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0. Introductie
Doel van de Belgische competitie
De Belgische competitie is een competitie gehouden om de beste atleten, de beste
teams, de beste coaches, de beste trainers en algemeen de grootste prestatie in
Belgisch onderwaterhockey te bepalen.
Wij nemen deel om onze waarde als spelers, teams & clubs te bewijzen!
Wij nemen deel om onze band met de onderwaterhockey gemeenschap te
versterken!
Wij nemen deel om onze atletische skills en tactische vernuft te verbeteren!
Wij nemen deel omdat wij houden van de sport en zijn spelers!
Wij nemen deel om tot onze limiet geduwd te worden!
Wij nemen deel om plezier te hebben!
Introductie van de regels
De Belgische competitie volgt de regels van de laatste goedgekeurde versie van de
CMAS onderwaterhockey regels (op dit moment, versie 10.0).
Sommige regels zijn niet van toepassing voor de Belgische competitie en andere extra
regels die alleen van toepassing zijn in de Belgische competitie. Deze worden
weergegeven in het huidige document van de Belgische competitie naast de huidige
CMAS regels.
Competitieraad
0.3.1.

Verantwoordelijkheden

De competitieraad heeft de leiding over de organisatie van de Belgische competitie.
Zij hebben de autoriteit om beslissingen te maken of te handelen gebaseerd op de
volgende reeks regels. Indien de regels niet omvattend genoeg zijn of indien zij niet
toegepast kunnen worden, kan de raad in overeenstemming beslissen hoe verder te
gaan.
In geval van onenigheid, zijn de LIFRAS onderwaterhockey commissie en NELOS
onderwaterhockey afgevaardigde de beslissende instantie.
Zij hebben de steun van de meerderheid van de Belgische OWH-clubs en de
onderwater sport federatie, LIFRAS en NELOS.
0.3.2.

Competitieraad selectie

0.3.2.1.

De competitieraad is bepaald door de LIFRAS en NELOS onderwaterhockey
verantwoordelijken.
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Competitieraad leden
Alle leden hebben verantwoordelijkheden. Zij hebben de vrijheid om de taken te
herverdelen, maar zij hebben de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor hun taak.
0.4.1.

De toernooileider

0.4.1.1.

Is verantwoordelijk voor de competitieraad. Hij of zij zal de rest van de
raadsleden observeren en garanderen dat hun verantwoordelijkheden en
taken uitgevoerd worden. In het geval van moeilijkheden zal de
toernooileider zoeken naar een oplossing samen met de raadsleden in
kwestie.

0.4.1.2.

Is het eerste contact voor alle federaties, spelers, teams of club managers. Hij
of zij kan gecontacteerd worden tijdens de competitiedagen of per e-mail via
de communicatieverantwoordelijke. In geval van afwezigheid op een
competitiedag, zal de toernooileider een ander raadslid aanduiden als zijn
vervanger.

0.4.1.3.

Is verantwoordelijk voor het regelen van de raadsvergaderingen.

0.4.1.4.

Zal een captains meeting organiseren aan het begin van elke dag van de
competitie.

0.4.2.

De communicatieverantwoordelijke

0.4.2.1.

Zal de raadsvergaderingen rapporteren. Deze verslagen worden gestuurd
naar alle team verantwoordelijken van de competitie en naar de club
verantwoordelijken van alle LIFRAS en NELOS onderwaterhockey clubs. Dit
wordt gedaan binnen de 2 weken na de vergadering.

0.4.2.1.1.

Als beslissingen onderhevig zijn aan een stemmig, zullen alle stemming
resultaten een belangrijk onderdeel van deze verslagen zijn.

0.4.2.2.

Beheert het volgende e-mail account: belgiumcompetition@gmail.com. Hij of
zij reageert op e-mails en indien nodig informeert de benodigde
competitieraadsleden samen met de toernooileider.

0.4.2.3.

