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1 Clubnieuws
Nihil.

2 VHV – KBHB mededelingen
2.1 Play-Offs Regio Heren
Op zaterdag 25 mei vindt er een tornooi plaats tussen Olse Merksem HC – Sporting NeLo om de stijger naar Heren
Liga 3 aan te duiden. Het VHV-reglement stelt namelijk het volgende:
§ 6.3.3.B.5.: “Als elke regio minimum 1 P ploeg maar geen 6 P ploegen heeft, worden twee stijgers
aangeduid na het spelen van een driehoekstornooi tussen de kampioen van elke reeks.”
§ 6.3.3.B.: “Liga 3 Heren zal gedurende het seizoen 2018-2019 bestaan uit 13 ploegen. Om vanaf het
seizoen 2019-2020 terug naar 12 ploegen te gaan, zal er op het einde van het seizoen 2018-2019 één
stijger minder zijn uit de regioreeksen (Beslissing van de Raad van Bestuur van 7 juni 2018, gepubliceerd
in Handbal 7 1792 van 13 juni 2018).”
De eerst gerangschikte P-ploeg uit elke regio neemt deel aan dit tornooi. HC Aalst bevestigde echter met haar
heren regio Oost-West niet te willen promoveren naar Heren Liga 3, en dus neemt zij niet deel. Bijgevolg spelen
enkel Olse Merksem HC en Sporting Nelo tegen elkaar om de stijger naar liga 3 aan te duiden. Gezien er slechts
2 ploegen deelnemen aan de play-offs, zal deze gespeeld worden in 1 wedstrijd van 2x30’.

2.2 Stijgers VHV-reeksen
In de vorige Handbal7 kon u het volgende bericht lezen: “Clubs die niet willen meetellen voor het bekomen van
eventuele plaatsen in een hogere afdeling, vrijwillig willen degraderen en/of niet wensen te stijgen en dus niet
in een hogere afdeling willen uitkomen in het seizoen 2019- 2020, dienen dit vóór maandag 20 mei 2019 kenbaar
te maken aan de Vlaamse Handbalvereniging. Dit kan door een mailtje te sturen naar tessa.leeten@handbal.be.”
Voor de nationale afdelingen is artikel 612 C. KBHB van toepassing :
C. De club die niet wil stijgen naar een hogere afdeling, die niet wil meetellen voor het bekomen van
eventuele plaatsen in een hogere afdeling, of die vrijwillig wil degraderen, moet dit meedelen vóór 15
mei. Een club die vrijwillig degradeert mag slechts aansluiten bij de laagste afdeling. Een club die zich op
inactief stelt wordt automatisch ingeschakeld in het kampioenschap van de laagste afdeling als hij zijn
activiteiten hervat.

2.3 Tijdelijke vervanging secretariaat Brasschaat Handbalclub
Het bestuur van Brasschaat Handbalclub wenst te melden dat het secretariaat van de club tijdelijk ondergebracht
zal worden bij Kristin Vangenechten. Concreet gaat het over de periode van zaterdag 01 juni tot en met zondag
30 juni 2019. Kristin Vangenechten vervangt tijdelijk Theo De Hoon en zal in de betreffende periode via het emailadres kristin.vangenechten@gmail.com en het gsm-nummer 0484/90.94.66 gecontacteerd kunnen worden.
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2.4 Secretariaat HC Amay
Het bestuur van HC Amay wenst te melden dat Laurent DUCHESNE zijn taken als clubsecretaris weer hervat
vanaf maandag 13 mei 2019.

