
Beste clubsecretaris 
 
Wij ontvingen de brief vanuit Tijl Habraken (Jeugdcoördinator Hubo Initia Hasselt), opgesteld in 
samenwerking met enkele clubs die de laatste jaren veelvuldig deelnamen aan de VHV-competities, in 
verband met het aanpassen van de jeugdcompetities. De Cel Competitie heeft hun bevindingen, 
standpunten en aangebrachte argumenten grondig gelezen en besproken.  
 
Graag kaderen wij dan ook de beslissing om de aangekondigde aanpassingen toch te laten doorgaan 
zoals besproken en goedgekeurd door de RvB: 
 

- De aanpassing van de betrokken jeugdreeksen is tijdelijk maar gedwongen wegens de 
Coronapandemie en zal voorlopig slechts voor 1 jaar (seizoen 2020-2021) op deze manier 
georganiseerd worden. Omstreeks het einde van maart 2021 zal er een evaluatievergadering 
met de clubs gehouden worden betreffende de organisatie en competitieformule van de VHV-
jongenscompetities.  
 

- Het organiseren van een kwalificatietornooi is in de huidige omstandigheden onmogelijk. De 
Coronamaatregelen en de bijhorende onzekerheden/gevaren laten niet toe om veel ploegen 
(en dus ook spelers, supporters,…) bij elkaar te brengen. 
 

- Er is nood aan een flexibele invulling van de jeugdcompetities omwille van de Coronapandemie 
en een eventuele tweede golf met nieuwe striktere Coronamaatregelen die ons mogelijk te 
wachten staat in de toekomst.  Concreet zijn driehoekstornooien moeilijker te verplaatsen 
dan een regionale competitiewedstrijd tussen 2 ploegen. Bovendien houdt de organisatie van 
driehoekstornooien ook meer risico’s in gezien er meerdere ploegen en dus ook meerdere 
personen samenkomen. In het belang van onze spelers, trainers, officials, supporters en 
andere betrokkenen zal er getracht worden om tornooien te vermijden.  

 
- De aangepaste jeugdcompetities zullen de mogelijkheid bieden om de regionale competities 

op te waarderen alsook om vriendschappelijke ontmoetingen te organiseren tussen ploegen. 
De regio’s zullen dezelfde weekends vrijhouden hiervoor. 
 

- Tijdens de weekends waarop de IRT-tornooien gepland staan, zal er geen J16- en J18-
regiocompetitie ingepland worden. Opgeroepen selectiespelers worden logischerwijs wel 
verwacht worden  op de IRT-tornooien, maar – uiteraard onder voorbehoud van de 
Coronamaatregelen die op dat moment gelden – geeft deze maatregel de clubs de 
mogelijkheid om zelf oefenwedstrijden te organiseren.  

 
Het organiseren van VHV-jeugdcompetities zal in de huidige Coronatijden hoe dan ook een complex 
gegeven zijn. We willen jullie vragen om de aanpassingen die er volgend seizoen zullen zijn in verband 
met de jeugdcompetities met een positieve instelling tegemoet te zien. De genomen beslissingen 
bieden een houvast aan de clubs in de huidige omstandigheden en vormen oplossingen voor de 
moeilijkheden waarmee we door de Coronacrisis geconfronteerd worden. 
 
Wij danken jullie voor het begrip en de medewerking en wensen iedereen in de eerste plaats een 
goede gezondheid toe voor jezelf en de omgeving! 
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