Verspreid al het nieuws en informatie geleverd door de competitieraad onder
de benodigde toehoorders. De atleten die deelnemen in de competitie en/of
de team managers van de competitie en/of de clubverantwoordelijken van al
de LIFRAS en NELOS onderwaterhockey clubs. Hij of zij zal verzekeren dat een
complete lijst is bijgehouden en niemand wordt uitgelaten in de
communicatie.

0.4.2.4.

Ontvangt, centraliseert en is verantwoordelijk voor alle data gestuurd door
de spelers, team managers of clubs. Hij of zij centraliseert de data en stuurt
dit naar de Timing en team identificatie verantwoordelijke. Elke speler, team
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manager of club kan zijn eigen gegevens op aanvraag bij de communicatie
verantwoordelijke wijzigen, opvragen of verwijderen.
0.4.2.5.

Volgt op en stuurt regelmatig herinneringen over de verplichtingen van alle
spelers, teams of club verantwoordelijken.

0.4.2.6.

De communicatieverantwoordelijke beheert de officiële beelden van de
competitie. Hij/zij informeert de spelers over deze opnames en vraagt hen al
dan niet toestemming te geven voor het maken en uitzenden van beelden
ervan door LIFRAS of NELOS in het kader van de promotie van de sport.

0.4.3.

De toernooischeidsrechter

0.4.3.1.

Is verantwoordelijk voor het reglement. Hij of zij houdt versies en
veranderingen op het reglement door veranderingen in het CMAS reglement
of zoals afgesproken met de LIFRAS onderwaterhockey commissie en NELOS
onderwaterhockey afgevaardigde.

0.4.3.2.

Zal de toernooileider assisteren in het behandelen van klachten met zijn of
haar kennis van het reglement en zijn interpretatie.

0.4.3.3.

Zal alle scheidsrechters tijdens een competitiedag assisteren. Hij of zij is
beschikbaar voor vragen en houd een oog open tijdens de competitiedag om
te verzekeren dat al het scheidsen is gedaan volgens het reglement zolang dit
kan gecombineerd worden met deelnemen in de competitie.

0.4.3.4.

Is gemotiveerd om het niveau van de scheidsrechters in België te verbeteren.
Hij/zij zal zijn/haar best doen om mensen te motiveren de regels en de
vaardigheden van een goede scheidsrechter te leren.

0.4.4.

De tijd en team identificatie verantwoordelijke:

0.4.4.1.

Maakt de toernooischema’s volgens het reglement. Dit schema is volledig
klaar 1 week voor de start van de competitie.

0.4.4.2.

Is verantwoordelijk voor de timing tijdens de competitie dagen. Als de tijd en
team identificatie verantwoordelijke een deelnemende speler is zal hij/zij
geassisteerd worden door een officieel aan de kant om het begin van de
wedstrijden aan te geven. Deze persoon speelt niet op die specifieke dag. Hij
of zij wordt aangeduid en goedgekeurd door de raad.

0.4.4.3.

Beheert alle informatie over de spelers, teams & clubs verzameld bij de
communicatie verantwoordelijke. Hij/zij verzekert alle deelnemende teams &
spelers geschikt zijn om te mogen deelnemen.
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0.4.5.

Materiaalmeester

0.4.5.1.

Verzekert dat alle benodigdheden voor het houden van de Belgische
competitie beschikbaar en in positie zijn. Onder andere houd dit de
beschikbaarheid van het zwembad en het materiaal nodig om het zwembad
in onderwaterhockeyspeelvelden beschreven in het reglement te veranderen
in.

0.4.5.2.

Is verantwoordelijk voor al het materiaal en het behoud om te verzekeren dat
het in uitstekende staat blijft. Hij/zij rapporteert beschadigd materiaal aan de
toernooileider en zorgt voor bestelling van nieuw materiaal via de
toernooileider en in akkoord met de betrokken federaties in tijd zodat alles
zo vlot mogelijk kan blijven verlopen.

0.4.5.3.

Start nieuwe materiaal projecten (vb: muursysteem, nieuwe goals, uitzenden
wedstrijden, …)

0.4.5.4.