2.5 VHV-database: inschrijven ploegen seizoen 2019-2020
De huidige VHV-database is (nog) niet aangepast aan de nieuwe regelingen met betrekking tot de
meisjescompetitie. Vermeld daarom duidelijk in het vakje ‘Opmerkingen’ of je je ploeg wil inschrijven voor de
M13-, de M15- of de M17-competitie in plaats van de M12-, de M14- of de M16-competitie. Voor de M19-competitie
kan wel correct ingeschreven worden.
Hierbij de leeftijdsgrenzen die volgend seizoen gehanteerd zullen worden:
Senioren Heren
J18
J16
J14
J12
J10
J08

zie VHV-reglement Art 221
geboren 2002-2003
geboren 2004-2005
geboren 2006-2007
geboren 2008-2009
geboren 2010-2011
geboren 2012-2013 en later

Senioren Dames
M19
M17
M15
M13
M10
M08

zie VHV-reglement Art 221
geboren 2001-2002
geboren 2003-2004
geboren 2005-2006
geboren 2007-2008-2009
geboren 2010-2011
geboren 2012-2013 en later

2.5.1 Aandachtspunten nieuwe database
Intussen zijn de competitieleiders de nieuwe database volop aan het uittesten. Een belangrijk aandachtspunt
voor de clubsecretaris bij het inschrijven van de club en haar ploegen, is dat er voldoende aandacht geschonken
wordt aan het ingeven van de juiste clubnaam.
Deze officiële clubbenaming zal namelijk overal in de database en in de competitiekalenders automatisch worden
overgenomen. Als men meerdere ploegen in een competitie wil inschrijven, kan er achter de clubnaam enkel nog
A,B, C enz. geplaatst worden.
Tot slot: geef zo snel mogelijk de ingeschreven ploegen door aan jouw regiosecretariaat. Zodoende kunnen
alle competitieleiders tijdig beginnen aan het opstellen van de kalenders.

2.6 Boete Olse Merksem HC
Olse Merksem HC zal een boete van 15 euro ontvangen wegens het vermelden van een foutief lidnummer voor
de speelster Eda Günsüren. De feiten deden zich voor tijdens de wedstrijd E126 Olse Merksem HC – Liège
Handball Club van zaterdag 27 april 2019.
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2.7 KBHB-Jeugdfinales
Categorie
J14
J16
J18

Opwarming
12u30
14u30
16u30

Wedstrijd
13u00
15u00
17u00

Protocol
14u10
16u10
18u20

Einde
14u20
16u20
18u30
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2.8 Aangepaste reglementen: vernieuwde meisjescompetitie seizoen 20192020
2.8.1 6.6.2. VHV meisjes competitie
Algemeen
A. De wedstrijden worden gespeeld onder de geldende reglementen en spelregels van de VHV.
B. De wedstrijden worden gespeeld op een terrein met normale afmetingen 40mx20m, doelgebied: 6m.,
doel: 3mx2 m.
C. Bij de M15 wordt gespeeld met een bal 1, de andere competities met een bal 2.
D. Bij de M15 en M17 mag niet met hars gespeeld worden.
E. Overtredingen van de leeftijdscategorieën (zie art. 221 van de VHV-reglementen) worden met
forfait bestraft. Deelname in een hogere leeftijdscategorie, juist ouder dan de zijne, is toegestaan.
Jongens mogen niet meespelen in de meisjescompetitie.
F. Per tornooi zijn maximaal 16 spelers spelgerechtigd. Per wedstrijdblad mogen maximaal 14 spelers
worden vermeld. Indien meer dan 14 spelers op het wedstrijdblad staan (niet doorgeschrapt bij
aanvang van de wedstrijd), dan leidt dit tot forfait voor die wedstrijd.
G. De betrokken ploegen leveren zelf de tafelofficials (volgens principe: thuisploeg - bezoekende
ploeg). Dit dienen officiële tafelofficials te zijn. De terreinafgevaardigde wordt geleverd door de
organiserende thuisploeg.
H. Voor elk tornooi maakt elke ploeg een spelerslijst op. Deze spelerslijst bevat naast naam en
voornaam het aansluitingsnummer en de rugnummer per kleur van shirt. Voor elke wedstrijd wordt
een wedstrijdblad ingevuld. Bij de spelers hoeft dan enkel de rugnummer vermeld te worden.
Indien een speler een rode kaart krijgt wordt achteraf wel de naam en het aansluitingsnummer
ingevuld op het wedstrijdblad. De wedstrijdbladen en de spelerslijsten worden naar het
secretariaat van de VHV gestuurd. De uitslagen worden na de wedstrijden via e-mail doorgegeven
aan het secretariaat van de VHV.
I.

