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PROJECT 

 
Voorstelling   
De Koninklijke Belgische Hockey Bond organiseert – in samenwerking met BeGold Nationaal - 
het BeGold District programma (BGDS) om talentvolle jeugdspelers te ontdekken en op te 
volgen bij hun verdere sportieve ontwikkeling.  
Naast de persoonlijke motivatie en het talent van de speler zijn ook de BeGold waarden - zoals 
teamspirit, respect, inzet en bescheidenheid - het “fun” aspect en de wil om als speler 
vooruitgang te willen boeken, even belangrijk. 
Dankzij het BGDS programma worden er sportieve en vriendschappelijke banden gelegd 
tussen de talrijke jeugdspelers uit diverse Belgische clubs. 
 
Elke Belgische club met een jeugdwerking mag een aantal getalenteerde U13 & U14 spelers 
afvaardigen naar de BeGold District Selection Days: jaarlijks zijn meer dan 800 gemotiveerde 
spelers aanwezig.  
Die dag komen jongens en meisjes van hetzelfde geboortejaar en uit hetzelfde district samen 
om - onder de leiding van ervaren coaches en mentors - een intense hockey dag te beleven en 
kennis te maken met de beste spelers uit de naburige clubs. 
Elke speler en goalkeeper wordt permanent geëvalueerd door de BeGold District staf en 
BeGold staf. 
 
Enkele dagen later wordt de selectie bekendgemaakt; deze jongeren vormen vervolgens de 
District teams.  
Tussen november en mei volgen ze een programma dat bestaat uit trainingen, Camp Days en 
wedstrijden tegen de andere district teams. 
 
Het seizoen eindigt met de Candriam BeGold District Days: omringd door hun familie en 
supporters spelen de 6 district teams de 2 resterende wedstrijden, waarbij de spelers hun 
beste hockey spelen in team met naleving van de belangrijke hockeywaarden “Fairplay en 
Respect”. 
Scouts van BeGold Nationaal en BeGold District zijn aanwezig op zaterdag om de potentiële 
BeGold U15 te selecteren en hen uit te nodigen op de BeGold Nationaal Zomerstages 2020. 
Op zondag zijn ze aanwezig om de potentiële BGDS Squad U14 te selecteren en uit te nodigen 
voor de BGDS U14 Squad Zomerstage. 
 
Word jij de nieuwe Red Lion of Red Panther? 
 
 
 



 

 
Focus 
Het BGDS programma focust op: 

• De jonge beloftevolle spelers: 
Het ontdekken van jonge, getalenteerde U13 en U14 spelers en hen doorheen een 
uitgewerkt programma verder laten ontwikkelen en uitdagen onder leiding van een 
ervaren staf. 

• De jonge beloftevolle coaches: zij kunnen zich kandidaat stellen om een district team 
te coachen. Onder leiding van een mentor en in nauwe samenwerking met de BeGold 
Nationale staf maken zij kennis met tophockey.  
Deze kennis kunnen zij daarna verder aanwenden in hun eigen club om zo te werken 
aan de uitbouw van de sportieve omkadering van de club-jeugdwerking. 

• De jonge beloftevolle scheidsrechters: via het programma “ Club Umpire For District” 
nemen jonge clubumpires deel aan een opleiding waarbij theorie en praktijk 
afgewisseld worden. Zij fluiten de BGDS wedstrijden onder het oog van scheidsrechter-
coaches.  
 

District 
BeGold District bestaat uit 6 districten (3 VHL/ 3 LFH). De clubs zijn ingedeeld volgens een 
aantal criteria: geografische ligging, het aantal spelers in U13 - U14 en het niveau van de clubs. 
Op www.districthockey.be kan u terugvinden tot welk district uw club behoort. 
 
Doelpubliek 
Elk district telt 4 teams, in functie van geslacht en geboortejaar: 

• Girls U14: 2020 – 2021→ meisjes geboren in 2007 

• Boys U14: 2020 – 2021→ jongens geboren in 2007 

• Girls U13: 2020 – 2021→ meisjes geboren in 2008 

• Boys U13: 2020 – 2021→ jongens geboren in 2008 
 
Staf 
Elke speler en elk team wordt begeleid door een coach. 
Elk district wordt omkaderd door een mentor die de sportieve aspecten van de 4 teams en 
coaches beheert (ontwikkeling van de coaches en de spelers).  
Elk district heeft een keeperstrainer die specifiek verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van 
de goalkeepers. De keeperstrainer krijgen hun specifieke omkadering door een goalkeeper 
mentor. 
 