Organiseert de opbouw en afbraak van het veld op elke competitiedag.
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1. Beschrijving, definities, leeftijd en geschiktheid
De regels over de organisatie van het wereldkampioenschap en ander leeftijd
categorieën ( regels 1.2.2 tot 1.3.2.1.2) zijn niet toepasbaar.
De artikels over de geschiktheid (1.4.1 tot 1.4.3) zijn vervangen door onderstaande
regels.
Alle andere CMAS regels (1.1.1-1.2.1) zijn wel van toepassing.
Geschiktheid van federaties en spelers
1.4.4.

Geschiktheid van clubs voor de Belgische competitie

1.4.4.1.

Elke Belgische club die aangesloten is bij NELOS of LIFRAS kan een onbeperkt
aantal teams inschrijven.

1.4.4.2.

Elke buitenlandse club kan een team inschrijven na de goedkeuring van de
competitieraad en zal inschrijvingsgeld betalen bepaald door de
competitieraad. Deze teams hebben geen aanspraak voor het winnen van de
Belgische titel. (zie 4.3.8)

1.4.4.2.1.

Elk team ingeschreven door een buitenlandse club of niet erkend als
Belgisch team wordt beschouwd als een buitenlands team.

1.4.4.3.

Aan het begin van de competitie, elk team kan maximum 12 spelers
inschrijven ongeacht buitenlander of niet. Zoals genoteerd in regel: 11.1.1.2.
een speler toevoegen wordt beschouwd als het veranderen van het team en
is niet toegelaten met uitzondering van de regel 1.4.4.4.

1.4.4.4.

Teams kunnen hun ingeschreven spelers eenmalig veranderen tussen de 2de
en 3de speeldag. Een maximum van 2 spelers kan verandert of toegevoegd
worden zonder het overschrijden van het maximum aantal spelers.

1.4.4.5.

Een team dat meer dan 2 buitenlandse spelers ingeschreven heeft, wordt niet
beschouwd als een Belgisch team en heeft geen aanspraak op de Belgische
titel. Dit team kan enkel de competitie titel winnen (zie: 4.3.8 Belgische titel
en competitie titel.)

1.4.4.6.

Elke speler kan in slechts één team ingeschreven zijn.

1.4.4.7.

Spelers kunnen enkel als Belgische spelers beschouwd worden wanneer zij
aangesloten zijn bij NELOS of LIFRAS (bewezen met een lidkaart) EN minstens
één van onderstaande voorwaarden.

1.4.4.7.1.

OF de speler kan zichzelf identificeren met een Belgisch paspoort
paspoort op de eerste speeldag dat hij/zij meedoet.
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1.4.4.7.2.

OF de speler kan bewijs voorleggen op de eerste speeldag dat hij/zij
meedoet dat hij of zij al minstens 12 maanden in België verbleef in de 18
maanden voor de start van de competitie.

1.4.4.7.3.

OF de speler heeft deelgenomen aan de Belgische competitie voor
dezelfde Belgische club voor 3 jaar op rij.

1.4.4.7.4.

Buitenlandse spelers die speler voor een Belgisch team moeten
aangesloten zijn bij NELOS of LIFRAS (bewezen met een lidkaart)

Club, Team en Speler inschrijving modaliteiten
1.5.1.

Ten minste 2 weken voor de 1ste competitiedag, elke club dat ten minste 1 team
wil inschrijven in de Belgische competitie zal de competitieraad informeren met
de laatste informatie over hun club:
-

1.5.2.

Clubnaam
Contact gegevens van de clubverantwoordelijk (naam, e-mail & telefoonnr.)

