan de
nationale ploegen (1 046 721 €) o.a. via de subsidiering door Sport Vlaanderen.
De VHL heeft het afgelopen jaar vooral ingezet op 2 belangrijke pijlers : de opleidingstrajecten voor
trainers en coaches (aspirant-initiator, initiator, en instructeur B), en de verdere ontwikkeling van
onze sport door actieve steun te bieden aan 4 nieuw opgerichte clubs. Via onze inzet op dat laatste
vlak kunnen wij hockey in Vlaanderen verder doen groeien, en worden wij in staat gesteld om
regionale competities op te zetten op vraag van steeds meer leden.