 
 
 

http://www.districthockey.be/


 

 
PROGRAMMA 2020 - 2021 

 
BEGOLD DISTRICT SELECTION DAYS 
 
Kalender 

• Zondag 25 oktober 2020 
o Goalkeepers Boys & Girls °2007 - °2008 

▪ Goalkeepers Boys °2007: 1e deel van de voormiddag 
▪ Goalkeepers Girls °2007: 2e deel van de voormiddag 
▪ Goalkeepers Boys °2008: 1e deel van de namiddag 
▪ Goalkeepers Girls °2008: 2e deel van de namiddag 

 

• Vrijdag 6 november 2020: 08u30 - 17u00 
o veldspelers Boys & Girls °2008 
o geselecteerde goalkeepers Boys & Girls °2008 

 

• Zaterdag 7 november 2020: 08u30 - 17u00 
o veldspelers Boys & Girls °2007  
o geselecteerde goalkeepers Boys & Girls°2007  

 
Locaties Selection Day Goalkeepers 
De goalkeepers uit de 6 districten komen samen per leeftijdscategorie en gender. 
Locatie: wordt nog bevestigd 
 
Locaties Selection Days veldspelers + geselecteerde goalkeepers 

• BLACK: DRAGONS –  Sportendreef 12 te 2930 Brasschaat 

• BLUE: HERAKLES – Hockeyweg 1 te 2500 Lier 

• WHITE: GANTOISE – Noorderlaan 10 te 9000 Gent 
 
Bijdrage BGDS Selection Day 
Wordt aan de club aangerekend; ook indien de speler zich voor de BGDS Selection Day 
terugtrekt of afwezig is op de Selection Day. 
Het staat de club vrij om dit bedrag door te rekenen aan te spelers en goalkeepers: 

• per ingeschreven speler: 40,00€   

• per ingeschreven goalkeeper: 20,00€  
 

Dit bedrag omvat het gebruik van het materiaal en de sportieve omkadering alsook de warme 
lunch + fruit/ gezonde snacks + water voor de drinkbus. 
Tijdens de Goalkeepers Selection Day wordt er enkel fruit, snacks en water voorzien. 



 

 
Afspraken District Selection Day:  

• Aanwezigheid spelers en goalkeepers:  
Alle ingeschreven spelers en goalkeepers dienen aanwezig te zijn. 
 
Volgende redenen worden aanvaard als gewettigde afwezigheid: 

o Blessure/ziekte: verplichting om een doktersattest aan te leveren binnen de 24 
uren via mail.  
Indien je de dag zelf ziek bent, dien je telefonisch contact op te nemen en 
dient het medisch attest dezelfde dag ingediend te worden. 

o School: gelieve een schoolattest aan te leveren tegen 10 oktober a.s. via mail. 
o Andere: elke andere reden van afwezigheid moet ten laatste tegen 10 oktober 

a.s. voorgelegd worden aan de BGDS staf via mail. 
 

Bij een gewettigde afwezigheid kan de speler/ GK uitgenodigd worden op een later 
tijdstip. 
Vakantie is GEEN geldige reden om afwezig te zijn gezien deze data begin juli 
gecommuniceerd werden aan alle clubs secretarissen. 

 

• Aanwezigheid ouders: de ouders worden vriendelijk verzocht om hun dochter/zoon 
enkel af te zetten en af te halen op de Selection Day en niet ter plaatste te blijven. 
(met uitzondering van de Goalkeeper Selection Day gezien de korte tijdsduur.) 

 

• Spelers en GK nummer: om de spelers en goalkeepers op een neutrale manier te 
identificeren zal - na de verwerking van de inschrijvingen - per team aan elke speler en 
goalkeeper een rugnummer in alfabetische orde toegekend worden. Meer info 
daaromtrent krijg je mid oktober. 
 
De speler dient zich op de Selection Day aan met zijn nummer duidelijk leesbaar 
gedrukt op de rugzijde van zijn polo.  
Voor de goalkeepers dient het nummer recto/verso van de T-shirt gedrukt te worden. 
 
