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1 Clubnieuws
1.1 Wijzigingen
1.1.1 DHC Waasmunster
Het nieuwe mailadres voor DHC Waasmunster: secretariaat@dhcwaasmunster.com

1.2 Ontslagen door de club
1.2.1 DB Gent
Sander Nys (70758)
Kurt Ranft (69311)
Gert Vandeveire (76776)
Victor Van Cauwenberghe (88542)
Etienne Alfons Van De Kauter (85181)
Sara Jacobs (81425)

1.2.2 Rode Ster Gingelom
Milan De Vlieger (84908)
Ibe Francois (86633)
Louis D'Irumberry de Salaberry (86828)
Amber Dewinter (87362)
Felix Vloeberghs (82215)
Iryna Zbrozhek (85163)
Dimitri Van Dorpe (79374)
Stanislas Van Dorpe (86631)
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2 VHV – BHB mededelingen
2.1 Stijgers – dalers
2.1.1 Heren
2e nationale:
Dalers: Waasmunster & Lebbeke
Liga 1:
Stijgers: Izegem
Dalers: Desselgemse & HC Welta
Liga 2:
Stijgers: Roeselare
Dalers: Brugge & Rhino
Liga 3:
Stijgers: Lokeren
Dalers: Evergem, Desselgemse, Lebbeke & Middelkerke

2.1.2 Dames
1e nationale:
Dalers: Meeuwen
2e nationale:
Stijgers: DB Gent
Dalers: Dendermonde & Jemeppe
Liga:
Stijgers: Rhino
Dalers: Aalst
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2.2 VHV-jeugdfinales

2.2.1 M14 en J14 VHV-eindronden uitslagen
Eindronde J14 donderdag 5 mei in Wilrijk
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Poule A :
A: OW1 : HBC Evergem
B: AVB 2 : KV Sasja
C: LIMB 1 : Hubo Initia Hasselt
Poule B :
1: AVB 1 : HvH Zandvliet
2: OW 2 : Elita Buggenhout
3: LIMB 2 : Qubic Achilles Bocholt
Programma poules - wedstrijden van 1x20’
12u30
13u00
13u30
14u00
14u30
15u00

W1
W2
W3
W4
W5
W6

: HBC Evergem – KV Sasja : 12-10
: HvH Zandvliet – Elita Buggenhout 14-10
: Initia Hasselt – KV Sasja : 6-6
: Achilles Bocholt – Elita Buggenhout : 9-11
: Initia Hasselt – HBC Evergem : 11-10
: Achilles Bocholt – HvH Zandvliet : 8-11

Kruiswedstrijd 3de van elke poule – wedstrijdduur 1x20’
15u40 W7: 3de poule B – 3de poule A : Achilles Bocholt - KV Sasja : 10-11
Kruisfinales – wedstrijdduur 2x15’ (5’ pauze) (geen team time-out)
16u15 W8 : 1ste poule A - 2de poule B : Initia Hasselt
- Elita Buggenhout : 20-16 (7-10)
17u00 W9 : 1ste poule B - 2de poule A : HvH Zandvliet - HBC Evergem : 13-12 (8-7)
Initia Hasselt en HvH Zandvliet plaatsen zich voor jeugdfinale op zondag 15 mei in Izegem
Eindronde M14 zondag 8 mei in St-Truiden
13u00
13u30
14u00
14u30
15u00
15u30
16u00
16u30
17u00
17u30

W1 : UILENSPIEGEL – OVERPELT
W2 : DENDERBELLE - SCHOTEN
W3 : SPORTING NELO – UILENSPIEGEL
W4 : OVERPELT - DENDERBELLE
W5 : SCHOTEN – SPORTING NELO
W6 : UILENSPIEGEL - DENDERBELLE
W7 : OVERPELT - SCHOTEN
W8 : SPORTING NELO – DENDERBELLE
W9 : UILENSPIEGEL - SCHOTEN 7-10
W10 : SPORTING NELO – OVERPELT

2-9
7-14
6-9
15-5
11-6
10-4
5-7
18-5
9-9

HC Schoten en DHC Overpelt plaatsen zich voor de VHV- jeugdfinales op zondag 15 mei in Izegem.
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2.2.2 VHV – JEUGDFINALES: Zondag 15 mei Izegem
Sporthal : Sporthal 't Sok, Hogestraat 15 te Kachtem-Izegem.
Organisator : HBC Izegem - André Vangroenweghe – 0475/282413
Waarnemers Jeugdcommissie : Mourad Larit, Tim Mogal, Linde Panis - 0479/86 71 26
Programma :
De ploegen die Vlaams kampioen worden bij de M14 en M19 zijn meteen ook Belgisch kampioen.
9u30
11u00
12u30
14u00
15u45
17u15