De scheidsrechtervergoeding bedraagt: zie website handbal.be

J.

De eerste en de tweede gerangschikte na de reguliere competitie gaan naar de V.H.V.- jeugdfinale.
Tijdens de competitie krijgt men per gewonnen wedstrijd 2 punten - bij een gelijkspel 1 punt. De
rangschikking van de competitie wordt als volgt bepaald:
a. de ploeg met het meeste aantal punten, behaald over het geheel van de
wedstrijden in haar reeks;
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b. bij gelijke punten, de ploeg met het meeste aantal overwinningen;
c. indien nog steeds gelijke stand, de ploeg die onderling het meest aantal punten
heeft behaald of, wanneer dit nog geen uitsluitsel geeft, de ploeg die onderling het
hoogste doelgemiddelde (quotiënt van het aantal voor- en het aantal
tegendoelpunten) heeft;
d. bij nog steeds gelijke stand, de ploeg met het hoogste doelgemiddelde (quotiënt
van het aantal gemaakte- en het aantal tegendoelpunten van alle wedstrijden);
e. is er dan nog steeds geen beslissing gevallen, wordt er een testwedstrijd gespeeld
op neutraal terrein; eindigt deze wedstrijd onbeslist, dan worden de bepalingen van
art.635 B.3. toegepast.
Dit geldt ook wanneer er meer dan twee ploegen met een gelijk aantal punten eindigen.
K. Bij diskwalificatie is de normale strafprocedure van kracht.
Evenwel, indien beslist wordt door de scheidsrechters/waarnemer een schriftelijk verslag op te
maken, zowel voor, tijdens als na de wedstrijd, geeft dit automatisch aanleiding tot een schorsing
voor de eerstvolgende wedstrijd van het tornooi van diezelfde speeldag, onverminderd de
verzwaring van de sanctie die eventueel naderhand door de bevoegde instanties wordt uitgesproken
op basis van de ernst van de feiten. De reeds uitgezeten wedstrijd wordt desgevallend in mindering
gebracht van de naderhand opgelegde sanctie.
Indien beslist wordt een verslag op te maken tijdens of na de laatste wedstrijd die de betreffende
ploeg speelt tijdens het tornooi van die speeldag, dan wordt de automatische schorsing van 1
wedstrijd meegenomen naar de eerstvolgende wedstrijd van de eerstvolgende speeldag van de VHVcompetitie. Dit kan ook de VHV-jeugdfinale zijn.
Verduidelijking:
a. Rechtstreekse diskwalificatie (rode kaart) zonder verslag: wedstrijdstraf is voldoende
b. Verslag voor aanvang van de wedstrijd: verslag + automatische schorsing voor deze
wedstrijd.
c. Rechtstreekse diskwalificatie (rode kaart) met verslag (bijkomende blauwe
kaart): verslag + automatische schorsing voor de eerst volgende wedstrijd op
dit tornooi.
