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1 Clubnieuws
1.1 Bijscholingen
1.1.1 VTS Cursus Aspirant-initiator Neerpelt
Praktijkgerichte opleiding voor jeugdtrainers van de jongste jeugdcategorieën
Inhoud
Deze cursus wil de jeugdtrainers en begeleiders van jeugdploegen vanuit een zeer praktijkgerichte invalshoek
laten kennismaken met het trainen en begeleiden van de jongste jeugd via volgende vakken:
* Didactiek jeugdhandbal (5u)
* Methodiek en oefenstof jeugdhandbal: (6u)
* Handbalspecifieke coördinatie en loopscholing: spel –en oefenvormen (3u)
* Begeleiding van handbalinstuif en handbalinitiatie voor (nog) niet-handballers (2u)
Toelatingsvoorwaarden
Minstens 15 jaar zijn of worden in het kalenderjaar dat de cursus start
Wanneer
Donderdag 12 april 2018: van 9u tot 13u en 13u30 tot 17u30
Vrijdag 13 april 2018: van 9u tot 13u en 13u30 tot 17u30
Waar
Sporthal Sint-Hubertuscollege Neerpelt: Stationsstraat 25, 3910 Neerpelt
Kostprijs*
Het inschrijvingsgeld bedraagt €50 (incl. cursustekst) en dient gestort te worden op rekeningsnummer
BE 80 0680 8294 0077 van de Vlaamse Handbalvereniging met vermelding ‘Aspirant-Initiator Neerpelt’+ naam.
Inschrijvingen*
Volgende gegevens moeten doorgegeven worden aan gerrit.vertommen@handbal.be
- Naam + Voornaam
- Adres
- Geslacht
- Telefoon/gsm nummer
- Geboortedatum
- Rijksregisternummer
- E-mail adres
- Nationaliteit
Info
Gerrit Vertommen (Vlaamse Handbalvereniging vzw)
Gsm. 0486 90 67 46
E-mail: gerrit.vertommen@handbal.be
*Betalingen en inschrijvingen moeten binnen zijn 28 maart 2017
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2 VHV – KBHB mededelingen
2.1 Promotie regio heren/dames
Promotie regio heren
De eerst gerangschikte P-ploegen uit de Regio’s AVB en Handbal Oost-West promoveren rechtstreeks naar de
liga-reeksen. Vanuit regio Limburg is er geen stijger, daar er daar geen P-ploegen zijn.
De tweede gerangschikte P-ploegen uit de Regio’s AVB en Handbal Oost-West spelen testmatchen (heen- en
de
terugwedstrijd) om een eventuele 3 stijger aan te duiden. Deze testwedstrijden worden gespeeld in het weekend
van 5/6 mei (tweede gerangschikte P-ploeg uit Handbal Oost-West is de thuisploeg) en 12/13 mei (tweede
gerangschikte P-ploeg uit AVB is de thuisploeg).

Promotie regio dames
In lijn met artikel 6.3.3.C van de regelementen van de VHV zal er een driehoekstornooi worden georganiseerd
door de regio Handbal Oost-West tijdens het weekend van 5/6 mei waaraan de eerst gerangschikte P-ploeg van
elke regio deelneemt.
De winnaar van dit tornooi stijgt naar de Liga-reeks dames. De tweede van dit tornooi speelt testwedstrijden
(heen- en terugwedstrijd) tegen de laatste niet-rechtstreeks daler van de liga dames play-down competitie (artikel
6.3.3.C.2.2). De laatste niet rechtstreeks daler uit de liga dames play-down competitie speelt thuis gedurende het
de
weekend van 12/13 mei. De 2 geplaatste regioploeg van het driehoekstornooi speelt thuis gedurende het
weekend van 19/20 mei.

2.2 E-mailadres katrien.debacker@handbal.be verdwijnt
Het e-mailadres katrien.debacker@handbal.be zal vanaf donderdag 22 maart 2018 niet meer beschikbaar zijn.
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3 Wedstrijdinformatie
3.1 Programma weekend 24-25/3/2018
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4 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
4.1 Weekend 31/3/2018-01/04/2018
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