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1 Clubnieuws
1.1 Ontslag van leden
1.1.1

Ontslagen door HC Schoten

Koxha Jonida
El Mahdadi Marwa
Koxha Anisa
De Wever Mike
Smet Senne

1.1.2

Ontslagen door DHC Overpelt

Custers Dries
Van Baelen Liezele
Pinxten Miet
Van Mierloo Lars
Vinck Robbe
Huybers Cas
Cypers Jozefien
Verbist Lize
Cypers Tillie
Mentens Marit
Vossen Liene
Vanchaze Lotte
Vanchaze Janne
Gabriels Lobke
Willekens Mirthe
Nijssen Lore
Jannis Lise
Creemers Amber
Evens Amber
Janssen Brenthe
Stessens Lise
Gysen Femke
Braeken Els
De Laat Mieke
Jannis Joseph
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Peeters Dominique

1.1.3

Ontslagen door GBSK Handbal

Kante Hatoumatan
Laubach Monika
Chakir Selma
Chakir Sofia
Chrispeels Alizee
Follens Michiel
Kerckhofs Lobke
Kerkhofs Witse
Saenen Mael
Tastenoy Yanaika
Thieren Jochen
Van Hoof Jimmy
Praet Gus

1.1.4

Ontslagen door HBC Izegem

Pereira Thomas
Baert Jentl
Bossuyt Pieter
Corteville Jerom
Parmentier Noah
Verscheure Louis
Viaene Matthé
Viaene Louis

1.1.5

Ontslagen door Olse Merksem HC

Broeckaert Yüri
Van Den Broeck Yara
Van Herle Tom
Van Huffel Igor
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2 VHV – KBHB mededelingen
2.1 Rechtzetting
Door een vergissing in HB7 -1852 werd Nick Carolus als ontslagen verklaard bij HB Sint-Truiden. Dit diende Handbal
Tongeren te zijn.

2.2 Trainers gezocht opstart Handbal Lier
We zouden vanuit de VHV graag starten met handbal in Lier. Vanaf januari hebben we de sporthal elke vrijdag van 18u
tot 19u.
We zoeken echter nog een 2-tal trainers om deze trainingen te geven. Bedoeling is te starten om met kinderen van het
2de tot 4de leerjaar.
De VHV zorgt uiteraard voor de promotieactie in de scholen.
Contactpersoon VHV: Gerrit Vertommen
Vlaamse Handbalvereniging vzw
0486 90 67 46

2.3 VHV zoekt trainers VHV-handbalkampen zomer 2020
Wanneer?
De Panne: Maandag 13 tot vrijdag 17 juli 2020
Genk: Maandag 20 tot vrijdag 24 juli 2020
Deelnemers?
Jongens en meisjes geboren in 2002 – 2010
Locatie?
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Handbalkamp de Panne: J-Club De Panne: Blauwe Distelweg 2 8660 De Panne. De trainingen gaan door in de sporthal
van de Panne (op wandelafstand).
Handbalkampen Genk: Kattevenia Genk: Kattevennen 15, 3600 Genk. We verblijven in het sporthotel, er wordt
getraind in de sporthal op het domein.
Trainers blijven de ganse week aanwezig op de kamplocatie.
Vergoeding via de barema’s van Sport Vlaanderen.
Gepassioneerde trainers (met minimum VTS diploma initiator handbal of Bachelor/Master LO) die ons corps willen
versterken bezorgen hun sollicitatie met kort sportief CV aan Gerrit Vertommen (Coördinator sportkampen VHV)
via gerrit.vertommen@handbal.be
Info of vragen, contacteer:
Gerrit Vertommen (Vlaamse handbalvereniging)
Telefoon: 0486/90 67 46
E-mail: gerrit.vertommen@handbal.be

2.4 Verslag bijscholing regionale jeugdscheidsrechters en clubbegeleiders
REGIONALE SCHEIDSRECHTERS
COMMISSIE
ANTWERPEN – VLAAMS BRABANT

Ere Voorzitter:
Voorzitter:
Ondervoorzitter:
Secretaris:
Financiën:
Aanduider:

R. Vandenbroeke – Kapellensteenweg 387/4 - 2920 Kalmthout - Tel: 03.651.59.02
F.Lievens – J.Mertensstraat 6 – 1702 G.Bijgaarden – Gsm: 0485 89 76 80
D.Thoelen – Roeselarestraat 20 – 9550 St.Antelinx Gsm: 0476.30.66.70
R.Cornelis – Hagelberg 11 – 2040 Berendrecht Tel & Fax: 03.568.10.68
M.De Moor - Portugesestraat 20 – 2660 Hoboken Gsm: 0477.46.60.78
Verelst Jos Gsm: 0471.86.53.65 – email: sr@handbal.be
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Verslag van de Bijscholing voor Jeugdscheidsrechters en Clubbegeleiders Regio AVB
Locatie: Sporthal Atheneum Keerbergen, Nachtegalendreef poort3
3140 Keerbergen
Datum: 08 september 2019 van 09u00 t/m 12u00
Lesgevers: V.D.Plas S. – De Mot P.. – Thoelen W.
Agenda
•
•
•
•

Verwelkoming
Spelregeltest (Smart Phone)
Praktijk in de sporthal
Vragen

Deelnemerslijst
NAAM

VOORNAAM

CLUB

JSR

Club
begeleider

Brys

Alain

Schoten

X

Thoelen

David

GBSK

X

Verberckmoes

Nina

Zandvliet

X

Antonissen

Emma

Uilenspiegel

X

Peeters

Robert

Sasja

Loier

Sieben

Uilenspiegel

X

Bartolin

Lars

Uilenspiegel

X

Van Crombruggen

Jef

Sasja

X

Jacobs

Arne

Schoten

X

De Loose

Ferre

Sasja

X

Messens

Arne

Schoten

X

X
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Qaman

Tsari

Zandvliet/Schoten

X

Boden

Jens

Zandvliet/Schoten

X

Calluij

Brian

Zandvliet/Schoten

X

Van Den Bergh

Evy

Zandvliet

X

Van Beeck

Wannes

Zandvliet

X

De Mot

Patrick

Uilenspiegel

X

Van Den Plas

Sam

Uilenspiegel

X

*Goguta

Vlad

Brasschaat

X

*Cornelis

Raoul

Brasschaat

X

*Priem

Ivan

Uilenspiegel

X

*Vijgen

Johan

Schoten

X

*Wouters

Kris

’t Noorden

X

•

Volgden de regionale scheidsrechters bijscholing

2.5 Verslag regionale scheidsrechterbijscholing
REGIONALE SCHEIDSRECHTERS
COMMISSIE
ANTWERPEN – VLAAMS BRABANT

Ere Voorzitter:
Voorzitter:
Ondervoorzitter:

R. Vandenbroeke – Kapellensteenweg 387/4 - 2920 Kalmthout - Tel: 03.651.59.02
F.Lievens – J.Mertensstraat 6 – 1702 G.Bijgaarden – Gsm: 0485 89 76 80
D.Thoelen – Roeselarestraat 20 – 9550 St.Antelinx Gsm: 0476.30.66.70
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Secretaris:
Financiën:
Aanduider:

R.Cornelis – Hagelberg 11 – 2040 Berendrecht Tel & Fax: 03.568.10.68
M.De Moor - Portugesestraat 20 – 2660 Hoboken Gsm: 0477.46.60.78
Verelst Jos Gsm: 0471.86.53.65 – email: sr@handbal.be

Verslag van de Bijscholing voor B -, Regionale en Junior scheidsrechters Regio AVB
Locatie:: Sporthal Vorderstein Vordersteinstraat, Schoten
Datum: 08 september 2019 van 09u00 t/m 13u00
Lesgevers: R.Cornelis
Agenda
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Shuttle Run
Verwelkoming
Spelregeltest
Algemene informatie
VHV platform
aanduidingen
account aanmaken, aanloggen lidmaatschapsnummer (wachtwoord)
Aanmeldingsformulier (keuze contract)
Excel file (opvolging / meerdere tab bladen (hoe invullen)
Vrijwilligers statuut (dag, jaar, km p/j) tabel
Wedstrijd vergoedingen opdelen
Nieuw onkosten formulier (Km vergoeding)
Spelregeltest verbetering
Video beelden
Contact in de lucht / tegenaanval / aanvallende fouten / progressieve bestraffingen / rode kaart / speciale
situaties / gevecht op 6m (pivot) / hoekspelers - pivot
Vragen