L. Protesten tegen de beslissingen van de scheidsrechters worden niet in aanmerking genomen.
M. Voor de start van de eerste wedstrijd die 2 ploegen tegen elkaar spelen tijdens een tornooi, wordt
er getost welke ploeg deze wedstrijd mag starten. De andere, niet-startende, ploeg start dan bij de
2de wedstrijd die ze tegen elkaar spelen tijdens hetzelfde tornooi.
N. Laatste wedstrijd dient ten laatste te beginnen op zaterdag en zondag om 18u00.
O. Clubkleuren : cfr art. 532. VHV reglementering: Iedere club moet aan het SG bij haar inschrijving
en haar jaarlijkse herinschrijving opgeven onder welke kleuren zij uitkomen, evenals de wijze hoe
deze geschikt zijn (design) en melden op de website.
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P. Dragen van een sportshirt in een andere kleur: cfr art. 533 VHV reglementering
A. Wanneer de sportkledij van de bezochten niet voldoende verschilt van deze van de bezoekers,
moeten de scheidsrechters de bezoekende club verplichten een sportshirt met een andere kleur te
dragen.
B. Dit artikel geldt wanneer de twee ploegen zich beide aandienen met hun officieel aangekondigde
kleur of met een niet officiële kleur. Indien één van beide ploegen zich aandient met een niet
officieel aangekondigde kleur, is het deze ploeg die van kleur moet veranderen.
C. De ploeg die weigert aan de verplichting opgelegd door vorig artikel te voldoen (de
scheidsrechters dienen deze weigering te noteren), kan de wedstrijd verliezen met forfait cijfers na
beslissing door het bevoegd comité.
Q. Boete voor forfait in de VHV competitie per tornooi: € 250. Dit betekent 62,5 euro boete per
wedstrijd. Per wedstrijd wordt eveneens een 5-0 forfaitscore in het voordeel van de tegenpartij
opgetekend.
R. Indien de thuisploeg forfait geeft, dan gebeurt het volgende :
a. De forfait gevende thuisploeg krijgt voor al zijn wedstrijden een forfaitscore en boete.
b. De 2 andere ploegen dienen onderling af te spreken wanneer de nog te spelen
onderlinge wedstrijden zullen plaatsvinden. Hierbij krijgt de ploeg die de eerste
wedstrijd van het tornooi zou spelen het voorkeurrecht.
c. De kosten van deze nog te spelen wedstrijden, zijn ten laste van de forfait
gevende ploeg.
S. Indien een ploeg forfait geeft, worden de wedstrijden door de andere ploegen als volgt gespeeld:
A-B
20 min
10 min rust
A-B
20 min
10 min rust
A-B
20 min
Alleen de 2 eerste wedstrijden tellen mee voor het klassement, de derde wedstrijd niet. Voor de
derde wedstrijd wordt wel een officieel wedstrijdblad opgemaakt, eventuele sancties tellen wel
mee voor de competitie.

