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AFTELLEN NAAR BELFIUS EUROHOCKEY CHAMPIONSHIPS 

Zomer vol hockey in Antwerpen 

  
Twaalf weken scheiden ons nog van het EK hockey in eigen land. Van 16 tot 25 augustus strijden de beste 
Europese hockeylanden op het Wilrijkse Plein in Antwerpen voor de titel op de Belfius EuroHockey 
Championships. Over 10 dagen spelen de Belgische nationale ploegen op diezelfde plek hun volgende 
thuiswedstrijden in de FIH ProLeague, meteen de aftrap voor een zomer vol hockey in Antwerpen.  
  
FIH ProLeague is de nieuwe internationale topcompetitie met negen van de beste hockeylanden ter 
wereld. Verdeeld over acht heen- en terugwedstrijden strijden zowel de nationale mannen- als 
vrouwenteams voor de titel van Pro League kampioen. De eerste thuismatchen van de Red Lions en de 
Red Panthers werden in april al in Ukkel gespeeld, de volgende zes afspraken vinden plaats op het 
Wilrijkse Plein. 
  
De Red Lions en de Red Panthers spelen achtereenvolgens tegen Engeland (30 mei), Duitsland (2 juni), 
Nederland (8 juni), Nieuw-Zeeland (16 juni), Australië (19 juni) en Argentinië (23 juni). De beste vier 
teams in de Pro League kwalificeren zich voor het ‘Grand Final’ tornooi eind juni in Amstelveen. 
Bovendien vallen er veel punten te verdienen op de FIH wereldranglijst die belangrijk is met het oog op 
kwalificatie voor de Olympische Spelen en de Wereldbeker. 
  
"Wij zijn goed begonnen aan de ProLeague”, zegt Thomas Briels. “We zijn momenteel nog ongeslagen en 
willen dat ook zo houden. Ons doel is om alle wedstrijden te winnen om zo de eerste winnaar te zijn van 
de ProLeague.” Ook bondscoach Shane McLeod kijkt uit naar de komende duels. "Ik wil tijdens de 
ProLeague focussen op ontwikkeling. Mijn selectie bestaat uit 23 spelers. Ik heb ook een paar jonge 
spelers bij de groep genomen om hen eens te laten proeven van het hoogste niveau. Daarnaast vind ik 
de ProLeague leuk om belangrijke wedstrijden te spelen. Zo blijven we weten wat stress en nervositeit 
is." 
  

VOOR ZOWEL DE JONGE HOCKEYERS ALS DE PROFESSIONALS 
  
De ProLeague wedstrijden op het Wilrijkse Plein zijn meteen de start van een heleboel 
hockeyevenementen in en rond Antwerpen in aanloop naar de Belfius EuroHockey Championships. Het is 
de bedoeling om de gaststad volledig onder te dompelen in de hockeysfeer en zo elke Antwerpenaar en 
Belgische hockeyfan klaar te stomen voor die belangrijke afspraak in augustus.  
  



Vanaf dit weekend is er Belgian Streethockey voor U14 en U16 jongens en meisjes. De finale met de 
beste teams uit elke voorronde vindt plaats in juli in Antwerpen. Met Club Tropicana slaat op 28 en 29 
juni het grootste recreatieve hockeytornooi van het land zijn tenten op in Mechelen. Elke deelnemer 
krijgt bovendien een ticket voor de Belfius EuroHockey Championships. 

Tijdens het EK strijken de Tom Boon Hockey Camps neer op hockeyclub Beerschot. Elke deelnemer 
brengt ook een bezoekje aan het EK en op de site op het Wilrijkse Plein zijn er elke dag clinics voor de 
kleinsten. Het EHF Youth Leadership Festival, het EHF Top Coaches Program en het medisch congres 
‘Sport Injuries in Hockey and field sports: From head to toe’ vullen het drukke EK-programma verder aan.  
  

EURO PARAHOCKEY CHAMPIONSHIPS 

De Cronos 2019 Euro ParaHockey Championships zijn meer dan zomaar een side-event. Het tornooi voor 
G-hockeyers wordt georganiseerd door Royal Victory Hockey Club. Er nemen twee teams uit België en 
Nederland en een team uit Engeland, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, Portugal, Spanje en Wales deel. 
De wedstrijden vinden plaats op de velden van Victory in Edegem op 19 en 20 augustus. De finales 
worden op 21 augustus gespeeld op de site van het hoofdtornooi!  
  
“De organisatie van de Cronos 2019 ParaHockey Championships was een logische stap voor onze club”, 
zegt voorzitter Leo Lucas. “Victory is de voortrekker van G-hockey (of parahockey) in België. Onze 
Wanderers zijn volledig geïntegreerd in de clubwerking en vormen samen met tophockey en recreatief 
hockey de drie sportieve pijlers van onze club.” De link met de hoofdsponsor is snel gelegd. Cronos is al 
sponsor van de Wanderers. “Voor ons is het ondersteunen van de maatschappelijke integratie van 
gehandicapte sporters een belangrijk gegeven”, zegt Dirk Deroost, CEO van Cronos. “We zijn er dan ook 
trots op om onze naam met dit mooi tornooi te verbinden.”  
  