Voor de bijscholing werd de presentatie van de Nationale bijscholing L.L.N 2018 gebruikt
Langs deze weg willen ook Johan Vijgen bedanken voor de vergaderzaal en de sporthal die het RSCAVB mocht
gebruiken voor de bijscholing.
De personen in de bijgevoegde lijst hebben de bijscholing gevolgd.
De scheidsrechters Legitimatiekaarten mogen afgestempeld worden voor het seizoen 2019 – 2010.
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Deelnemerslijst
NAAM
De Buck
De Moor
Goguta
Jacobs
Priem
Kiebooms
Koppen
De Mot
Kostic
Messens
Raeymaekers
Stienen
Theyssens
Uten
V.D.Plas
Van Goubergen
Vijgen
Adams
Vijgen
Vinckevleugel
Wouters
Brys
Vijgen

VOORNAAM
Frederik
Mark
Vlad
Brent
Ivan
Ilias
Jonas
Patrick
Nemanja
Kilian
Yarrick
Evert
Sam
Luc
Sam
Matthias
Johan
Bryan
Sam
Wout
Kris
Xanne
Nele

CLUB
Schoten
Brasschaat
Schoten
Uilenspiegel
Uilenspiegel
O.Merksem
Uilenspiegel
Sasja
Schoten
Uilenspiegel
Sasja
Sasja
Brasschaat
Uilenspiegel
Uilenspiegel
Schoten
Brasschaat
Schoten
Schoten
‘t Noorden
Schoten
Schoten

2.6 Verslag cursus tafelofficial VHV
CURSUS VOOR TAFEOFFICIAL MET VHV-LICENTIE
REGIO Handbal Oost-West
Datum: 01 en 03 oktober
Plaats: Sporthal Hekers Zwijnaarde
Aantal deelnemers: 43
ZIJN GESLAAGD:
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DON BOSCO GENT
Van Caeter Peter
Rotman Sofie
Derave Wim
Neirynck Wouter
Labarque Valery
Steur Dominic
Monsieur Anneleen
Debergh Pedro
Van Hecke Ann
D’Hollander Sven
Naudts Marjolein
Persijn Elke
Gillis Geert
Use Steven
Van Bogaert Kenny
Dedain Wannes
HC LOKEREN
Walraeve Nancy
HBC EVERGEM
Aers Jasper
Van Hecke Jurgen
Deweirdt Koen
Van De Woestyne Rani
ELITA LEBBEKE
Moeyersoons Siegfried
Philips Tom
Janssens Thomas
ELITA BUGGENHOUT
Holvoet Els
Van Moer Geert
BRABO DENDERBELLE
Mertens Cindy
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Cassiman Erwin
HBC IZEGEM
Deruyck Bram
Kindt Wauter
De Ceuninck Silke
Gheysen Sabine
Vindevoghel Hilde
Desmet Lien
Van Den Abeele Andy
Heuvink Dirk
Depoortere Ruben
Declerck Maarten
Vandommele Ivan
Delbecque Tom
Degraeve Ewout
Monteyne Gert-Jan
ZIJN NIET GESLAAGD:
ELITA LEBBEKE
Willemse Pieter
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2.7 VHV-REGLEMENTEN: BIJLAGEN JEUGDCOMPETITIES
SPECIFIEKE REGLEMENTEN VHV-JEUGDCOMPETITIES
Kwalificatietornooi
* in onderstaand reglement wordt met de term ‘spelers’ ook ‘speelsters’ bedoeld.

A. De organisatie van het kwalificatietornooi staat onder toezicht van de VHV Cel Competitie.
B. De VHV Cel Competitie staat in voor de opmaak van het programma: zie de tornooiroosters. Er
wordt gewerkt met loting indien er in poules gespeeld dient te worden.
C. De wedstrijden worden gespeeld onder de geldende reglementen en spelregels van de VHV. In
alle categorieën worden de wedstrijden gespeeld op een terrein met normale afmetingen:
40mx20m, doelgebied: 6m, doel: 3mx2m.
D. De deelnemende clubs moeten vóór aanvang van hun eerste wedstrijd op het
wedstrijdsecretariaat een lijst van de spelers en hun identiteitskaarten of gelijkwaardig
document overhandigen. Alle spelers moeten aangesloten zijn bij de VHV en dienen
spelgerechtigd te zijn.
E. Er mogen maximaal 16 spelers aan het kwalificatietornooi deelnemen. Per wedstrijdblad mogen
maximaal 14 spelers worden vermeld. Indien er meer dan 14 spelers op het wedstrijdblad staan
(niet doorgeschrapt bij aanvang van de wedstrijd), dan leidt dit tot forfait voor die wedstrijd.
F. De deelnemende ploegen brengen zelf ballen mee. De deelnemende ploegen zorgen voor 2
stellen uitrustingen. De als bezoekers vermelde ploeg zorgt zo nodig voor een aangepaste
uitrusting. De organisator staat in voor de verfrissingen tijdens de wedstrijden.
G. De ploegen moeten zich 5 minuten vóór aanvang van hun wedstrijd aan de wedstrijdtafel
aanbieden. De toss gebeurt bij de wedstrijdtafel.
H. De betrokken ploegen leveren zelf de tafelofficials (volgens principe: thuisploeg - bezoekende
ploeg).
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I.

De terreinafgevaardigde wordt geleverd door de organisator.

J. 1 team time-out (1’) per ploeg per wedstrijd van 20 minuten is toegestaan.
K. Een tijdstraf blijft effectief een duur hebben van 2 minuten.
L. Per gewonnen wedstrijd krijgt men 2 punten - bij een gelijkspel 1 punt. De rangschikking wordt
als volgt bepaald:
a. de ploeg met het meeste aantal punten, behaald over het geheel van de wedstrijden
in haar reeks;
b. bij gelijke punten:
i.
de ploeg met het meeste aantal overwinningen;
ii.
indien nog steeds gelijke stand tussen twee ploegen: het onderlinge resultaat. Bij
meerdere ploegen: die ploeg die onderling het hoogste doelgemiddelde (quotiënt van het
aantal voor- en het aantal tegendoelpunten onderling) heeft;
iii.
indien nog steeds gelijke stand: de ploeg met het hoogste doelgemiddelde (quotiënt van
het aantal gemaakte- en het aantal tegendoelpunten van alle wedstrijden);
iv.
5 strafworpen afwisselend door 5 verschillende, spelgerechtigde spelers, van beide
ploegen te nemen. Is de stand hierna nog gelijk dan worden er 5 strafworpen, afwisselend
door 5 verschillende spelgerechtigde spelers van beide ploegen genomen. Indien hierna de
stand nog gelijk is, dan worden er door beide ploegen afwisselend strafworpen genomen
tot de beslissing valt, en dit volgens art. 634 B.2. d.8. (nieuwe lijst van 5 andere of
dezelfde spelers).
M. Indien een plaatsing- of kruisfinale na de reglementaire speeltijd op een gelijke stand eindigt,
wordt er één verlenging van 1x5’ gespeeld. De keuze van de speelveldhelft en de aanvang van
het spel wordt door tossen bepaald. Is de stand hierna nog gelijk dan worden er 5 strafworpen,
afwisselend door 5 verschillende nog spelgerechtigde spelers van beide ploegen genomen. Indien
hierna de stand nog gelijk is, dan worden er door beide ploegen afwisselend strafworpen
genomen tot de beslissing valt, en dit volgens art. 634 B.2. d.8. (nieuwe lijst van 5 andere of
dezelfde spelers).
N. 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
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schorsing voor de eerstvolgende wedstrijd van het tornooi, 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 dit kwalificatietornooi, dan wordt dit verslag opgestuurd
naar de Vlaamse Handbalvereniging.
Verduidelijking:
a. Rechtstreekse diskwalificatie zonder verslag: wedstrijdstraf is voldoende.
b. Rechtstreekse diskwalificatie met verslag: blauwe kaart (aan de wedstrijdtafel) (zie
hierboven): schorsing voor eerstvolgende wedstrijd van het tornooi en behandeling
door VHV Sportcomité.
c. Diskwalificatie op grond van IHF spelregel 8.10c en 8.10d in de laatste 30 seconden
van de wedstrijd (de zogenaamde ‘slimme rode kaart’): diskwalificatie (rode kaart)
+ 7m.
d. Diskwalificatie op grond van IHF spelregel 8:5 en 8:6 in de laatste 30 sec van de
wedstrijd: diskwalificatie (rode kaart) + blauwe kaart (aan de wedstrijdtafel) + 7m.
De spelers is geschorst voor de volgende wedstrijd op het tornooi en er wordt een
schriftelijk verslag opgemaakt en behandeling door VHV Sportcomité.
e. Verslag na afloop van de wedstrijd: er wordt een schriftelijk verslag opgemaakt en
behandeling door VHV Sportcomité.
f. Verslag voor aanvang van de wedstrijd: automatische schorsing voor deze wedstrijd
en er wordt een schriftelijk verslag opgemaakt en behandeling door VHV
Sportcomité.
g. Diskwalificatie met verslag tijdens laatste wedstrijd van de ploeg tijdens het tornooi
of verslag na afloop van de laatste wedstrijd van de ploeg tijdens het tornooi: er
wordt een schriftelijk verslag opgemaakt en behandeling door VHV Sportcomité.
O. Bij eventuele geschillen en bij gevallen die niet voorzien zijn in de reglementering beslist de
VHV Cel Competitie.
P. De organisator zal al de wedstrijduitslagen dadelijk na de laatste wedstrijd telefonisch melden
aan de VHV-uitslagencentrale. De wedstrijdbladen en de spelerslijsten zullen binnen de 48 uur
naar het SG van de VHV worden verzonden.
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Q. Voor de scheidsrechters en de waarnemer van de VHV-jeugdcommissie die langer dan 3 uur
aanwezig dienen te zijn, moet er een maaltijd worden voorzien!
R. De kosten vallen ten laste van de organisator. De betaling van de scheidsrechters gebeurt in het
kader van verenigingswerk.
S. De organisator staat in voor: verfrissingen tijdens de wedstrijden, terreinafgevaardigde,
doorgeven van de wedstrijduitslagen en wedstrijdbladen, wedstrijdklok, scorebord, overzicht
uitslagen van het tornooi, wedstrijdbladen.