M16
J14
M14
M19
J16
J18

HB St Truiden - HV Uilenspiegel Wilrijk
HvH Zandvliet - Hubo Initia Hasselt
HC Schoten - DHC Overpelt
DHC Meeuwen - HC Schoten
Elita Buggenhout - Qubic Achilles Bocholt
Sporting Nelo - HBC Izegem

Wedstrijdduur :
J14, M14, J16, M16 : 2 x 25' + 10' pauze
J18 en M18 : 2 x 30' + 10' pauze
Opmerkingen
1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de VHV-reglementen (art. 637).
2. Lidkaart en identiteitskaart (+12j) van de spelers moeten 30’ voor de aanvang van de wedstrijd op het
wedstrijdsecretariaat voorgelegd worden, samen met de spelerslijst met de namen van alle deelnemende
spelers, hun lidnummer en shirtnummer!
3. Aan de deelnemende ploegen wordt een ledenlijst opgestuurd met de aangesloten spelers die in
aanmerking komen om deel te nemen aan de eindronde. Deze zou op voorhand nagekeken moeten worden
door de club zelf, ten einde vergissingen te vermijden op de wedstrijddag zelf of daarna.
4. De deelnemende ploegen zorgen voor 1 tafelofficial en brengen 2 stellen truitjes mee.
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2.3 KBHB - JEUGDFINALES
De KBHB jeugdfinales vinden plaats in Eynatten op zondag 22 mei 2016. Hier worden de volgende finales gespeeld:
10u00 : finale M16
11u45 : finale J14
13u15 : finale J16
15u00 : finale J18

2.3.1 REGLEMENT VHV-JEUGDFINALES
6.8

JEUGDFINALES
A. De VHV-jeugdfinales worden georganiseerd door een door de RvB aangeduide organisator. (volgens
bepaalde modaliteiten)
B. De wedstrijden worden gespeeld volgens de geldende reglementen en spelregels van de VHV.
C. In alle categorieën worden de wedstrijden gespeeld op een speelveld met normale afmetingen 40x20m,
doelgebied : 6 m, doel : 3mx2 m, 6 veldspelers + keeper.
D. Leeftijdscategorieën (jaarlijks bepaald) en spelduur:
E. J14 en M14
:
2x25’ + 10’ pauze
F. J16 en M16
:
2x25’ + 10’ pauze
G. J18 en M19
:
2x30’ + 10’ pauze
H. Gemengd spelen is toegestaan t.e.m. J14. Gemengde ploegen worden ingedeeld bij de jongens.
Overtreding van de leeftijdscategorieën wordt met forfait bestraft. Deelname in een leeftijdscategorie
juist ouder dan de zijne is wel toegestaan. Samengestelde ploegen worden niet toegelaten.
I. De deelnemende ploegen moeten 30’ voor aanvang van hun wedstrijd in de sporthal aanwezig zijn en op
het wedstrijdsecretariaat een lijst van de spelers en hun lidkaarten + identiteitskaarten overhandigen.
Alle spelers dienen aangesloten te zijn bij de VHV en tevens speelgerechtigd.
J. Er mogen max. 14 spelers aan de wedstrijd deelnemen.
K. De organiserende club zorgt voor de officiële wedstrijdballen:
L. J14 en M14 en M16 :
bal nr 1
M. J16 en J18 en M19 :
bal nr 2
N. De deelnemende ploegen brengen zelf ballen mee voor gebruik tijdens de opwarming. De deelnemende
ploegen dienen zich van 2 stellen uitrustingen te voorzien; de als bezoekers vermelde ploeg zorgt zonodig
voor een aangepaste uitrusting conform art. 533 van de VHV-reglementering. De organiserende club staat
in voor de verfrissingen tijdens de wedstrijden!
O. De ploegen moeten zich 10 minuten vóór aanvang van hun wedstrijd bij de wedstrijdtafel aanbieden. Dan
gebeurt de toss bij de wedstrijdtafel.
P. De betrokken ploegen leveren zelf de tafelofficials (volgens het principe: bezochte - bezoekende ploeg).
Een verantwoordelijke van de organiserende club of de Regio zit eveneens aan de wedstrijdtafel.
Q. Bij een gelijke stand na de normale 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 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. 634B2d8 (nieuwe lijst van 5 andere of
dezelfde spelers).
R. 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. 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). Bovenstaande
schorsingen gelden 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
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S.