RED IS THE NEW GOLD 
  
Voor de Belfius EuroHockey Championships zelf, die op vrijdag 16 augustus van start gaan met een 
openingsceremonie en de eerste wedstrijd van de Red Lions tegen Spanje, loopt de ticketverkoop prima. 
De dag van de mannenfinale (zaterdag 24 augustus) is helemaal volzet, ook voor de eerste zondag van 
het tornooi (met o.m. de wedstrijd van de Red Lions tegen Engeland) zitten de tribunes zo goed als vol. 
Tickets voor alle andere dagen zijn te koop via belfiuseurohockey.be. 
  
"We zullen tegen de Europese top spelen”, kijkt Thomas Briels reikhalzend uit naar het tornooi. “Het zal 
niet gemakkelijk zijn, maar sport is onvoorspelbaar. Wij zijn rustig en hebben al bewezen goed met de 
druk te kunnen omgaan." Ook Vincent Vanasch staat nu al te popelen. "Ik kijk enorm uit naar de Belfius 
EuroHockey Championships en de vele supporters op de tribunes. Twee jaar geleden zag ik Nederland 
winnen in een stadion vol oranje supporters. Dit jaar wil ik Europees kampioen worden in een stadion 
met rode supporters!", aldus de doelman van de Red Lions.  
  
De KBHB en de organisatie willen niet alleen de tribunes doen vollopen, maar het hele land mee achter 
onze Red Lions en Panthers krijgen. Met ‘Red is the new Gold’ lanceren ze een nieuwe campagne om de 
Belgische supporters warm te maken voor het EK. De strafste supporters maken dankzij Belfius kans om 
toe te treden tot de Red Tribe, het vurige hart van het Belgische supporterslegioen. Met een 
fanwedstrijd in de eerste week van juni zal StuBru 25 nieuwe Tribe-leden selecteren.  
  

http://belfiuseurohockey.be/


Marc Raisière, CEO Belfius: “Het samen uitbouwen van de Red Tribe, een fanclub die als één grote 
familie achter onze nationale teams staat, ligt volledig in lijn met wat Belfius als trotse partner van de 
KBHB beoogt: de hockeysport dichter bij de mensen brengen en de hockeybeleving naar een nog hoger 
niveau tillen. Het feit dat het Belfius Euro Hockey in Antwerpen plaatsvindt, geeft ons de gelegenheid om 
– samen met de Red Tribe - onze jonge Belgische talenten van dichtbij aan te moedigen en van dit EK een 
succesverhaal te maken.” 
  
EHF VIERT 50-JARIG BESTAAN 
  
De European Hockey Federation (EHF) viert dit jaar zijn 50-jarig bestaan met het thema ‘my hockey’. “We 
zijn zeer blij met dit drukke programma vol hockey deze zomer in Antwerpen, dat we samen met Belgian 
Hockey en Sportizon hebben kunnen ontwikkelen in aanloop naar de Belfius EuroHockey 
Championships”, zegt Angus Kirkland, Director General van de EHF. 
  
“Bij de vele side-events  vonden we de perfecte balans tussen topsport en breedtesport. We zijn vooral 
ook vereerd om als federatie de voortrekker te zijn in de groei en verdere uitbouw van het ParaHockey. 
Hockeyclub Victory is niet voor niets door ons uitgeroepen tot club van het jaar, we zijn er dan ook van 
overtuigd dat ze met de Euro ParaHockey Championships een schitterend evenement gaan neerzetten 
dat bovendien voor het eerst met Cronos een naamsponsor gevonden heeft.” 
  
“We kijken er dus naar uit om met alle betrokkenen een memorabel evenement te kunnen gaan 
neerzetten voor de fans, de spelers en de partners. Benieuwd wie het goud zal pakken en dus ook het 
felbegeerde gouden ticket voor de Olympische Spelen in Tokio volgend jaar.” 
  
KIDS LINE-UP 
  
Voor de allerjongste hockeyfans hebben het tornooi en partner Brussels Airport tot slot nog een once in 

a lifetime experience in petto. Kinderen geboren tussen 2009 en 2012 maken kans om straks bij het 

begin van de match het veld op te wandelen aan de zijde van één van onze Red Panthers of Red Lions. 

Alle info over de ‘kids line-up’ en de wedstrijd op kidslineupek.brusselsairport.be.  

Het wedstrijdschema en alle andere info vindt u op www.belfiuseurohockey.be.  

Volg ons op: 
Facebook: www.facebook.com/belfiuseurohockeychampionships   
Instagram: www.instagram.com/belfiuseurohockeychampionships  
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