HB7: 1853 / 16

VHV J16-, J18-, M19-competitie
Onderstaand reglement is van toepassing op de VHV J16-, J18-, en M19-competitie.
Deze competities worden gespeeld tijdens 8 competitieweekends in tornooivorm. Elk tornooi wordt
gespeeld tussen drie ploegen. Er wordt een ranking opgemaakt van de ingeschreven ploegen, op basis
van de resultaten van de afgelopen 2 seizoenen. De eerste 6 ploegen, bepaald op basis van wildcards
(bepaald via ranking) en het kwalificatietornooi (zie D.), organiseren 3 tornooien, de andere ploegen
organiseren elk 2 tornooien. Bij de VHV M19-competitie, alsook bij de B-competities, zijn - afhankelijk
van het aantal deelnemers - andere competitieformules mogelijk.
Rooster 9 ploegen
1

8

6

2

8

3

2

3

3

1

4

4

4

7

8

2

5

4

5

7

1

7

6

2

6

5

3

1

3

7

9

4

9

6

9

8

5

1

2

9

5

8

6

1

1

5

7

4

1

3

3

6

5

5

4

2

2

8

3

6

2

7

7

4

8

9

3

7

6

4

9

5

9

8

2

9

1

6

7

8

Vet = thuisploeg
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Tornooiprogramma:
W1:
W2:
W3:
W4:
W5:
W6:

0u00
0u30
1u00
1u30
2u00
2u30

A-B
B-C
A-C
A-B
B -C
A-C

20 min
20 min
20 min
20 min
20 min
20 min

TER VERDUIDELIJKING:
−
−

De betrokken ploegen leveren zelf de tafelofficials (volgens principe: thuisploeg - bezoekende ploeg).
Dit dienen officiële tafelofficials te zijn!
In de VHV J16-, J18-, en M19-competitie wordt gespeeld met balmaat nr 2.

−

Er mag niet met hars gespeeld worden.

−

In de VHV J18- en M19-competitie worden de wedstrijden bij voorkeur op zondag gespeeld.

−

In de VHV J16-competitie worden de wedstrijden bij voorkeur op zaterdag gespeeld.

−

In de VHV J16-, J18-, en M19-competitie is gemengd spelen (jongens en meisjes) niet toegelaten. Deze
bepaling heeft betrekking op zowel de VHV A- als de VHV B-competities.

−

In de VHV M19-competitie zijn uitzonderingen op bepaalde regels mogelijk, zoals bijvoorbeeld
deelname met samengestelde ploegen, spelen met speelster 1 jaar te oud…. Deze ploegen spelen dan
evenwel buiten competitie. Dit houdt in dat de uitslagen worden geschrapt voor de eindrangschikking
om te bepalen wie zich uiteindelijk plaatst voor de VHV-Jeugdfinales.
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REGLEMENTERING
* in onderstaand reglement wordt met de term ‘spelers’ ook ‘speelsters’ bedoeld.

A. De wedstrijden worden gespeeld onder de geldende reglementen en spelregels van de VHV.
B. In alle categorieën worden de wedstrijden gespeeld op een terrein met normale afmetingen:
40mx20m, doelgebied: 6m, doel: 3mx2m.
C. 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. In de VHV J16-, J18-, en M19-competitie wordt gemengd spelen (jongens en
meisjes) niet toegelaten. Deze bepaling heeft betrekking op zowel de VHV A- als de VHV Bcompetities.
D. Er nemen maximaal 9 ploegen deel aan de competitie. Afhankelijk van het aantal
inschrijvingen kan hiervan worden afgeweken.
a. Ploegen kunnen vrij inschrijven (voor een bepaalde inschrijvingsdatum). Wie inschrijft,
neemt deel aan het kwalificatietornooi (uitgezonderd: de wildcards). Samengestelde
ploegen worden niet toegelaten. In de VHV M19-competitie zijn hierop eventuele
uitzonderingen mogelijk, waarbij ploegen dan buiten competitie spelen. Indien een club
2 ploegen wenst in te schrijven, dan kan dat, maar dan worden beide ploegen naar het
kwalificatietornooi verwezen en wordt er geen wildcard toegekend. Deze ploegen
dienen ook met een gescheiden teamopgave te werken tot en met de VHV-Jeugdfinales.
b. Voor de VHV J18-competitie wordt een ranking gemaakt van alle ingeschreven ploegen
aan de hand van volgende berekening: (2xi) + ii + iii
i.
Klassement in de VHV J16-competitie van het seizoen voorafgaand aan het
afgelopen seizoen.
ii.
Klassement in VHV J18-competitie van afgelopen seizoen.
iii.
Klassement in VHV J16-competitie van afgelopen seizoen.
(Voor ieder klassement worden volgende punten toegekend : 1ste=9pt,
2de=8pt, 3de=7pt etc.).
In geval van gelijkheid van punten in de ranking wordt gekeken naar de punten
behaald in i. De ploeg die daar het hoogste eindigde, eindigt voor de andere
ploeg. Indien dit nog geen uitsluitsel geeft, wordt gekeken naar de punten
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behaald in ii. Indien nogmaals nodig vervolgens naar iii. Indien dan nog gelijk
wordt er geloot.
c. Voor de VHV J16-competitie wordt een ranking gemaakt van alle ingeschreven ploegen
aan de hand van volgende berekening: (2xi) + ii + iii
i.
Klassement in de VHV J14-eindronde van het seizoen voorafgaand aan
afgelopen seizoen.
ii.
Klassement in de VHV J16-competitie van afgelopen seizoen.
iii.
Klassement in de VHV J14-eindronde van afgelopen seizoen.
(Voor het klassement van de VHV J16-competitie worden volgende punten
toegekend: 1ste=9pt, 2de=8pt, 3de=7pt etc.).
Het klassement van de J14 wordt als volgt berekend, op basis van de J14-eindronde:
− Vlaams kampioen = 8 ptn
− Vice Vlaams kampioen = 7 ptn
− Verliezende ploegen kruisfinales = 5 ptn
− Derde gerangschikte in poules = 3 ptn
In geval van gelijkheid van punten in de ranking wordt gekeken naar de
punten behaald in i. De ploeg die daar het hoogste eindigde, eindigt voor de
andere ploeg. Indien dit nog geen uitsluitsel geeft, wordt gekeken naar de
punten behaald in ii. Indien nogmaals nodig vervolgens naar iii. Indien dan nog
gelijk wordt er geloot.
d. Voor de VHV M19-competitie wordt een ranking gemaakt van alle ingeschreven ploegen
aan de hand van volgende berekening: (2xi) + ii + iii
i.
Klassement in de VHV M17-competitie van het seizoen voorafgaand aan het
afgelopen seizoen.
ii.
Klassement in de VHV M19-competitie van afgelopen seizoen.
iii.
Klassement in de VHV M17-competitie van afgelopen seizoen.
(Voor ieder klassement worden volgende punten toegekend: 1ste=9pt, 2de=8pt,
3de=7pt etc.).
In geval van gelijkheid van punten in de ranking wordt gekeken naar de punten
behaald in i. De ploeg die daar het hoogste eindigde, eindigt voor de andere ploeg.
Indien dit nog geen uitsluitsel geeft, wordt gekeken naar de punten behaald in ii.
Indien nogmaals nodig vervolgens naar iii. Indien dan nog gelijk wordt er geloot.
e. De ranking bepaalt uiteindelijk de plaats die een ploeg krijgt toegewezen in het
competitierooster (1,2,3,4,(5)).
f. De VHV Cel Competitie heeft het recht om een aantal wildcards toe te kennen,
afhankelijk van de inschrijvingen. Deze wildcards geven rechtstreeks toelating tot de
VHV-competitie. De volgende vrije plaatsen worden verdeeld op een
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g.

