VHV-reglementering wijzigingen vanaf 1 augustus 2017
Er zijn heel wat wijzigingen aan de VHV-reglementering voor het komende seizoen 2017-2018 :
•
•

•

De statuten van de VHV worden in een apart document ondergebracht.
De reglementen over de jeugdcompetitie (VHV J16,J18,M16 en M19 competitie,
kwalificatietornooi, JM14 eindronden en jeugdfinales) zijn terug te vinden in een bijlage,
alsook de specifieke reglementen van de Play-offs Regio dames en het JeugdSportFonds (volgt
later).
De reglementen (incl. bijlagen) en statuten 2017-2018 zijn te vinden onder
http://www.handbal.be/nl/clubs/downloads en werden samen met de HB7 in juli naar de
secretarissen gestuurd.

Gezien er heel wat wijzigingen zijn, worden hier alleen de voornaamste wijzigingen aangehaald, de
andere wijzigingen zijn te vinden in de volledige reglementering :
- Artikel 1.1.2 M satellietclub : Het satellietclubstatuut
Is van tijdelijke aard, voor een maximale duur van drie jaar. Daarna kan in uitzonderlijke gevallen
en met specifieke motivatie maximaal één verlenging van één jaar worden aangevraagd aan de RVB,
die hierin autonoom beslist.
- Artikel 1.3 Beheer van de VHV : dit hoofdstuk werd aangepast ifv de nieuwe
cellenstructuur/organigram van de VHV en de volgorde van de artikels werd aangepast.
- Artikel 2.2.2
B. Het is een speler die 16 j. oud is, toegelaten op te treden met de Heren-senioren.
Vanaf seizoen 2018-2019 : Het is een speler die 17 j. oud is, toegelaten op te treden met
de Heren-senioren, met uitzondering van maximum 2 spelers van minimum 16 jaar per
wedstrijd. Wie ooit al spelgerechtigd is geweest tijdens het voorgaande seizoen, is ook
spelgerechtigd tijdens het betrokken seizoen.
C.Vanaf de leeftijd van 15 jaar mag een speelster optreden in een damesteam in senioren
afdelingen.
Vanaf seizoen 2018-2019 : Vanaf de leeftijd van 16 jaar mag een speelster optreden in een
damesteam in senioren afdelingen, met uitzondering van maximum 2 speelsters van
minimum 15 jaar per wedstrijd. Wie ooit al spelgerechtigd is geweest tijdens het
voorgaande seizoen, is ook spelgerechtigd tijdens het betrokken seizoen.
- Artikel 2.4.1 : Een lid kan over één van de drie volgende lidmaatschappen beschikken : Nietspeler, Recreatieve speler, competitiespeler
- Artikel 5.2.2 : Vanaf 1 september 2017 is de speler die aan competitie deelneemt verplicht zijn
lidkaart én identiteitskaart (of internationaal paspoort of gelijkwaardig document) voor te leggen.
Dit geldt voor de J16, M16 of JM16 competitie en alle oudere leeftijdscategorieën.
- Artikel 5.5.2 : In alle omstandigheden dient de teamofficial minimaal 2 leeftijdscategorieën ouder
te zijn dan de spelende ploeg of minstens de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben of in het bezit zijn
van het diploma Initiator Handbal.
- Een R-ploeg in competitie wordt voortaan een B-ploeg genoemd.
- Artikel 6.3.1 De Ligareeks Heren
B. Promotie : De kampioen promoveert altijd naar de hogere afdeling. Indien deze ploeg om
een of andere reden niet kan stijgen, dan komt de volgende in het klassement in
aanmerking voor promotie.

C. Bijkomende plaatsen (seizoen 2017-2018) naar aanleiding van de competitiehervorming op
nationaal niveau :
Promotie uit Liga 1: De nummer twee van Liga 1 stijgt eveneens rechtstreeks naar 2 de
nationale heren. De nummers drie en vier van Liga 1 spelen na afloop van de reguliere
competitie tegen hun respectievelijke tegenhangers uit de hoogste LFH reeks een
barragewedstrijd (heen en terug) om eventuele bijkomende stijgers aan te duiden.
Promotie uit Liga 2: De nummer twee van Liga 2 stijgt eveneens rechtstreeks naar Liga 1.
De nummers 3 (respectievelijk 4) van Liga 2 kunnen promoveren naar Liga 1 indien er
slechts 1 (respectievelijk geen) Vlaamse dalers zijn uit 2de nationale op KBHB niveau
Promotie uit Liga 3: De nummer twee van Liga 3 stijgt eveneens rechtstreeks naar Liga 2.
De nummers 3 (respectievelijk 4) van Liga 3 kunnen promoveren naar Liga 2 indien er
slechts 1 (respectievelijk geen) Vlaamse dalers zijn uit 2de nationale op KBHB niveau
D. Degradatie
Liga 1: de laatste twee zakken steeds naar Liga 2
Liga 2: de laatste twee zakken steeds naar Liga 3
Liga 3: de laatste gerangschikte ploeg zakt steeds naar zijn Regio. De tweede-laatste
(respectievelijk derde-laatste) kunnen moeten dalen naar hun Regio, indien er 1
(respectievelijk 2) Vlaamse dalers zijn uit 2de nationale op KBHB niveau.
Indien een regio geen P-ploeg heeft die promoveert, wordt dit opgevangen door een
daler minder uit Liga 3.
- Artikel 6.3.2 De Ligareeks Dames
De tweede gerangschikte ploeg uit de play offs regio dames (cfr art. 6.3.3.C) speelt een
barrage in de vorm van twee testwedstrijden (heen-en terugwedstrijd) tegen de laatste
niet rechtstreekse daler uit Liga Dames volgens art 6.3.6.A. De winnaar van deze barrage
mag het volgende seizoen in Liga Dames aantreden, de verliezer van deze barrage zakt
naar haar betreffende Regioreeks.
- Artikel 6.3.3 C Regio dames
Iedere regio vaardigt 1 P-ploeg af om deel te nemen aan de play-offs en is daarbij
verplicht het klassement te respecteren. De ploeg die na afloop van deze play-offs de
eerste plaats bezet, is kampioen en stijgt naar liga dames. De tweede gerangschikte
ploeg uit de play offs speelt een barrage in de vorm van twee testwedstrijden (heen-en
terugwedstrijd) tegen de laatste niet rechtstreekse daler uit Liga Dames volgens art
6.3.6.A. De winnaar van deze barrage mag het volgende seizoen in Liga Dames
aantreden, de verliezer van deze barrage zakt naar haar betreffende Regioreeks.
Er wordt als play-offs één driehoekstornooi georganiseerd. Het organisatierecht
verschuift elk jaar van regio: Regio AVB (1), Regio Limburg (2), Regio Handbal Oost-West
(3). Het driehoekstornooi zal worden afgerond volgens het specifiek reglement in bijlage.
Indien er slechts 2 ploegen deelnemen aan de play-offs dan wordt deze gespeeld in 1
wedstrijd van 2x30 minuten en geldt het specifiek reglement niet.
- Artikel 6.9 werd geschrapt
- De reglementen van de VHV J16,J18,M16 en M19 competitie werden samengevoegd tot 1
reglement.