B. M15/M17 Competitie
A. Deelname aan de competitie wordt bepaald door de eindstand in de zonale voorrondes. Een zonale
voorronde is een competitie waarbij de teams uit 1 of meerdere regio’s samen één competitie
spelen waarbij de indeling wordt bepaald door de nabijheid van de andere clubs. Een zone kan
zich uitstrekken over verschillende regio’s maar een regio kan ook verschillende zones omvatten.
Bij een zonale voorronde over 2 of 3 regio’s wordt afgesproken welke regio zal optreden als
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B.

C.
D.

E.

F.

G.
H.

competitieleider. De competitieleider van de VHV competitie zal na consultatie van de
regioverantwoordelijken de ploegen verdelen in de verschillende voorrondes.
De duur van de zonale wedstrijden bedraagt 2 x 25min, met telkens te beginnen van nul. De winnaar
van elke helft krijgt 2 punten. Bij gelijk spel krijgt elk team 1 punt. Er wordt slechts 1
wedstrijdblad ingevuld en doelpunten worden niet geturfd?
Op het einde van de zonale voorronde wordt een rangschikking opgemaakt zoals voorzien in 6.6.2–
A–J.
De VHV A-competitie wordt gespeeld met 9 ploegen. De eerst gerangschikte uit elke voorronde is
gekwalificeerd voor de VHV A-competitie. Als er dan nog meer plaatsen over zijn dan het aantal
tweede gerangschikte teams zijn ook de tweede gerangschikte teams gekwalificeerd. Zo gaat het
verder tot er meer hoogst geklasseerde teams dan plaatsen in de competitie over zijn. De
resterende plaatsen worden dan toegekend tijdens een kwalificatietornooi met de hoogst
geklasseerde ploegen die nog niet gekwalificeerd zijn.
Deelname aan de VHV competitie is verplicht voor alle ploegen die zich gekwalificeerd hebben.
Clubs die weigeren deel te nemen aan de A-competitie worden bestraft met een algemeen forfait.
Dit forfait is bij samengestelde ploegen ten laste van de lenende club, deze kan evt wel de zaak
voor het sportcomité brengen, als zij vindt dat het forfait te wijten is aan een van de andere
moederclubs.
Ploegen die niet gekwalificeerd zijn voor de A – competitie, mogen zich inschrijven voor een B –
competitie. Ploegen die gekwalificeerd waren voor de A-competitie maar daar algemeen forfait
hebben gegeven mogen niet deelnemen aan de B-competitie.
Als er meer dan 4 B-ploegen zijn wordt deze competitie georganiseerd door de VHV.
De A-competitie wordt gespeeld in 4 driehoektornooien, waarbij elk team elke tegenstander 1 maal
ontmoet.
De competitieleider zal bij lottrekking bepalen hoe alle ploegen in onderliggende kalender in
gevoegd worden.
Speeldag 1

Speeldag 2

speeldag 3

speeldag 4

Team 1-2-3

Team 1-5-9

Team 1-6-8

Team 1-4-7

Team 4-5-6

Team 2-6-7

Team 2-4-9

Team 2-5-8

Team 7-8-9

Team 3-4-8

Team 3-5-7

Team 3-6-9

De wedstrijden in de driehoekstornooien duren 20 minuten en worden als
volgt gespeeld :
Tema A

Team B

Team B

Team C

Team C

Team A

Tema A

Team B

Team B

Team C

Team C

Team A

Hierbij is Team A steeds de thuisploeg.
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I. Bij de 2° wedstrijd tussen 2 teams wordt de progressieve bestraffing van de 1° wedstrijd
meegenomen. 1 Team Time out per ploeg per wedstrijd van 20 minuten is toegestaan.
J. Indien er minder dan 9 ploegen uit de voorrondes komen zal de competitieleider een alternatief
spelschema maken over 4 speeldagen. Hierbij moeten alle ploegen minimum 60 minuten per
speeldag spelen en moeten alle teams even veel tegen alle tegenstanders gespeeld hebben.
K. De B-competitie wordt bij voorkeur gespeeld met 9 ploegen in driehoekstornooien. Als er minder
dan 9 ploegen zijn zal de competitieleider een ander schema maken. Het is hierbij wel de
bedoeling dat de competitie over 4 speeldagen gaat, waarbij elk team minimum 60 minuten per
speeldag speelt. Het is niet verplicht dat elk team tegen alle tegenstanders uitkomt.
L. Voor M15 wedstrijden zorgt de thuisploeg voor begeleide jeugdscheidsrechters of scheidsrechters,
voor M17 duidt de betrokken regio scheidsrechters aan. Bij wedstrijden in de B-competitie zorgt
de thuisclub altijd voor begeleide jeugdscheidsrechters of scheidsrechters.
M. Bij een algemeen forfait van een ingeschreven ploeg, voor aanvang van de competitie, zal steeds
aan de eerstvolgende ploeg in de rangschikking van de voorronde van zijn zone worden gevraagd
om de vrijgekomen plaats in te nemen. Voor de ploeg die algemeen forfait geeft, geldt het VHV
reglement (art. 616). Dit geldt ook voor de ploeg die forfait geeft voor de voorronde.
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2.9 Sport Vlaanderen: Europese uitwisseling sportclubs