h.

kwalificatietornooi waar de andere ploegen het tegen elkaar zullen opnemen. Na afloop
van het kwalificatietornooi wordt een klassement opgemaakt waarvan de hoogst
gerangschikte ploegen zich plaatsen voor de VHV-competitie. Dit klassement bepaalt
eveneens de plaats die een ploeg krijgt toegewezen in het competitierooster. Er
bestaat een aparte reglementering voor dit kwalificatietornooi.
Indien er slechts negen inschrijvingen of minder zijn, dient er geen kwalificatietornooi
gespeeld te worden en bepaalt de ranking de plaats in het rooster indien dit nodig is
om een verschillend aantal thuistornooien of wedstrijden te verdelen onder de ploegen.
Rooster 9 ploegen:
Rooster 9 ploegen
1

5

1

8

6

2

5

3

2

8

3

2

4

5

7

7

9

4

8

6

1

3

1

4

1

7

6

9

6

9

1

5

7

5

4

2

2

8

9

3

7

6

4

6

3

4

7

8

2

6

5

3

8

5

1

2

9

4

1

3

3

6

5

3

6

2

7

7

4

8

9

5

9

8

2

9

1

7

4

8

Vet = thuisploeg
i.

Indien er slechts acht inschrijvingen zijn, wordt er volgens onderstaand rooster gespeeld:
Rooster 8 ploegen aangepast
1

1
2
3

8
5
7

6
4

5

8
5
7

6
4
3

1
2

6

8
7
6

3
5
4

2
1

1
3
4

7
2
6

5
8

7

4
2
5

1
7
8

3
6

3
6
8

1
2
5

4
7

8

4
6
1

8
3
2

7
5

5
7
2

6
4
1

3
8
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Iedere ploeg heeft 2 thuistornooien en 1 thuiswedstrijd.
Wanneer er slechts 2 ploegen spelen, wordt er 3x20’ gespeeld. Alleen de eerste en tweede wedstrijd
tellen echter mee voor het klassement.
j.

Indien er slechts zeven inschrijvingen zijn, wordt er volgens onderstaand rooster gespeeld:
Rooster 7 ploegen

1

1

2

3

4

5

6

5

7

3

1

6

2

2

3

6

7

5

2

4

6

7

2

6
5

3

7
3

1

4

2

4

7

6

1

5

7

4

1

2

3

4

4
7

3

6

5

1

8
Reserve

5

Er is telkens 1 ploeg die niet speelt tijdens het competitieweekend.
k.

Indien er slechts zes inschrijvingen of minder zijn, dan wordt er in een aangepaste
competitieformule gespeeld. Dit kan ook bij de VHV M19-competitie indien er meer dan
9 ploegen zijn ingeschreven.

E. De competitie bestaat uit 8 speeldagen die gespeeld worden onder de vorm van tornooien met
telkens 3 ploegen. Iedere ploeg speelt tijdens elk tornooi tegen iedere tegenstander 2
wedstrijden van 20 minuten. Iedere ploeg speelt per tornooi dus 4 wedstrijden van 20
minuten. Per wedstrijd van 20 minuten wordt een nieuw wedstrijdblad opgemaakt. De
bestraffing (gele kaarten, 2 min, rode kaarten) geldt enkel voor de betrokken wedstrijd. 1
team time-out (1’) per ploeg per wedstrijd van 20 minuten is toegestaan. Het
wedstrijdschema van het tornooi is als volgt bepaald:
W1: A-B 20 min
W2: B-C 20 min
W3: A-C 20 min
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W4: A-B 20 min
W5: B-C 20 min
W6: A-C 20 min
De organiserende thuisploeg (A) wordt telkens vooraan in het wedstrijdrooster geplaatst als
“thuisploeg” om misverstanden te vermijden.
Wanneer er slechts 2 ploegen spelen, wordt er 3x20’ gespeeld. Alleen de eerste en tweede
wedstrijd tellen echter mee voor het klassement. Enkel deze 2 scores worden doorgegeven
aan het wedstrijdsecretariaat. Voor de derde wedstrijd wordt wel een officieel
wedstrijdblad opgemaakt, eventuele sancties tellen mee voor de competitie.
A-B
20 min
10 min rust
A-B
20 min
10 min rust
A-B

20 min

F. Per gewonnen wedstrijd van 20 minuten krijgt men 2 punten – bij een gelijkspel krijgt elk
team 1 punt – bij verlies 0 punten. Een ploeg die haar 4 wedstrijden wint, verdient die dag
dus 8 punten.
G. Per tornooi zijn maximaal 16 spelers spelgerechtigd. Per wedstrijdblad mogen maximaal 14
spelers worden vermeld. Indien er meer dan 14 spelers op het wedstrijdblad staan (niet
doorgeschrapt bij aanvang van de wedstrijd), dan leidt dit tot forfait voor die wedstrijd.
H. 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.
I.

De wedstrijdbladen en de spelerslijsten worden naar het VHV-secretariaat gestuurd. De
uitslagen worden na de wedstrijden via e-mail doorgegeven aan het VHV-secretariaat.
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J. De wedstrijdvergoedingen voor scheidsrechters zijn raadpleegbaar via de VHV-website
http://www.handbal.be/nl (officials < scheidsrechterinfo).
K. De ploegen die als eerste en tweede gerangschikt zijn na de reguliere competitie, plaatsen
zich voor de VHV-Jeugdfinales. Tijdens de reguliere competitie krijgt men per gewonnen
wedstrijd 2 punten - bij een gelijkspel 1 punt. De rangschikking van de reguliere competitie
wordt als volgt bepaald:
a. de ploeg met het meeste aantal punten, behaald over het geheel van de wedstrijden in
haar reeks;
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. indien 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.
L. 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 VHV-competitie. Dit kunnen ook de VHV-Jeugdfinales zijn.
Verduidelijking :
a. Rechtstreekse diskwalificatie (rode kaart) zonder verslag: wedstrijdstraf is
voldoende.
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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.
M. Protesten tegen de beslissingen van de scheidsrechters worden niet in aanmerking genomen.
N. Voor de start van de eerste wedstrijd waarbij 2 ploegen tegen elkaar spelen tijdens een
tornooi, wordt er getost om te bepalen welke ploeg deze wedstrijd mag starten. De andere,
niet-startende, ploeg start dan bij de tweede wedstrijd die de 2 ploegen tegen elkaar spelen
tijdens hetzelfde tornooi.
O. De laatste wedstrijd dient ten laatste te beginnen op zaterdag en zondag om 18u00.
P. Clubkleuren (zie art. 532 van de VHV-reglementen): 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.
Dragen van een sportshirt in een andere kleur (zie art. 533 van de VHV-reglementen):
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
forfaitcijfers na beslissing door het bevoegd comité.
Q. Bij een algemeen forfait van een ingeschreven ploeg, voor aanvang van de competitie, zal
steeds aan de eerstvolgende ploeg in de rangschikking van het kwalificatietornooi worden
gevraagd om de vrijgekomen plaats in te nemen. Voor de ploeg die algemeen forfait geeft,
geldt art. 616 van de VHV-reglementen. Dit geldt ook voor de ploeg die forfait geeft voor het
kwalificatietornooi.
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R. Boete voor forfait in de VHV-competitie per tornooi: €250. Dit betekent €62,5 boete per
wedstrijd. Per wedstrijd wordt eveneens een 5-0 forfaitscore in het voordeel van de
tegenpartij opgetekend.
S. Indien de thuisploeg (Team A) forfait geeft, dan gebeurt het volgende:
a. De forfait gevende thuisploeg (Team A) krijgt voor al zijn wedstrijden een
forfaitscore en boete.

b. De 2 andere ploegen (Team B en Team C) dienen onderling af te spreken wanneer
de nog te spelen onderlinge wedstrijden zullen plaatsvinden. Hierbij krijgt Team B
het eerste organisatierecht. Indien zij afzien van dit organisatierecht, verschuift
dit naar Team C.