Het rugnummer moet +/- 15 à 18 cm hoogte hebben en wordt in  

o het zwart gedrukt voor de districten BLUE – WHITE - YELLOW. 
o het wit gedrukt voor de districten BLACK – RED - GREEN. 

 

• Kledij: om de neutraliteit en gelijkheid van elke speler en GK te vrijwaren tijdens de 
Selection Day dient elke speler en goalkeeper neutrale kledij te dragen:  
CLUB kledij ( polo/ rok of short/ kousen/ sweater,… )wordt NIET toegestaan;  
club logo’s, logo’s van merken die niet overeenstemmen met de logo’s van BeGold 
District sponsors en logo’s van alcoholische merken zijn niet toegestaan. 



 

 
U kan een overzicht van onze sponsors terugvinden op de homepage van onze site. 
 
Aan de spelers vragen we om 2 t-shirts mee te brengen met het rugnummer vermeld 
op de rugzijde. Dit laat de staf toe om tijdens intersquad oefeningen het rugnummer 
van elke speler duidelijk te zien ( dit is niet altijd mogelijk als er hesjes gedragen 
worden; bovendien vermijden we liever het dragen van niet persoonlijke hesjes in de 
huidige sanitaire situatie. 
 

o T-shirt  
▪ Goalkeepers:  

• 1 t-shirt in kleur van uw district 

• Recto/ verso bedrukking van uw rugnummer 
 

▪ Spelers: 2 bedrukte t-shirts ( bedrukking rugnummer enkel rugzijde) 

• 1e t-shirt in kleur van uw eigen district 

• 2e t-shirt 
o Witte t-shirt voor districten BLACK – GREEN – RED 
o Rode t-shirt voor districten BLUE – WHITE – YELLOW 

 
o Short/ Rok en kousen 

Moeten neutraal zijn: geen club short/ rok/ kousen, geen vermelding van club 
of sponsor logo’s); hier zijn er geen specifieke kleurvereisten. 
 

Bekendmaking Selectie District teams 2020-2021: 14 veldspelers en 2 keepers.  
Tijdens de BGDS Selection Day worden de spelers en goalkeepers permanent geëvalueerd door 
de BGDS coaches en de mentor. Op het einde van de dag gaan zij per district over tot de 
samenstelling van de 4 district teams.  
 
Bekendmaking selectie goalkeepers 

• Woensdag 28 oktober 2020: alle goalkeepers/keepsters ontvangen een mail om te 
melden of ze al dan niet geselecteerd zijn voor verdere deelname aan het BGDS 
programma.  
De geselecteerde goalkeepers worden uitgenodigd om aanwezig te zijn op vrijdag 6 
november 2020 (°2008) of zaterdag 7 november 2020 (°2007). 

• Donderdag 29 oktober 2020 zal de selectie GK – per district en per team - online staan 
op de BGDS site. 
 

 
 
 



 

 
Bekendmaking selectie veldspelers 

• Woensdag 11 november 2020: alle spelers en speelsters ontvangen een mail of ze al 
dan niet geselecteerd zijn voor verdere deelname aan het BGDS programma 2020 - 
2021. 

• Donderdag 12 november 2020: de teamsamenstelling wordt – per district en per team 
- gepubliceerd op de BGDS site.  
 

BeGold DISTRICT TEAMS  
 
Bijdrage spelers voor het BGDS jaarprogramma 2020 - 2021 
De bijdrage voor de geselecteerde spelers die aan het BGDS jaarprogramma 2020 – 2021 
deelnemen, wordt rechtstreeks gefactureerd aan de geselecteerde spelers. 
De geselecteerde spelers en goalkeepers zullen op een later tijdstip een mail ontvangen 
vanwege BGDS om hun bijdrage 2020 – 2021 over te schrijven op het BGDS rekeningnummer. 
 