T.
U.
V.
W.
X.

6.3.4

wordt
desgevallend
in
mindering
gebracht
van
de
naderhand
opgelegde
sanctie.
(Verduidelijking
:
a.Rechtstreekse
diskwalificatie
zonder
verslag
:
wedstrijdstraf
is
voldoende
b.Verslag voor aanvang van de wedstrijd : verslag + automatische schorsing voor deze wedstrijd.)
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 vertegenwoordiger van de Commissie voor Jeugdwerking of
het Comité Spoedgevallen.
De organiserende club zal al de wedstrijduitslagen dadelijk na de laatste wedstrijd telefonisch melden
aan de uitslagencentrale van de VHV.
De wedstrijdformulieren en de spelerslijsten zullen binnen de 48 uur naar het SG van de VHV worden
verzonden.
De vergoedingen van de scheidsrechters worden ter plaatse betaald. Voor de scheidsrechters die langer
dan 3 uur aanwezig dienen te zijn moet er een maaltijd worden voorzien!
De zaalonkosten en alle Sr-onkosten vallen ten laste van de organisator.
De medailles en bekers worden door de VHV geleverd.

BEKER VAN BELGIE

Wedstrijden
A. Indien na de reglementaire speeltijd de stand gelijk is, gaat men te werk als volgt:
B. er wordt na een pauze van 5 minuten opnieuw geloot voor de keuze van speelveldhelft of beginworp;
C. men gaat over tot een eerste verlenging van 2 X 5 minuten, zonder pauze bij de verwisseling van
speelveldhelft;
D. is na deze verlenging nog geen beslissing gevallen, dan volgt na een nieuwe pauze van 5 minuten opnieuw
een loting en een 2de verlenging van 2 X 5 minuten, zonder pauze bij het verwisselen van speelveldhelft.
E. is na deze 2de verlenging nog geen beslissing gevallen, dan zal de winnaar door 7m-worpen als volgt
worden bepaald:
F. voor de uitvoering van 7m-worpen duidt de ploegverantwoordelijke van elke ploeg vijf, op het einde van
de wedstrijd nog spelgerechtigde spelers/speelsters aan;
G. op het einde van de wedstrijd nog spelgerechtigde, spelers/speelsters die de 7m-worpen zullen nemen,
moeten door de ploegverantwoordelijke van de ploeg aan de scheidsrechters bekend worden gemaakt,
aan de hand van een lijst die de nummers van de speler/speelster vermeldt;
H. de volgorde van de werpers/sters wordt vrij gekozen door de ploegen;
I. de doelverdedigers/sters worden vrij aangewezen en mogen worden vervangen;
J. de scheidsrechters bepalen naar welk doel wordt geworpen;
K. de ploeg die de reeks worpen begint wordt aangewezen door lottrekking, eveneens uitgevoerd door de
scheidsrechters;
L. de 5 spelers/speelsters van beide ploegen zullen vervolgens om beurt een 7m-worp nemen;
M. bij gelijke stand na afloop van de eerste reeks van 7m-worpen, volgt een tweede reeks van 7m-worpen,
genomen door 5 aangewezen speelgerechtigde spelers/speelsters, (ofwel de 5 spelers/speelsters die
aanvankelijk waren aangewezen, ofwel een nieuwe lijst met mogelijkheid 1 tot 5 spelers/speelsters te
vervangen);
N. de 1ste worp wordt uitgevoerd door de ploeg die niet door het lot was aangeduid in de 1ste ronde;
O. wanneer na afloop van de 2de reeks de stand nog steeds gelijk is, wordt de reeks worpen naar het doel
vervolgd tot de beslissing valt;
P. vb. (a)De ploeg die als eerste de 7m-worp uitvoert zette deze niet om, de tegenstander moet zijn poging
omzetten om als winnaar te worden verklaard
Q. (b)Wanneer de 1ste ploeg de 7m-worp lukt en de 2de ploeg faalt, wordt de 1ste ploeg overwinnaar
verklaard Ook hier zal de 1ste werper/ster door lottrekking worden aangeduid; grove overtredingen
tijdens de uitvoering van de 7m-worpen worden altijd met een definitieve uitsluiting bestraft; bij

HB7: 2015 / 9

definitieve uitsluiting of kwetsuur van een werper/ster, wordt een vervanger/ster aangewezen onder de
gekwalificeerde spelers/speelsters;
R. bij de uitvoering van de opeenvolgende worpen, mogen zich alleen de werper/ster, de aangewezen
doelverdediger/ster en de scheidsrechters op de speelveldhelft bevinden die wordt gebruikt voor de
uitvoering van de worpen.
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3 Wedstrijdinformatie
3.1 Programma weekend 14-15/05/2016
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4 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
4.1 Weekend 21-22/05/2016
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