c. De kosten van deze nog te spelen wedstrijden, zijn ten laste van de forfait gevende
ploeg.
T. 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

Wanneer er slechts 2 ploegen spelen, wordt er 3x20’ gespeeld. Alleen de eerste en tweede
wedstrijd tellen echter mee voor het klassement. Enkel deze 2 scores worden doorgegeven
aan het wedstrijdsecretariaat. Voor de derde wedstrijd wordt wel een officieel
wedstrijdblad opgemaakt, eventuele sancties tellen mee voor de competitie.
U. De VHV-competitie heeft steeds voorrang op de regionale jeugdcompetities en de regio- en
liga- competities. De regio’s houden de vastgelegde weekends speelvrij voor de deelnemende
ploegen in de VHV J16-, J18-, en M19-competitie. In principe mogen wedstrijden die dat
weekend toch geplaatst werden, kosteloos verplaatst worden.
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V. In de VHV J16-, J18-, en M19-competitie wordt er gespeeld met balmaat nr 2. Er mag niet
met hars gespeeld worden.
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B-COMPETITIE:
W. Naast de officiële VHV A-competitie is er ook een B-competitie voor ploegen die zich niet
konden plaatsen voor de A-competitie. Specifiek voor de VHV J16-, J18-, en M19-competitie,
geldt de volgende bepaling: “Wie inschrijft voor de A-competitie en zich niet kwalificeert,
doet automatisch mee aan de B-competitie, tenzij bij de inschrijving reeds gemeld werd dat
de ploeg in kwestie niet wil deelnemen aan de B- competitie. Er kan ook apart ingeschreven
worden voor de B-competitie.”
X. Als de B-competitie uit meer dan 4 ploegen bestaat, wordt deze georganiseerd door de VHV.
Y. De B-competitie wordt gespeeld op dezelfde manier en tijdens dezelfde 9 weekends als de
VHV A-competitie (rooster op basis van 9 ploegen). Dezelfde reglementering van de VHV J16, J18-, en M19-competitie wordt gehanteerd, met deze belangrijke aanpassingen en
aandachtspunten:
- Er kunnen ‘samengestelde ploegen’ en ‘ploegen die buiten competitie spelen’ deelnemen.
‘Normale’ ploegen hebben evenwel voorrang op deelname in de competitie indien er meer
dan 9 ploegen zijn.
- Ingeschreven = deelnemen aan alle wedstrijden. Forfait levert dus eveneens een forfaitscore
en bijhorende boete op, zoals in de officiële VHV J16-, J18-, en M19competitie!
- De ploegen dienen zelf voor scheidsrechters te zorgen.
- De betrokken ploegen leveren zelf de tafelofficials (volgens principe: thuisploeg bezoekende ploeg). Dit dienen officiële tafelofficials te zijn!
- In de VHV J16-, J18-, en M19-competitie wordt gespeeld met balmaat nr 2.
- Er mag niet met hars gespeeld worden.
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VHV-meisjescompetitie
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: 3mx2m.
C. Bij de M15 wordt gespeeld met balmaat nr 1. Bij de M17 wordt gespeeld met balmaat nr 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. Gemengd spelen wordt niet toegelaten, wat betekent dat jongens niet mogen
meespelen in de meisjescompetitie.
F. Voor de VHV M17-competitie wordt een ranking gemaakt van alle ingeschreven ploegen aan de
hand van volgende berekening: (2xi) + ii + iii

a. Klassement in de VHV M15-competitie van het seizoen voorafgaand aan het afgelopen
seizoen.

b. Klassement in de VHV M17-competitie van afgelopen seizoen.
c. Klassement in de VHV M15-competitie van afgelopen seizoen.
(Voor het klassement van de VHV M17-competitie worden volgende punten toegekend:
1ste=9pt, 2de= 8pt, 3de= 7pt etc.).
Het klassement van de M15-competitie wordt als volgt berekend, op basis van de M15competitie:
− Vlaams kampioen = 8 ptn
− Vice Vlaams kampioen = 7 ptn
− Verliezende ploegen kruisfinales = 5 ptn
− Derde gerangschikte in poules = 3 ptn
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G. Per tornooi zijn maximaal 16 speelsters spelgerechtigd. Per wedstrijdblad mogen maximaal 14
speelsters worden vermeld. Indien er meer dan 14 speelsters op het wedstrijdblad staan (niet
doorgeschrapt bij aanvang van de wedstrijd), dan leidt dit tot forfait voor die wedstrijd.
H. 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.
I.

Per tornooi maakt elke ploeg een spelerslijst op. Deze spelerslijst bevat naast naam en
voornaam het aansluitingsnummer en het rugnummer per kleur van shirt.
Voor elke wedstrijd wordt een wedstrijdblad ingevuld. Bij de speelsters hoeft enkel het
rugnummer vermeld te worden. Indien een speelster een rode kaart krijgt, wordt achteraf wel
de naam en het aansluitingsnummer ingevuld op het wedstrijdblad.
De wedstrijdbladen en de spelerslijsten worden naar het VHV-secretariaat gestuurd. De
uitslagen worden na de wedstrijden via e-mail doorgegeven aan het VHV-secretariaat.

J. De wedstrijdvergoedingen voor scheidsrechters zijn raadpleegbaar via de VHV-website
http://www.handbal.be/nl (officials < scheidsrechterinfo).
K. De ploegen die als eerste en tweede gerangschikt zijn na de reguliere competitie, plaatsen
zich voor de VHV-Jeugdfinales. Tijdens de reguliere competitie krijgt men per gewonnen
wedstrijd 2 punten - bij een gelijkspel 1 punt. De rangschikking van de reguliere competitie
wordt als volgt bepaald:
a. de ploeg met het meeste aantal punten, behaald over het geheel van de wedstrijden
in haar reeks;

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. indien 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.
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Dit geldt ook wanneer er meer dan twee ploegen met een gelijk aantal punten
eindigen.
L. 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 VHV-competitie. Dit kunnen ook de VHV-Jeugdfinales 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 eerstvolgende wedstrijd op dit tornooi.

M. Protesten tegen de beslissingen van de scheidsrechters worden niet in aanmerking genomen.
N. Voor de start van de eerste wedstrijd waarbij 2 ploegen tegen elkaar spelen tijdens een
tornooi, wordt er getost om te bepalen welke ploeg deze wedstrijd mag starten. De andere,
niet-startende, ploeg start dan bij de tweede wedstrijd die de 2 ploegen tegen elkaar spelen
tijdens hetzelfde tornooi.
O. De laatste wedstrijd dient ten laatste te beginnen op zaterdag en zondag om 18u00.
P. Clubkleuren (zie art. 532 van de VHV-reglementen): 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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Dragen van een sportshirt in een andere kleur (zie art. 533 van de VHV-reglementen):

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
forfaitcijfers na beslissing door het bevoegd comité.
Q. Boete voor forfait in de VHV-competitie per tornooi: €250. Dit betekent €62,5 boete per
wedstrijd. Per wedstrijd wordt eveneens een 5-0 forfaitscore in het voordeel van de
tegenpartij opgetekend.
R. Indien de thuisploeg (Team A) forfait geeft, dan gebeurt het volgende:

a. De forfait gevende thuisploeg (Team A) krijgt voor al zijn wedstrijden een forfaitscore
en boete.

b. De 2 andere ploegen (Team B en Team C) dienen onderling af te spreken wanneer de
nog te spelen onderlinge wedstrijden zullen plaatsvinden. Hierbij krijgt Team B het
eerste organisatierecht. Indien zij afzien van dit organisatierecht, verschuift dit naar
Team C.