Europese Week van de Sport
23 - 30 september 2019
Gaat jouw sportclub internationaal?
Van 23 - 30 september 2019 organiseert de Europese Commissie voor de vijfde keer de Europese Week van de
Sport. Onder het overkoepelend thema '#BeActive' willen zij iedereen aansporen om tijdens deze week actief te
zijn en dat het hele jaar te blijven.
Vlaanderen - Europese Week van de Sport
Ook Vlaanderen neemt deel aan deze Europese actie.
Sport Vlaanderen, ISB en VSF bundelen de krachten en bieden de Vlaamse sportclubs de mogelijkheid om een
uitwisseling / uitdaging / samenwerking aan te gaan met een buitenlandse sportclub. Clubs kunnen hiervoor een
ondersteuning aanvragen van maximaal € 750.
Wat zijn de voorwaarden?
Om aanspraak te maken op de ondersteuning, moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden.
We sommen hier de belangrijkste op:
1) Enkel sportclubs aangesloten bij een erkende sportfederatie komen in aanmerking.
2) De ondersteuning is enkel voor sportclubs (en niet sportfederaties, sportdiensten, ...) die gevestigd zijn in het
Nederlandstalig taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.
3) Het geplande initiatief gaat door in de periode 21 - 30 september 2019.
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4) Er worden geen commerciële doeleinden nagestreefd..
5) Het dossier wordt ingediend voor de deadline (= maandag 17 juni 2019 om 16u)
Het volledige reglement kan je consulteren via onderstaande knop.
Hoe deelnemen?
Wil jouw sportclub deelnemen aan de actie? Dan dienen jullie volgende stappen te nemen:
1) Zoek een buitenlandse club waarmee jullie een uitwisseling, uitdaging, samenwerking, ludieke video, ... willen
ontwikkelen
2) Beschrijf kort wat jullie van plan zijn (mag ook een filmpje zijn) en stuur het ons door via onderstaande link.
3) Dien jullie dossier ten laatste maandag 17 juni om 16u in.
Meer info + deelnameformulier

2.10 Trainerslicenties
Bericht aan de trainers van wie de licentie eind dit seizoen vervalt:
Heb jij minimum 10 credits verzameld en/of deelgenomen aan een VTS-opleiding tijdens de afgelopen 2
seizoenen? Dien dan snel je licentieaanvraag in!
Alle info via volgende link: http://www.handbal.be/nl/trainers/licenties

2.11 Speler en Speelster van het Jaar
De tweede stemronde van de Speler en Speelster van het Jaar is gelanceerd!
De stemformulieren voor de tweede stemronde van de Speler en Speelster van het jaar zijn verstuurd naar spelers,
speelsters en stafleden. Stel het stemmen niet uit en stem meteen.
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Net als vorig jaar reikt ook dit seizoen een raad van wijzen opnieuw de ‘Lifetime Achievement Award’ uit, maar
tijdens deze editie is de primeur weggelegd voor de ‘Persprijs’. Ook de media krijgen namelijk een stem in het
geheel en kiezen hun Speler en Speelster van het Jaar.
Heb je geen formulier ontvangen? Stuur gauw een mailtje naar eric.dupain@handbal.be

3 Wedstrijdinformatie
3.1 Week 18-19/05/2019
Play-Offs Belgische BENE-League
AP012
AP011

Sat
18/5/19 20:15
Sat
18/5/19 20:15

De Damburg
Hall Omnisp.
de Visé

Achilles
Bocholt
HC Visé BM

-

ESTUDIANTES
HC TOURNAI
Atomix

-

-

Handbal
Tongeren
Sporting NeLo

Evers
S.Tuinstra R.
Box M.-Martens
S.

HC EYNATTENRAEREN
Apolloon
Kortrijk

Broothaers B.Janssens S.
Beulakker L.Gilis K.

(Sels)
(Convents)

Play-Offs 1e Nationale Heren
BP012
BP011

Sat
18/5/19 20:15
Sat
18/5/19 20:15

Hall de Sp.
de La CET
Den
Dijk
Wespelaar

-

(Kerremans)
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Play-Downs 1e Nationale Heren
BR012

Sat
18/5/19 20:15

BR011

Sat
18/5/19 20:15

Sp. De Rode
Loop
Merksem
Sp. Hekers

O. Merksem

-

Compere
C.Resimont B.