Ten minste 2 weken voor de 1ste competitiedag, elk team dat in de Belgische
competitie wil meedoen, zal de competitieraad informeren met een complete lijst
van:
-

Naam van de club waar het team voor speelt
Teamnaam
Contact gegevens contactpersoon (naam, e-mail & telefoonnr.)
Lijst van max 12 spelers die in het team spelen
o Naam & geboortedatum
o Nationaliteit volgens regel 1.4.4.7.1
o Bewijs van verblijf in België volgens regel 1.4.4.7.2
o Belgische competitie speler voor 3 jaar volgens regel 1.4.4.7.3
o NELOS of LIFRAS lidmaatschap nummer
o Toestemming voor het al dan niet maken en uitzenden van beelden
van de speler door LIFRAS of NELOS ter promotie van de sport. Het niet
informeren door de speler over dit punt wordt beschouwd als een
impliciete toestemming.

1.5.2.1.

Buitenlandse teams moeten een bewijs van betaling laten zien op de 1 ste
competitiedag. (zie 1.4.4.2)

1.5.3.

Teams die hun ingeschreven leden willen veranderen kunnen dit doen na de 2 de
speeldag en minstens 2 weken voor de 3de speeldag. Zij moeten dezelfde
informatie voorzien als in 1.5.2.

1.5.4.

Alle spelers in de Belgische competitie moeten de volgende twee documenten
kunnen voorleggen aan de competitieraad op elk moment tijdens de
competitiedag.
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-

Een geldige lidkaart van NELOS of LIFRAS
Een vorm van geldige identificatie (ID, paspoort, rijbewijs, …)

1.5.4.1.

Spelers die deelnemen in een buitenlands team ( beschreven in 1.4.4.2) die
geen NELOS of LIFRAS lidkaart hebben moeten bewijs van een andere vorm
van verzekering kunnen voorleggen.

1.5.4.2.

Spelers die falen in het voorleggen van de benodigde documenten zoals in
1.5.4 hebben de kans om de competitieraad deze documenten voor te leggen
binnen de 2 weken na de respectievelijke speeldag. Als zij dit niet doen, alle
wedstrijden van het team waar de speler ingeschreven is worden genoteerd
als forfait. (zie: 4.3.5).
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2. Speelveld
De regels over de markeringen van het terrein (2.1.7 tot 2.1.9) zijn niet van toepassing
voor de Belgische competitie.
Alle andere CMAS (2.1 – 2.1.6.4 & 2.1.10) blijven van toepassing
De volgende bepalingen zijn specifiek voor de Belgische Competitie:
2.1.11. Huidig zwembad: zwembad “Wezenberg” in Antwerpen
Adres: Desguinlei 17, 2018 Antwerpen, België
2.1.11.1. Dimensies. Het zwembad is verdeeld in 4 velden: 3 speelvelden (A,B & C) en
een warm-up zone. Zie figuur 2F
Terrein A

Terrein B

Terrein C

Diepte

+/- 2,0m

+/- 2,6m

+/- 3,0m

Lengte

+/- 20m

+/- 20m

+/- 20m

Breedte

12m

12m

12m

Opwarming

2.1.11.2. Veld A en B zijn de speelvelden bij voorkeur. Het aantal wedstrijden in elk veld
wordt zo gelijk mogelijk gemaakt voor alle deelnemende teams.
2.1.11.3. FIGUUR 2B: Indien de speelveld markeringen niet compleet zijn, blijven alle
regels geldig, de waterscheidsrechters hebben de leiding over het inschatten
van de zones en afstanden.
2.1.11.4. FIGUUR 2F: SPEELVELD LAYOUT: Zwembad “Wezenberg” Antwerpen
wisselzone en positie van hoofdscheidsrechterstafel samen met de tijd en
scorer.
2.1.11.5. Aan het begin van elke wedstrijd, het zwarte team speelt aan de kant van de
tribune en het witte team aan de vensterzijde.
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Figure 2B: Speelzone layout
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Figure 2F: Speelveld layout
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4. Toernooi wedstrijdschema en ranking
De artikels 4.1 tot 4.3 in het CMAS reglement gelden niet, met uitzondering van de
punten 4.3.5 en 4.3.7. de volgende nieuwe regels gelden:
Acht dagen of minder toernooi schema
4.3.1.

Algemeen

4.3.1.5.

