
 

 

 

  

 

 

   Beste Sportvrienden 

 

Velen onder ons hebben alvast kunnen genieten van een welverdiend verlof, andere zijn nog aan het 

genieten en sommige hebben nog iets om naar uit te kijken. Niettegenstaande staat de voorbereiding van 

het nieuwe seizoen, 2014-2015, weer voor de deur. 

Bij de opzet van een nieuw seizoen zijn er ook altijd weer zaken die zullen wijzigen en ik vind het 

belangrijk jullie hiervan alvast in kennis te stellen. De belangrijke wijzigingen voor het komende seizoen: 

1 Opzet recreantencompetitie ijshockey 
2 Uitbreiding Senioren League ijshockey 
3 Development teams ijshockey 
4 Hybrid Icing ijshockey 
5 Speelveld wijziging ijshockey 
6 Inline opzet 

 

 

1) Opzet recreantencompetitie 
 

De recreantencompetitie is de afgelopen jaren spectaculair gegroeid en dit gedeeltelijk ten nadelen van 
de competitieopzet. Toch zijn wij van mening dat er binnen de recreanten league te competitief wordt 
gespeeld en zodoende we eigenlijk naast ons het initieel idee van een recreantencompetitie opereren. 

Daar waar we nu een wedstrijdschema hebben en uitslagen en een ranking zien we dat de competitieve 
instelling ook meer en zwaardere fouten met zich meebrengen. Welnu de Raad van Bestuur heeft 
besloten om terug te gaan naar waar een recreantencompetitie om moet gaan: Een groep vrienden, 
spelers die gezellig samen op het ijs staan om te bewegen en toch aan sport te doen en waar het niet 
uitmaakt of je wint, verliest etc maar waar de spirit is “samen aan sport te doen en morgen weer gezond 
naar mijn werk te gaan” zonder dat ik het risico loop om geblesseerd te zijn en onder het motto alles kan 
niets moet !!. 

Daarom zal vanaf het volgende seizoen de recreantencompetitie GEEN ranking meer bevatten op onze 
site. Wordt er alleen een kalender opgemaakt waarop de teams samen, vriendschappelijk kunnen spelen. 
Wordt er niet gekeken of men met gestopte tijd speelt of doorlopend, 2 periode of 3; het gaat om samen 
sporten. Wel zal de Commissionair de opdracht krijgen dat, ingeval van calamiteiten, er veel zwaarder zal 
worden gestraft. Het invullen van een E-sheet zal verplicht blijven. Op basis van de inschrijvingen zal de 
League Director; Dhr Luykx, op basis van team sterkte de teams indelen. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2) Uitbreiding Senioren League 
 

Met de beschreven wijziging van de Recreantencompetitie stellen wij vast dat er een aantal teams en 

spelers geen mogelijkheid meer hebben om ijshockey te spelen omdat er nu alleen een Elite league is. Om 

ook deze sporters een mogelijkheid te bieden hun sport te beoefenen hebben we gekozen om een 2de 

seniorenleague op te zetten. Wel zijn hier een aantal randvoorwaarden aan gekoppeld, zoals het 

verkrijgen van een licentie wordt bepaalt door het KBIJF bestuur of verantwoordelijke League Director. 

Indien men hier vragen over heeft kan men zich wenden tot ons secretariaat welke u zal doorverwijzen. 

Wel is het zo dat bijna elke Elite League een team in deze divisie zal inschrijven. Hierdoor zullen we bij de 

Elite League weer met kernspelers gaan spelen om een rechtvaardige competitie op te zetten. 

 

3) Development Teams 
 

Binnen onze Jeugdreeksen heeft de League Director, Dhr Bollue, besloten om de leeftijdsgroepen niet te 

wijzigen. Wel zal er een andere invulling worden gegeven aan de huidige development teams die 

meespelen maar buiten de ranking. Wij waren van mening dat deze mogelijkheid en de hieraan 

gekoppelde dispensaties niet werden toegepast waarvoor ze uiteindelijk waren opgezet.  

Daarom hebben we besloten dat dispensatie voor spelers alleen om zeer uitzonderlijke reden nog kan 

worden toegestaan en dat de League Director dit geval per geval zal beslissen. 

De spelers die door het ouder worden niet meer de mogelijkheid hebben om bij hun eigen club te spelen 

omdat deze te weinig spelers heeft en in die bewuste categorie niet kan inschrijven is er de volgende 

mogelijkheid voorzien. Clubs kunnen beslissen om spelers samen te voegen via uitlening en zo 1 team in 

te schrijven of de federatie zal per categorie een federatieteam opzetten waar alle spelers, die in hun 

eigen club, geen team hebben samen kunnen spelen in hun eigen categorie. De federatie zal zorgen voor 

de begeleiding en staf voor deze wedstrijden die gewoon in de competitie zullen meedraaien. De spelers 

blijven lid van hun huidige club waar ze ook trainen, alleen zullen ze de wedstrijden gezamenlijk spelen en 

telkens op een andere ijsbaan. 

 

4) Hybrid icing 
 

Tijdens het afgelopen IIHF congres is er besloten om vanaf het seizoen 2014-2015 de icingregel te 

veranderen. Vanaf het volgend seizoen zal de hybris icing worden toegepast zoals deze ook in de NHL 

wordt toegepast. De KBIJF heeft besloten deze regel alleen vanaf de U16 categorie in te voeren. 

De KBIJF zal een link ter beschikkingstellen aan de clubs, tevens zullen er een aantal sessies worden 

georganiseerd om deze nieuwe regel uit te leggen aan iedereen die hiervoor interesse heeft. 



 

 

 

 

 

5) Wijziging Speelveld 
 

Tijdens hetzelfde congres is er besproken geweest en goedgekeurd dat per seizoen 2014-2015 de blauwe 

lijn zal verplaatst worden. Het aanvalsvak wordt groter en de neutrale zone wordt kleiner. 

Graag verwijs ik hier naar een eerder artikel op deze site voor de juiste afmetingen. Let wel dat alle 

ijsbanen die in competitie spelen vanaf het volgend seizoen deze nieuwe afmetingen moeten invoeren. 

 

6) Inline 
 

Vanaf het volgende seizoen zullen de leeftijdsgroepen van de Belgische Inline hockey gelijk gesteld 

worden aan het ijshockey. Daardoor zal de Belgische jeugd inline competitie er iets anders uitzien met 

mogelijk een U12 – U14 – U16 en U18 competitie. Ook bij de Senioren zal recreatiehockey dit jaar 

geïntroduceerd worden. 

Binnen de Seniorcompetities zijn er geen grote verschillen, de internationale league zal mogelijk doorgaan 

in tornooivorm om verplaatsingen te beperken.  

Inline Director Dhr. Verlinden zal dit jaar de inline commissie verder uitbouwen met enkele nieuwe leden, 

en ook enkele nieuwe clubs zullen dit seizoen aan de inline familie worden toegevoegd. 

 

Ik hoop jullie bij deze al een eerste aanzet te hebben gegeven voor wat er volgend jaar op jullie afkomt. 

Dit zal ook helpen om de inschrijvingen te versnellen welke binnenkort zullen starten. 

Mocht men nog bijkomende vragen hebben dan verwijs ik u naar jullie clubsecretariaat. 

Sportieve groeten, 

 

Pascal Nuchelmans 

President KBIJF vzw. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