-

VOO
RHC
Grace-Hollogne
/ Ans
HC VISE B.M.

DB Gent

Izegem

-

HC AMAY

Kr. Houthalen

-

HB St-Truiden

Cappa
S.Steenwinckels
C.
De Proft J.Gerets R.

UNION
BEYNOISE
HANDBALL
HC Kraainem

-

HK
Waasmunster

Beckers
Dister M.

C.-

-

KTSV
EUPEN
1889 VOG

Cutaia
Jaeckel B.

D.-

Ach. Bocholt

-

HB St-Truiden

Peeters J.-Van
Loock M.

HC SPRIMONT

-

Handbal
Tongeren

Cols
S.Tonneau W.

Bye

-

K. Roeselare

-

Pent.
Kortessem
Izegem

HBC Evergem

-

HC Rhino

HC Leuven

-

Schoten

HC
Temse

-

Uilenspiegel

-

Apolloon
Kortrijk

Depoortere S.Verschaeve W.

(De Boeck)

Play-Offs 2e Nationale Heren
CP011

Sat
18/5/19 18:00

CP012

Sat
18/5/19 18:00

Sp.
De
Krekel
Izegem
Lakerveld

Play-Downs 2e Nationale Heren
CR012

Sat
18/5/19 18:00

Hall E. Rigo

CR011

Sat
18/5/19 18:00

Hall
Sports

Des

Finale 1e Nationale Dames
DO003

Sat
18/5/19 17:30

De Damburg

(Sels)

Testmatch 1 Heren Liga 1
FS001

Sun
19/5/19 19:00

Hall
Omnisports

Heren Liga 3
H168
H165
H162
H167

Sat
18/5/19
Sat
18/5/19
Sat
18/5/19
Sun
19/5/19

00:00
19:30
19:40
11:40

H164

Sun
19/5/19 16:30

H163

Sun
19/5/19 17:30

VMS
Sporthal
Sp.
Hoge
Wal
Stedelijke
Sporthal
Heverlee
Sp.
Het
Gelaag
Steendorp
T
LEIESTADION
Desselgem

Attila

Desselgemse

Adamczyk M.Lefebvre J.
De Proft J.Moeyersoons G.
Koppen
J.Goguta V.
Voordeckers
H.-Blanckaert
K.
Samyn
A.Samyn R.
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H166

Sun
19/5/19 18:00

Ten Gaerde
GrootBijgaarden

GrootBijgaarden

-

O. Brugge

Uten L.-Wils S.

Sp. A. Cools

ROC Flémalle

-

GrootBijgaarden

Brixhe
Brixhe P.

Kinétix
Stadium

United
Brussels HC

-

HBC Evergem

El
Oueriaghli
N.-Kerkeni I.

Dommelhof
Neerpelt

Sasja

-

Eeklo

Messens
K.Vinckevleugel
W.

(Hermans)

Dommelhof
Neerpelt

Arena

-

Schoten

Herremans B.Vanspauwen C.

(Denis)

Dommelhof
Neerpelt

Hubo
Hasselt 1

-

Eeklo

De
Vos
Goddet J.

K.-

(Hermans)

Dommelhof
Neerpelt

Ach. Bocholt

-

Uilenspiegel
wilrijk

Theunis
Thijs G.

J.-

(Denis)

Dommelhof
Neerpelt

Hubo
Hasselt

-

Sp. NeLo

Bruneel
F.Melange W.

(Hermans)

Dommelhof
Neerpelt

Uilenspiegel
wilrijk

-

Schoten

Daeninck
T.Verhofstadt S.