De bijdrage voor het seizoen 2020 – 2021 is vastgelegd op 150,00€ per geselecteerde speler/ 
goalkeeper en omvat: 

• Een omkadering van de BGDS staf met coach – goalkeeper coach – mentor 

• Camp Days met warme maaltijd – gezonde tussendoortjes – water voor de drinkbus 

• BGDS uniform: district polo – 2e polo – rok of short – kousen 

• Wedstrijden en trainingen 

• Specifieke goalkeepers trainingen 

• Toegang tot de Play Off Finals Dames & Heren 

• Candriam District Day 
 

Motivatie van de speler/speelster en de ouders 
De BGDS staf verwacht van elk geselecteerde speler/ goalkeeper en zijn ouders een ernstig 
verbintenis: de speler moet aanwezig zijn op alle trainingen en wedstrijden, een vlotte 
administratieve medewerking is vereist en voor de speler is het altijd fijn te weten dat zijn 
ouders hem positief stimuleren. 
Ook hier gelden dezelfde afspraken voor afwezigheid als bij de Selection Day. 
 
Kalender 
Gelieve rekening te houden met de BGDS kalender bij het inplannen van familie weekends, 
scouts weekends, dansvoorstellingen, tennis interclub,… 
 
Locaties en uren van de trainingen en wedstrijden 
De trainingen en wedstrijden vinden plaats op zondag in de vooravond (met uitzondering van 
de Camp Days die een volledig dagprogramma omvatten) 



 

 
Afhankelijk van de beschikbaarheden van terreinen en/ of coaches kan het gebeuren dat er 
trainingen en/of wedstrijden van bepaalde teams uitzonderlijk op een ander tijdstip op zondag 
geprogrammeerd worden. 
De trainingen vinden plaats in een club uit het eigen district; de wedstrijden worden gespeeld 
in alle districten in functie van de programmatie. 
De uren en locaties worden gepubliceerd in de team agenda en zijn ook zichtbaar in de Agenda 
op de homepagina. Pas na bevestiging zijn ze definitief. 
  
Uniform 
Elke geselecteerde speler ontvangt dankzij onze BGDS sponsors (o.a. Belfius – Candriam – 
Lotto – Mondial Relay - Reece) een officieel BGDS uniform. 
Van zodra deze verdeeld zijn, moet dit verplicht gedragen worden bij elke BGDS activiteit, 
training en wedstrijd.  
Het basis uniform bestaat uit: 

• Een Reece polo in districtskleur 

• Een 2e polo in een ander kleur (niet voor de goalkeepers) 

• Een zwarte Reece short of rokje 

• Een paar Reece kousen in districtskleur 
 

Elke geselecteerde speler/ goalkeeper heeft ook de mogelijkheid om - geheel vrijblijvend - een 
hoodie aan te kopen in de kleur van het eigen district (meer info hierover later). 
 
Bestelling uniform voor de geselecteerde BGDS spelers 
Je zal midden oktober een mail krijgen met de vraag om het BGDS uniform order via een 
bestelformulier in te dienen. Pas na de definitieve bekendmaking van de BGDS teams zal dit 
order geactiveerd worden voor de geselecteerde spelers en goalkeepers.  
Indien je twijfelt voor de maten, raad ik je aan om nu reeds even vrijblijvend in een hockey 
winkel te gaan passen. 
De goalkeepers moeten er rekening mee houden dat hun polo en short over hun bescherming 
wordt gedragen. 
 
Overzicht maten 

• Boys:  
o Polo: 140 – 152 – 164 – S – M – L 
o Short: 140 – 152 – 164 – S – M – L 
o Kousen: 36/40 – 41/44 – 45/48 

• Girls 
o Polo: 140 – 152 – XS – S – M – L 
o Rok: 140 – 152 – XS – S – M – L 



 

 
o Kousen: 36/40 – 41/44 – 45/48 

 
 

Communicatie 
Alle communicatie gebeurt via Twizzit – www.districthockey.be.  
Het is dus héél belangrijk dat uw clubsecretaris over uw correct mailadres beschikt en dat u 
regelmatig uw mails consulteert. (ook uw spam) 
Na de verwerking van uw inschrijving zal u rond 7 oktober een link ontvangen via BGDS Twizzit 
om uw login en paswoord te activeren. Alle informatie daaromtrent kan u terugvinden via 
vwww.districthockey.be – BeGold District – Hoe een login aanmaken. 
 
Gedurende het jaar worden belangrijke updates en data ook op de homepagina gepubliceerd. 
Aarzel niet om er regelmatig even naar te kijken. 
 
Veel succes op de Selection Day: geniet ervan en toon ons jouw beste hockey vaardigheden. 
 

 
CONTACT 

BGDS manager: Anouchka Vandersmissen: 
Mail:  district@hockey.be   
Tel: 0472 69 87 37 
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