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
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10 min rust
A-B

20 min

Wanneer er slechts 2 ploegen spelen, wordt er 3x20’ gespeeld. Alleen de eerste en tweede
wedstrijd tellen echter mee voor het klassement. Enkel deze 2 scores worden doorgegeven
aan het wedstrijdsecretariaat. Voor de derde wedstrijd wordt wel een officieel
wedstrijdblad opgemaakt, eventuele sancties tellen mee voor de competitie.
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Meisjescompetitie M15 & M17
A. Deelname aan de M15- en M17-competitie wordt bepaald door de eindstand in de zonale
voorrondes (= een competitie waarbij de teams uit één of meerdere regio’s samen in 1
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 competitieleider. De competitieleider van de
VHV-competitie zal na consultatie van de regioverantwoordelijken de ploegen verdelen in
de verschillende voorrondes.
B. De duur van de zonale wedstrijden bedraagt 2 x 25 minuten. Elke helft begint men opnieuw
met 0 punten. Per gewonnen helft krijgt men 2 punten - bij een gelijkspel krijgt elk team
1 punt. Er wordt slechts 1 wedstrijdblad ingevuld en doelpunten worden niet geturfd.
C. Aan het einde van de zonale voorrondes wordt een rangschikking opgemaakt zoals voorzien
in art. 662, A–J.
D. De VHV A-competitie wordt gespeeld met 9 ploegen. De eerst gerangschikte ploeg uit elke
zonale voorronde kwalificeert zich voor de VHV A-competitie. Indien er nog meer plaatsen
beschikbaar zijn dan het aantal als tweede gerangschikte ploegen, zijn ook deze teams
gekwalificeerd. Zo gaat het verder tot er meer hoogst geklasseerde teams dan plaatsen in
de competitie overblijven. De resterende plaatsen worden dan toegekend tijdens een
kwalificatietornooi met de hoogst geklasseerde ploegen die nog niet gekwalificeerd zijn.
E. Deelname aan de VHV-competitie is verplicht voor alle ploegen die zich gekwalificeerd
hebben. Clubs die weigeren deel te nemen aan de VHV A-competitie worden bestraft met
een algemeen forfait. Dit forfait is bij samengestelde ploegen ten laste van de lenende
club, die – als zij de mening is toegedaan dat het forfait te wijten is aan één van de andere
moederclubs – de mogelijkheid heeft om deze zaak voor het sportcomité te brengen.

HB7: 1853 / 34

F. Ploegen die niet gekwalificeerd zijn voor de VHV A-competitie mogen zich inschrijven voor
een B-competitie. Ploegen die zich wél gekwalificeerd hebben voor de VHV A-competitie
maar daar algemeen forfait hebben gegeven, mogen niet deelnemen aan de B-competitie.
G. Als de B-competitie uit meer dan 4 ploegen bestaat, wordt deze georganiseerd door de
VHV.
H. De VHV A-competitie wordt gespeeld in vier driehoektornooien, waarbij elk team elke
tegenstander 1x ontmoet.
De competitieleider zal bij lottrekking bepalen welke ploeg welke plaats bekleedt in
onderliggende kalender:
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 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

Team A vertegenwoordigt hierbij steeds de thuisploeg.
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I. Bij de tweede wedstrijd tussen 2 teams wordt de progressieve bestraffing van de eerste
wedstrijd meegenomen. 1 team time-out (1’) 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 per speeldag
minimum 60 minuten spelen en moeten alle teams tegen elke tegenstander evenveel
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 alternatief spelschema maken. Bij
voorkeur loopt deze competitie over 4 speeldagen en moeten alle ploegen per speeldag
minimum 60 minuten spelen. Het is niet verplicht dat elk team tegen alle tegenstanders
uitkomt.
L. In M15-wedstrijden zorgt de thuisploeg voor begeleide jeugdscheidsrechters of
scheidsrechters, in M17-wedstrijden 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
gevraagd worden om de vrijgekomen plaats in te nemen. Voor de ploeg die algemeen forfait
geeft, geldt art. 616 van de VHV-reglementen. Dit geldt ook voor de ploeg die forfait geeft
voor de voorronde.
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VHV J14-eindronden
* in onderstaand reglement wordt met de term ‘spelers’ ook ‘speelsters’ bedoeld.

A.

De eindronden worden georganiseerd door de VHV in samenwerking met de betrokken
regio’s en de clubs.

B.

De wedstrijden worden gespeeld onder de geldende reglementen en spelregels van de
VHV.

C.

De wedstrijden worden gespeeld op een terrein met normale afmetingen: 40mx20m,
doelgebied: 6m, doel: 3mx2m.

D.

Gemengd spelen wordt toegestaan. Gemengde ploegen worden ingedeeld bij de
jongens. Overtredingen van de leeftijdscategorieën (zie art. 221 van de VHVreglementen) worden met forfait bestraft. Deelname in een hogere leeftijdscategorie,
juist ouder dan de zijne, is toegestaan.

E.

Samengestelde ploegen worden niet toegelaten.

F.

De deelnemende clubs moeten vóór aanvang van hun eerste wedstrijd op het
wedstrijdsecretariaat een lijst van de spelers en hun identiteitskaarten of gelijkwaardig
document overhandigen. Alle spelers moeten aangesloten zijn bij de VHV en dienen
spelgerechtigd te zijn.

G.

Er mogen maximaal 16 spelers aan de eindrondewedstrijden deelnemen. Per wedstrijd
mogen maximaal 14 spelers worden opgesteld.

H.

De organiserende club/regio zorgt voor de officiële wedstrijdballen. De deelnemende
ploegen brengen zelf ballen mee voor gebruik tijdens de opwarming. De organiserende
club/regio staat in voor de verfrissingen tijdens de wedstrijden. De deelnemende
ploegen dienen zich van 2 stellen uitrustingen te voorzien; de als bezoekers vermelde
ploeg zorgt zo nodig voor een aangepaste uitrusting (zie art. 533 van de VHVreglementen).
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I.

De ploegen moeten zich 5 minuten vóór aanvang van hun wedstrijd aan de wedstrijdtafel
aanbieden. De toss gebeurt bij de wedstrijdtafel.

J.

De betrokken ploegen leveren zelf de tafelofficials (volgens principe: thuisploeg bezoekende ploeg).
De terreinafgevaardigde wordt geleverd door de organisator.

K.

Bij forfait van een ploeg voor een wedstrijd wordt een 10-0 forfaitscore in het voordeel
van de tegenpartij opgetekend. Indien de wedstrijdduur 20 minuten of minder bedraagt,
wordt een 5-0 forfaitscore in het voordeel van de tegenpartij opgetekend.

L.

Per gewonnen wedstrijd krijgt men 2 punten - bij een gelijkspel 1 punt. De ploeg met
het meeste aantal punten wordt als eerste gerangschikt. Bij gelijkheid van punten wordt
de rangschikking als volgt bepaald:
a. de ploeg met het meeste aantal overwinningen;
b. de ploeg die onderling het meeste 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 onderling) heeft;
c. de ploeg met het hoogste doelgemiddelde (quotiënt van het aantal voor – en
het aantal tegendoelpunten van alle wedstrijden);
d. strafworpen afwisselend door 5 verschillende spelers van beide ploegen te
nemen;
e. afwisselend strafworpen tot de beslissing valt, en dit volgens artikel 634 B.2.
d.8. (nieuwe lijst van 5 andere of dezelfde spelers).
Dit geldt ook wanneer er meer dan twee ploegen met gelijk aantal punten eindigen.

M.

Indien een kruisfinale na de reglementaire speeltijd op een gelijke stand eindigt, wordt
er één verlenging van 1x5’ gespeeld. De keuze van het speelveld en de aanvang van het
spel wordt door tossen bepaald.
Is de stand hierna nog gelijk, dan worden er 5 strafworpen, afwisselend door 5
verschillende, nog speelgerechtigde spelers, van beide ploegen genomen. Indien hierna
de stand nog gelijk is, dan worden er door beide ploegen afwisselend strafworpen
genomen tot de beslissing valt, en dit volgens art. 634 B.2. d.8. (nieuwe lijst van 5
andere of dezelfde spelers).

N.

Bij diskwalificatie is de normale strafprocedure van kracht.
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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 de
eindronde, 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 de eindronde, dan wordt de
automatische schorsing van 1 wedstrijd meegenomen naar de eerstvolgende wedstrijd
van de eerstvolgende speeldag (ook al is dit een VHV- of KBHB-finale).
Verduidelijking:
a. Rechtstreekse diskwalificatie zonder verslag: wedstrijdstraf is voldoende.
b. Rechtstreekse diskwalificatie met verslag: blauwe kaart (aan de
wedstrijdtafel) (zie hierboven): schorsing voor eerstvolgende wedstrijd van het
tornooi en behandeling door VHV Sportcomité.
c. Diskwalificatie op grond van IHF spelregel 8.10c en 8.10d in de laatste 30
seconden van de wedstrijd (de zogenaamde ‘slimme rode kaart’):
diskwalificatie (rode kaart) + 7m.
d. Diskwalificatie op grond van IHF spelregel 8:5 en 8:6 in de laatste 30 seconden
van de wedstrijd: diskwalificatie (rode kaart) + blauwe kaart (aan de
wedstrijdtafel) + 7m. De spelers is geschorst voor de volgende wedstrijd op het
tornooi en er wordt een schriftelijk verslag opgemaakt en behandeling door
VHV Sportcomité.
e. Verslag voor aanvang van de wedstrijd: automatische schorsing voor deze
wedstrijd en er wordt een schriftelijk verslag opgemaakt en behandeling door
VHV Sportcomité.
O.