De Belgische competitie bestaat uit 2 delen, namelijk een groepsfase en een
klassement fase.

4.3.1.5.1.

4.3.2.

Aantal teams in het toernooi

4.3.2.3.

4.3.3.

De Belgische beker bestaat uit een 1-dag toernooi. De competitieraad
beslist over het systeem en de regels van deze beker inclusief het
registratie proces.

Afhankelijk van het aantal ingeschreven teams, beslist de competitieraad het
aantal groepen voor de groepsfase en klassementsfase, zodat de Belgische
competitie georganiseerd kan worden binnen de beschikbare tijd.

Groepsfase

4.3.3.1.1.

De teams die het vorige jaar niet hebben meegedaan worden beschouwt
als laatste in de vorige ranking.

4.3.3.3.

De plaatsing vindt plaats aan het begin van de competitie.

4.3.3.4.

De teams worden verdeelt in gelijke sterke groepen en spelen in een round
robin formaat tegen elkaar

4.3.4.

Klassement fase

4.3.4.8.
4.3.5.

Teams worden verdeelt in groepen gebaseerd op hun resultaat in de
groepsfase en spelen in een round-robin formaat tegen elkaar.

Punten voor het bepalen van een ranking in een groep

4.3.5.1.1.
4.3.8.

In het geval van een forfait, zal men een score van 5-0 beschouwen in het
voordeel van het team zonder forfait.

Toernooikampioen en Belgisch Kampioen

4.3.8.1.

Belgisch kampioen: alle Belgische teams (zie 1.4.4.5) kunnen de titel van
Belgisch kampioen winnen. In het geval dat een buitenlands team het
Belgisch kampioenschap wint, wordt het hoogst gerankte Belgische team
benoemt tot Belgisch kampioen.
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4.3.8.2.

4.3.9.

Toernooikampioen: Alle ingeschreven teams in het Belgisch kampioenschap
kunnen toernooikampioen worden. Er kunnen verschillende titels zijn per
divisie.

Belgische beker

4.3.9.1.

De Belgische beker zal een Multi-level toernooi play-off zijn met volledige
verliezers bracket om alle plaatsen te bepalen.
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5. Protest, beroep, en onderbreking van de wedstrijd
De protesten tijdens een wedstrijd, evenals de onderbreking van de wedstrijd
worden behandelt zoals beschreven in het CMAS reglement, paragraaf 5.1 en 5.3.
De protesten na een match worden uitgevoerd zoals hieronder beschreven. Deze
regels vervangen 5.2 in het CMAS reglement.
Protesten na de match
5.2.1.

Enkel de coach of captain van een team kan een klacht indienen na een wedstrijd.

5.2.2.
5.2.2.1.

Het protest moet aangekondigd worden aan de toernooileider binnen de 15
minuten na het eindigen van de wedstrijd. Het protest geschreven in Frans,
Engels of Nederlands moet aan de toernooileider gegeven worden binnen het
uur volgend op het einde van de wedstrijd.

5.2.3.

Het geschreven protest moet samen met een storting van €100 ingediend
worden.

5.2.4.

Indien deze voorwaarden niet voldaan worden wordt het protest afgezegd.

5.2.5.

De storting wordt teruggegeven indien de klacht gevalideerd wordt.

5.2.6.

Een jury bekijkt de klacht. Zij bestaan uit de toernooischeidsrechter. De andere
leden zijn:

5.2.6.1.1.

5.2.6.2.
5.2.6.2.1.
5.2.6.3.

Twee ervaren scheidsrechters gekozen uit de scheidsrechters van het
toernooi. De Commissie kiest deze juristen en deelt hun identiteit mee
aan de teams per e-mail voorafgaand aan de eerste wedstrijd van het
toernooi.
Twee ervaren reserve scheidsrechters gekozen uit de scheidsrechters van
het toernooi.

De toernooileider

5.2.7.

Een secretaris wordt aangeduid voor het samenzitten. Deze functie heeft geen
stemrecht.

5.2.8.