(Denis)

Testmatch 1 Liga Dames
IS001

Sun
19/5/19 16:00

L.-

Testmatch 2 Liga Dames
IT001

Sat
18/5/19 19:45

VHV Finale U14
JI001

Sun
19/5/19 16:15

VHV Finale M14
JJ001

Sun
19/5/19 10:00

VHV Finale J16
JK001

Sun
19/5/19 14:45

I.

VHV Finale M16
JL001

Sun
19/5/19 11:30

VHV Finale J18
JM001

Sun
19/5/19 17:45

I.

VHV Finale M19
JN001

Sun
19/5/19 13:00

4 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
Finale Belgische BENE-League
AO001

Sat
25/5/19 00:00

Tweede
Play-Offs
Belgische BENE-League

-

Ach. Bocholt
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Finale 1e Nationale Heren
BO001

Sat
25/5/19 00:00

Tweede Play-Offs 1e
Nationale Heren

-

Eerste Play-Offs 1e
Nationale Heren

Tweede Play-Offs 2e
Nationale Heren

-

Kr. Houthalen

Handbal Tongeren

-

HC SPRIMONT

Bye

-

HC Leuven

Sp. Horito

HC Rhino

-

Desselgemse

De Bist Wilrijk

Uilenspiegel

-

Schoten

Sp. De Krekel
Izegem
Sportpark
De
Weyer
Sp. Camp. Lange
Munte

Izegem

-

O. Brugge

Pent. Kortessem

-

HC Attila Temse

Apolloon Kortrijk

-

HBC Evergem

Corteville
Vanhaecke M.

F.-

Ten
Gaerde
GrootBijgaarden

Groot-Bijgaarden

-

ROC Flémalle

Hens
Vinckevleugel J.

B.-

HBC Evergem

-

United Brussels HC

De Bist Wilrijk

Kampioen VHV

-

Kampioen LFH

Daeninck
Verhofstadt S.

T.-

De Bist Wilrijk

Kampioen VHV

-

Kampioen LFH

Finale 2e Nationale Heren
CO001

Sat
25/5/19 00:00

Testmatch 1 Heren Liga 1
FS002

Sat
25/5/19 18:00

Sp.Eburons
Dome

Houbrechts
Mirisola M.

J.-

Heren Liga 3
H174
H169
H175
H173
H171
H170

Sat
25/5/19
Sat
25/5/19
Sat
25/5/19
Sat
25/5/19
Sat
25/5/19
Sat
25/5/19

00:00
18:00

Van Goubergen M.Vinckevleugel W.
Koppen J.-Uten L.

18:30
18:30
20:15
20:30

Adamczyk M.-Tanghe
J.

Testmatch 1 Liga Dames
IS002

Sun
26/5/19 18:00

Testmatch 2 Liga Dames
IT002

Sat
25/5/19 00:00

KBHB Finale J14
JO001

Sun
26/5/19 13:00

KBHB Finale J16
JP001

Sun
26/5/19 15:00

KBHB Finale J18
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JQ001

Sun
26/5/19 17:00

De Bist Wilrijk

Kampioen VHV

-

Kampioen LFH

O. Merksem

-

Sp. NeLo

Play-Offs Regio Heren
KC001

Sat
25/5/19 00:00

5 Verslagen commissies en comités
5.1 Zitting sportcomité 03 april 2019 VHV J16A-tornooi van 23/09:
beslissingen
In het kader van de gebeurtenissen die plaatsvonden naar aanleiding het VHV J16A-tornooi van zondag 23/09/2018
te Neerpelt, werd besloten om het dossier voor te leggen aan het sportcomité. Het sportcomité kwam na beraad
tot de volgende beslissingen:
-

Het sportcomité besluit dat er voor de wedstrijden J16 Uilenspiegel - Nelo en Gent - Uilenspiegel een
forfaitnederlaag ten nadele van Uilenspiegel dient te worden opgelegd.

-

Het sportcomité besluit dat er, noch aan Sporting NeLo, noch aan HV Uilenspiegel, een financiële sanctie
wordt opgelegd.
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