Protesten tegen de beslissingen van de scheidsrechters worden niet in aanmerking
genomen.

P.

Bij eventuele geschillen en bij gevallen die niet voorzien zijn in de reglementering
beslist de VHV Cel Competitie.

Q.

De organiserende club/regio zal al de wedstrijduitslagen dadelijk na de laatste
wedstrijd telefonisch melden aan de VHV-uitslagencentrale. De wedstrijdbladen en de
spelerslijsten zullen binnen de 48 uur naar het SG van de VHV worden verzonden.
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R.

Voor de scheidsrechters die langer dan 3 uur aanwezig dienen te zijn moet er een
maaltijd worden voorzien!

S.

Alle kosten vallen ten laste van de organiserende regio. De betaling van de
scheidsrechters gebeurt in het kader van verenigingswerk. Binnen de 30 dagen na de
eindronde dient de organiserende club/regio een afrekening over te maken aan het SG
van de VHV om een financiële bijdrage te kunnen verkrijgen.

Cfr. Reglement samengestelde ploeg
De samengestelde ploeg kan niet deelnemen aan de VHV-eindronden en de VHV-Jeugdfinales.
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VHV-JEUGDFINALES
A. De VHV-Jeugdfinales worden georganiseerd door een door de RvB aangeduide
organisator. Deze aanduiding gebeurt volgens bepaalde modaliteiten.

B. De wedstrijden worden gespeeld onder de geldende reglementen en spelregels van de
VHV.

C. In alle categorieën worden de wedstrijden gespeeld op een terrein met normale
afmetingen: 40mx20m, doelgebied: 6m, doel: 3mx2m.

D. Leeftijdscategorieën (jaarlijks bepaald) en spelduur:
J14 en M15
:
2x25’ + 10’ pauze
J16 en M17
:
2x25’ + 10’ pauze
J18 en M19
:
2x30’ + 10’ pauze
Gemengd spelen wordt toegestaan t.e.m. J14. Gemengde ploegen worden ingedeeld bij
de jongens. Overtredingen van de leeftijdscategorieën (zie art. 221 van de VHVreglementen) worden met forfait bestraft. Deelname in een hogere leeftijdscategorie,
juist ouder dan de zijne, is toegestaan.

E. Samengestelde ploegen worden niet toegelaten.
F. De deelnemende ploegen moeten 30’ vóór aanvang van hun wedstrijd in de sporthal
aanwezig zijn en op het wedstrijdsecretariaat een lijst van de spelers en hun
identiteitskaarten of gelijkwaardig document overhandigen. Alle spelers moeten
aangesloten zijn bij de VHV en dienen spelgerechtigd te zijn.

G. Er mogen maximaal 14 spelers aan de wedstrijd deelnemen.
H. De organiserende club zorgt voor de officiële wedstrijdballen:
J14 en M15:
balmaat nr 1
J16, M17, J18 en M19:
balmaat nr 2
De deelnemende ploegen brengen zelf ballen mee voor gebruik tijdens de opwarming.
De organiserende club staat in voor de verfrissingen tijdens de wedstrijden. De
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deelnemende ploegen dienen zich van 2 stellen uitrustingen te voorzien; de als
bezoekers vermelde ploeg zorgt zo nodig voor een aangepaste uitrusting (zie art. 533
van de VHV-reglementen).

I.

De ploegen moeten zich 10 minuten vóór aanvang van hun wedstrijd aan de
wedstrijdtafel aanbieden. De toss gebeurt bij de wedstrijdtafel.

J.

De betrokken ploegen leveren zelf de tafelofficials (volgens principe: thuisploeg bezoekende ploeg). Een verantwoordelijke van de organiserende club of regio zit
eveneens aan de wedstrijdtafel.

K. Bij een gelijke stand na de reglementaire speeltijd, wordt er één verlenging van 1x5’
gespeeld. De keuze van de speelveldhelft en de aanvang van het spel wordt door tossen
bepaald. Is de stand hierna nog gelijk, dan worden er 5 strafworpen, afwisselend door
5 verschillende, nog speelgerechtigde spelers, van beide ploegen genomen. Indien
hierna de stand nog gelijk is, dan worden er door beide ploegen afwisselend strafworpen
genomen tot de beslissing valt, en dit volgens art. 634 B.2. d.8. (nieuwe lijst van 5
andere of dezelfde spelers).

L.

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 rest van de finaledag, 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 waarvoor
de betreffende speler spelgerechtigd is tijdens de finaledag, dan wordt de automatische
schorsing van 1 wedstrijd meegenomen naar de eerstvolgende wedstrijd van de
eerstvolgende speeldag (ook al is dit een KBHB-finale).
Verduidelijking:

a.
b.

Rechtstreekse diskwalificatie zonder verslag: wedstrijdstraf is voldoende.
Rechtstreekse diskwalificatie met verslag: blauwe kaart (aan de wedstrijdtafel)
(zie hierboven): schorsing voor de rest van de finaledag en behandeling door
VHV Sportcomité.
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c.
d.

e.

Diskwalificatie op grond van IHF spelregel 8.10c en 8.10d in de laatste 30
seconden van de wedstrijd (de zogenaamde ‘slimme rode kaart’):
diskwalificatie (rode kaart) + 7m.
Diskwalificatie op grond van IHF spelregel 8:5 en 8:6 in de laatste 30 seconden
van de wedstrijd: diskwalificatie (rode kaart) + blauwe kaart (aan de
wedstrijdtafel) + 7m. De spelers is geschorst voor de volgende wedstrijd op het
tornooi en er wordt een schriftelijk verslag opgemaakt en behandeling door
VHV Sportcomité.
Verslag voor aanvang van de wedstrijd: automatische schorsing voor deze
wedstrijd en er wordt een schriftelijk verslag opgemaakt en behandeling door
VHV Sportcomité.

M. De beslissingen van de scheidsrechters zijn onaanvechtbaar. Protesten tegen de
beslissingen van de scheidsrechters worden niet in aanmerking genomen. Bij eventuele
geschillen en bij gevallen die niet voorzien zijn in de reglementering beslist de VHV Cel
Competitie.

N. De organiserende club zal al de wedstrijduitslagen dadelijk na de laatste wedstrijd
telefonisch melden aan de VHV-uitslagencentrale. De wedstrijdbladen en de
spelerslijsten zullen binnen de 48 uur naar het SG van de VHV worden verzonden.

O. De betaling van de scheidsrechters gebeurt in het kader van verenigingswerk. Voor de
scheidsrechters die langer dan 3 uur aanwezig dienen te zijn moet er een maaltijd
worden voorzien!

P. Alle kosten vallen ten laste van de organisator.
Q. De medailles en bekers worden door de VHV geleverd.
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3 Wedstrijdinformatie
#
Datum
Locatie
Heren BENE-League
A43
19/10/19 De Heuf
19:00
A44
19/10/19 Stadssporthal
19:00
A45
19/10/19 Sporthal
19:00
Opperdam
A46
19/10/19 Sporthal
De
19:15
Bloemhof
A47
A48

19/10/19
20:15
19/10/19
20:15

Sp. Alverberg
De Damburg

Heren 1° Nationale
B23
19/10/19 Sp.
Camp.
16:00
Lange Munte
B24

19/10/19
20:15

Sp. Complex
Sorghvliedt

B21

19/10/19
20:15
19/10/19
20:15

Lakerveld

B22

Sp. De Rode
Loop
1
Merksem

Thuisploeg

Uitploeg

SR 1

SR 2

Waarnemer

Herpertz Bevo Hc

HC ATOMIX

Mario Box

Rob Tuinstra

-

OCI-LIONS

The Dome /Handbal
Houten
HC VISE BM

Andre Hommen

-

Paul Geraets

Marco
Remmerswaal
Ruud Geraets

Sporting NeLo

Stef
Van
Laarhoven

Sjoerd
Thijssens

-

Handbal Tongeren

Stephane Cappa

Eric Schreder

Jos Verelst

Handbalvereniging
Hurry-Up

Christophe
Steenwinckels

Stéphane
Steenwinckels

Hugo Sels

HC DB Gent vzw

Christophe
Compere

Bernard
Resimont

Serge
De
Bisschop

ESTUDIANTES
HANDBALL
CLUB
TOURNAI
HC VISE BM

Bart Broothaers

Steffen
Janssens

Angelo
Verdonck

Jimmy Peeters

HC
EYNATTENRAEREN V.o.G

Michael
Moeneclaey

Michael Van
Loock
Stephane
Pondeville

Francois
Mulleners
-

ACHILLES BOCHOLT

Patrick George

Thierry
Pierloot

-

HV
KRAS/Volendam
Green
Park
Handbal
Aalsmeer
HUBO
INITIA
HASSELT
ACHILLES
BOCHOLT