De jury kunnen de mening vragen van elke persoon de zijn nodig achten voor het
nemen van een beslissing.

5.2.12.
5.2.12.1. De beslissing wordt gemaakt met de meerderheid van de stemmen. In het
geval van een gelijke stemming is de stem van de toernooischeidsrechter
beslissend.
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5.2.13. De beslissing van de jury is bindend.
5.2.14. De beslissing van de jury moet onmiddellijk schriftelijk bekendgemaakt worden
aan het team met de aanklacht en alle andere betrokken partijen.
5.2.15. De vergadering van de jury zijn gesloten.
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6. Regerend lichaam
Het regerende lichaam van de Belgische competitie is de competitieraad. Regels
worden voorbereid door de competitieraad en goedgekeurd door de LIFRAS
onderwaterhockey commissie en NELOS onderwaterhockey afgevaardigde, zoals
beschreven in 0.3 Competitieraad.

7. Wijzingen van de regels
Belgische teams hebben de mogelijkheid om geschreven voorstellen te sturen naar
de communicatieverantwoordelijke maximaal één maand na de laatste
competitiedag.
Deze voorstellen moet een suggestie voor een wijziging en een verklaring voor de
nood aan deze wijziging bevatten.
De competitieraad zal alle teams een geschreven verslag leveren om het resultaat van
de discussie over de voorstellen te geven.

11. Team samenstelling, spelers uitrusting en identificatie van de
spelers
De regels over de uitrusting van de spelers zijn deze van het CMAS reglement. (11.3)
Samenstelling van de teams
11.1.1. De regel 11.1.1 van het CMAS reglement wordt vervangen door onderstaande
regel, alle andere regels in deze sectie blijven geldig.
11.1.1.2. Elk team kan een groep van niet meer dan 12 spelers ingeschreven voor de
hele competitie. Van dit aantal, moet een team van max 10 spelers gekozen
per wedstrijd in het toernooi. Deze teamleden worden verdeelt in 6 spelers
en 4 wisselspelers die op elk moment gebruikt kunnen worden. De spelers
van de groep die niet gekozen zijn voor een wedstrijd zijn de reserve spelers.
Identificatie van de teams
De volgende regel vervangt alle andere regels in 11.2.
11.2.2.
11.2.2.1. De 10 spelers in elk team moeten een cap dragen, wit of zwart (of
donkerblauw), overeenkomend met de kleur van de sticks die het team
gebruikt. De caps zijn voorzien van een nummer tussen 0 en 999 die uniek is
voor elke speler van het team.

Belgisch onderwaterhockey reglement –
16

Versie 0.8 – Oktober 2018

12. Officieels en hun uitrusting
Met uitzondering van punt 12.1.2 blijven alle ander regels van hoofdstuk 12 van het
CMAS reglement geldig voor het Belgisch kampioenschap.
nummer, titels en kwalificaties
12.1.1.1. Volgens het schema, wordt deelnemende teams gevraagd om wedstrijden te
scheidsen in de Belgische competitie. Voor elke wedstrijd zal eenzelfde team
alle benodigde officieels voorzien.
12.1.1.2. De toernooischeidsrechter kan deze regel overbruggen en een wijziging in het
schema aanbrengen.

14. De wedstrijd
De regels van het CMAS reglement zijn geldig met uitzondering van 14.2.1, deze
wordt vervangen door de onderstaande regels.
Duur van het spel
14.2.1.2. Een nationale wedstrijd duurt drieëndertig (33) minuten. De wedstrijd wordt
verdeelt in twee helften van vijftien (15) minuten met een break van drie (3)
minuten.
14.2.1.3. Alle gegeven wedstrijdtijden zijn de maxima. Indien nodig en wanneer er geen
andere oplossing gevonden kan worden, kan de tijdverantwoordelijke de
wedstrijden inkorten, time-outs verminderen of verwijderen of de tijd tussen
wedstrijden inkorten. Zodat de tijd van het zwembad en andere externe
factoren gerespecteerd kan worden.
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