APOLLOON
KORTRIJK (Heren
1)
Sasja HC
KREASA HANDBAL
HOUTHALEN
OLSE
MERKSEM
HC

-

Heren 2° Nationale
C22

19/10/19
20:00

Hall
Omnisports
Robert
Collignon

HC AMAY
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C24

19/10/19
20:15

Sportzentrum

KTSV EUPEN 1889
VOG

C21

20/10/19
16:45
20/10/19
17:00

Sporthal
Trudo
Hall
omnisports
"La Préalle"

C23

Dames 1° Nationale
D19
19/10/19 Hall Omnisp.
18:00
de Visé
D17
19/10/19 Sp. Alverberg
18:00
D18
19/10/19 De Bist Wilrijk
18:30
D20
20/10/19 Sportzentrum
17:00

Romain
Lemmens

Laurent
Marino

-

HB SINT-TRUIDEN

UNITED BRUSSELS
HANDBALL
CLUB
(UBHC)
HBC IZEGEM

Bart Broothaers

-

HC HERSTAL

HC KRAAINEM

Stephen
Martens

Steffen
Janssens
Yves Schols

HANDBALL
FEMINA VISE
HUBO
INITIA
HASSELT
Uilenspiegel HV

DHW
UNITED
ANTWERPEN VZW
HB SINT-TRUIDEN

Christophe
Beckers
Diego Cutaia

Klaus
Convents
-

DHC WAASMUNSTER

HC
EYNATTENRAEREN V.o.G

ACHILLES BOCHOLT

Kurt
Troonbeeckx
Jozef De Proft

Maxence
Dister
Abdeslam El
Harrak
David Willems
Sus Evers

-

HUBO
INITIA
HASSELT
HANDBALL
FEMINA VISE
Uilenspiegel HV

HB SINT-TRUIDEN

Jean Paredis

Jan Mikunda

-

DHW
UNITED
ANTWERPEN VZW
DHC WAASMUNSTER

-

-

-

Vlad Goguta

Brent Jacobs

Raoul
Cornelis

Sporting NeLo

HC DB Gent vzw

Cyrille Loos

-

KTSV EUPEN 1889
VOG
UNION BEYNOISE
HANDBALL

HC Schoten

Patrick
Hermans
Luc Jacques

Philippe Pirlet

-

GBSK Handbal

Bruno Gabiam

Abdollah
Vaghai
Alipour

-

-

-

Dames 1° Nationale Reserven
DR13
DR15
DR14

19/10/19
16:00
19/10/19
16:15
19/10/19
16:30

Sp. Alverberg
Hall Omnisp.
de Visé
De Bist Wilrijk

Dames 2° Nationale
E25
19/10/19 Dommelhof
17:00
Neerpelt
E27
19/10/19 Sportzentrum
18:00
E29
19/10/19 Beyne-Heusay
20:00
- Hall Edmond
Rigo
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E28

20/10/19
14:00

Sport
Vlaanderen
Hofstade
Sprimont
Hall
Omnisports
Montegnée Hall
Omnisports

HC ATOMIX

DHC Meeuwen

Paul Baita

Dirk Doise

-

E26

20/10/19
16:30

HANDBALL CLUB
SPRIMONT

DHC OVERPELT

Alexandre
Lechien

Dino Thiam

-

E30

20/10/19
19:00

RENAISS'ANS
MONTEGNEE

BRUSSELS HC

Sébastien Cols

Paul Pavlov

-

Heren Liga 1
F21
19/10/19
14:15

Sp.
Camp.
Lange Munte

OLSE MERKSEM HC

Joeri
Houbrechts

Marco Mirisola

Serge
De
Bisschop

F22

Sp. Alverberg

APOLLOON
KORTRIJK (Heren
2)
HUBO
INITIA
HASSELT
Sasja HC

Uilenspiegel HV

Philippe Denis

Lucas Hannes

-

HHV MEEUWEN

Raf Jansen

-

HBC
DENDERMONDE
HK Waasmunster

Handbal Tongeren

ELITA LEBBEKE

Sporting NeLo

Felix-Alexander
Bruneel
Simon
Depoortere
Winrik Delanghe

Patrick
Stienen
Jozef De Proft
Wim
Verschaeve
Ronny Peters

Guy
Kerremans
-

Sporthal
Hoogendonck
Sp. Lebbeke

HK Waasmunster

HC EEKLO
HBC IZEGEM

Wim
Verschaeve
Steve Wils

-

ELITA LEBBEKE

Simon
Depoortere
Kevin Rottiers

De Plaon

HC
WELTA
Mechelen
HC OVERPELT

Uilenspiegel HV

Geert Houben

Kris Wouters

Wilfried
Boeck
-

BRASSCHAAT HC

Serge Beckers

Ivan Corvers

-

HC T NOORDEN

HC AALST

Wim Van Hove

Walter
Janssens

-

F23
F87
F20
F24

19/10/19
14:30
19/10/19
18:00
19/10/19
19:45
19/10/19
20:00
19/10/19
20:15

Heren Liga 2
G20
19/10/19
18:00
G24
19/10/19
18:15
G23
19/10/19
20:15
G19
19/10/19
20:30
G21
19/10/19
20:45

Sp. Complex
Sorghvliedt
Sporthal SintGillis
Sporthal
Hoogendonck
Sp. Lebbeke

Gem. Sp. De
Bemvoort
De Polder

HC ATOMIX

-
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De

Heren Liga 3
H21

19/10/19
12:30

Sp.
Camp.
Lange Munte

H22

19/10/19
17:00
19/10/19
19:00

Sporthal VMSRoeselare
Stedelijk
Sporten
Jeugdcomplex
Sporthal
Horito
Dommelhof
Neerpelt
Ten Gaerde
GrootBijgaarden

H19
H24
H20
H23

20/10/19
16:00
20/10/19
16:30
20/10/19
18:00

Dames Liga
I16
19/10/19
18:30
I14
19/10/19
19:00
I15
19/10/19
20:00
I13
20/10/19
18:00
VHV M19
JE04 20/10/19
15:00

APOLLOON
KORTRIJK (Heren
3)
HANDBALCLUB
ROESELARE
Handbal Lokeren

HC ATTILA TEMSE

Paul Baita

Dirk Doise

-

HC Schoten

-

-

HBC EVERGEM

Matthias Luxem

Jean-Paul
Verschelde
Didier
Mannaert

HC RHINO

HC DB Gent vzw

Ilias Kiebooms

-

Sporting NeLo

DESSELGEMSE HC

Yarrick
Raeymaekers
Cyrille Loos

-

GBSK Handbal

HC
PENTAGOON
KORTESSEM

Luc Uten

Patrick
Hermans
Kris Wouters

HC
WELTA
Mechelen
HBC EVERGEM

Sporting NeLo

Luc Uten

Mark De Moor

-

Uilenspiegel HV

Willem De Smet

Tim Daeninck

-

Sportoase
Elshout
Sporthal
de
Weyer

BRASSCHAAT HC

HBC IZEGEM

Kilian Messens

-

-

HC PENTAGOON
KORTESSEM

BRABO
DENDERBELLE

Joren Mertens

Christophe
Oeyen

-

Vordensteyn

HC Schoten

Handbal Vereniging
Lommel
(HV
Lommel/Arena)

Evelien Stas

Elisabeth
Morel

Raoul
Cornelis

De Plaon
Sp. Evergem

-

-

4 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
#

Datum

Locatie

Thuisploeg

Uitploeg

SR 1

SR 2

Waarnemer
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Heren Liga 1
F38
F25

26/10/2019
19:45
26/10/2019
20:30

Sporthal
Sint-Gillis
Gem. Sp.
Meeuwen

HBC DENDERMONDE

Sasja HC

Cyrille Loos

Patrick Hermans

-

HHV MEEUWEN

OLSE MERKSEM HC

Philippe Denis

Lucas Hannes

-

De
Bist
Wilrijk

Uilenspiegel HV

BRASSCHAAT HC

Wout
Vinckevleugel

Kilian Messens

-

Sporting NeLo

VHV (Men 20 KBHB)

Jimmy Peeters

Michael
Loock

-

Dames Liga
I02

26/10/2019
13:30

Oefenwedstrijden
L01

22/10/2019
20:00

Van

5 Verslagen commissies en comités
Nihil.
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