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1 Clubnieuws
1.1 Ontslagen door de club
1.1.1 Hannibal Tessenderlo
Siggy Int Panis (79567)
Mohamed Kara (79214)
Juline Raemdonck (81691)
Kelly Reynders (66799)
Yanko Wydrych (82576)
Staf Wijckmans (83263)
Fien Deboutte (86779)

1.1.2 HC Eeklo
Dré Van Damme (86677)
Olivier Longueville (85055)
Francesco Bando (86300)
Julie De Baerdemaeker (76186)
Kjentl Roland Van Vooren (81996)
Tom Delva (84929)
Stijn Sevenois (83229)
Hannah De Beir (85282)

1.1.3 DHC Meeuwen
Anneleen Jannis (76424)
Lore Cardinaels (75613)
Lieke Berben (80248)
Maud Ketelbuters (85607)
Floortje Vanoosterhout (87105)
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2 VHV – BHB mededelingen
2.1 Sanctie
Jan Van Oevelen (Brasschaat HC) wordt 1 speeldag geschorst.
Koen Adams (Brasschaat HC) wordt 4 speeldagen geschorst.
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2.2 M14 en J14 VHV-eindronden
Opmerkingen
1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de VHV-reglementen (art. 637). Er wordt gespeeld met balmaat
nr. 1.
2. Lidkaart en identiteitskaart (+12j) van de spelers moeten voor de aanvang van de eerste 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. Er mogen maximum 16 spelers aan de eindrondewedstrijden deelnemen. Per wedstrijd mogen slechts 14
spelers worden opgesteld en op het wedstrijdblad geschreven. Iedere speler behoudt verplicht het hele
tornooi hetzelfde nummer! Op de wedstrijdbladen worden vervolgens alleen de nummers genoteerd. Voor
iedere match is een apart wedstrijdblad nodig. Indien een speler een rode kaart of verslag krijgt, wordt
zijn naam achter zijn nummer gezet (opgelet met automatische schorsing van eerstkomende wedstrijd
bij verslag!)
5. Wat indien ploegen echter van shirtkleur dienen te veranderen en ze hebben niet dezelfde nummers?
Daarom dient op het formulier dat bij aankomst dient ingevuld te worden, een tweede kolom met de
shirtnummers van het tweede truitjesstel ingevuld te worden. De kleur van de truitjes waarmee tijdens
een wedstrijd wordt gespeeld, wordt altijd op het wedstrijdblad genoteerd.
6. Na afloop worden de wedstrijdbladen met inbegrip van al de namenlijsten, ingediend bij de VHV.
7. De deelnemende ploegen zorgen voor 1 tafelofficial en brengen 2 stellen truitjes mee.
8. De organiserende clubs zorgen voor de bediening van de klok, 2 reglementaire wedstrijdballen,
verfrissingen voor de ploegen, terreinafgevaardigde.
9. Een lid van de jeugdcommissie zal aanwezig zijn als waarnemer.
10. Opgelet indien in de rangschikking 2 ploegen gelijk eindigen: het is mogelijk dat de betrokken ploegen
via een penaltyreeks dienen uit te maken wie alsnog doorgaat naar de kruis- of VHV-finales (zie
reglementering). De betrokken ploegen dienen dus best aanwezig te blijven.
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2.2.1 Eindronde J14 donderdag 5 mei in Wilrijk
Locatie: Sporthal De Bist, Koningin Elisabethstraat 7, 2610 Wilrijk.
Waarnemers VHV-Jeugdcommissie: Patrick De Mot en Linde Panis
Er wordt gespeeld in 2 poules, via geleide loting:
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’
1 team time-out per wedstrijd van 20’ is toegestaan
12u30 W1 : HBC Evergem – KV Sasja
13u00 W2 : HvH Zandvliet – Elita Buggenhout
Bij gelijkspel wordt getost wie verder gaat als verliezer in het programma of als winnaar. Ieder krijgt evenwel 1
punt.
13u30
14u00
14u30
15u00

W3
W4
W5
W6

: Initia Hasselt – verliezer W1
: Achilles Bocholt – verliezer W2
: Initia Hasselt – winnaar W1
: Achilles Bocholt – winnaar W2

Kruiswedstrijd 3de van elke poule – wedstrijdduur 1x20’
15u40 W7: 3de poule B – 3de poule A
Kruisfinales – wedstrijdduur 2x15’ (5’ pauze) (geen team time-out)
De eerste 2 van elke poule plaatsen zich voor de kruisfinales
16u15 W8 : 1ste poule A - 2de poule B
17u00 W9 : 1ste poule B - 2de poule A
De winnaar van elke kruisfinale plaatst zich voor jeugdfinale op zondag 15 mei in Izegem
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2.2.2 Eindronde M14 zondag 8 mei in St-Truiden
Organisator: HB St-Truiden
Locatie: Sporthal Trudo, St. Jansstraat 26, 3800 St-Truiden
Waarnemers VHV-Jeugdcommissie: Tim Mogal
5 ploegen
AVB: Uilenspiegel Wilrijk
AVB: HC Schoten
Limburg 1 : DHC Overpelt
Limburg 2 : Sporting Nelo
Oost-West : Brabo Denderbelle
Wedstrijden van 1x20’
team time-out per wedstrijd van 20’
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
W10 : SPORTING NELO - OVERPELT

De 2 eerste ploegen in de rangschikking spelen de VHV- jeugdfinale op zondag 15 mei in Izegem.
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2.2.3 VHV – JEUGDFINALES zondag 15 mei Izegem
Sporthal : Sporthal 't Sok, Hogestraat 15 te Kachtem-Izegem.
Organisator : HBC Izegem
Waarnemers Jeugdcommissie : Mourad Larit, Tim Mogal, Linde Panis
Categorieën : J14, M14, J16, M16, M19, J18. Het programma van de finales is afhankelijk van de deelnemende
ploegen. Het programma wordt op maandag 9 mei ten laatste bekend gemaakt.
De ploegen die Vlaams kampioen worden bij de M14 en M19 zijn meteen ook Belgisch kampioen.
Opmerkingen
De wedstrijden worden gespeeld volgens de VHV-reglementen (art. 637).
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!
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.
De deelnemende ploegen zorgen voor 1 tafelofficial en brengen 2 stellen truitjes mee.
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2.2.4 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
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2.2.5 REGLEMENTEN EINDRONDEN EN VHV-JEUGDFINALES
6.7

EINDRONDEN VOOR J/M 14
A.
B.
C.
D.
E.
F.

G.
H.
I.

J.

K.

De eindronden worden georganiseerd door de VHV in samenwerking met de betrokken Regio’s en de
clubs.
De wedstrijden worden gespeeld onder de geldende reglementen en spelregels van de VHV. De
wedstrijden gespeeld op een terrein met normale afmetingen 40mx20m, doelgebied: 6m., doel:
3mx2 m., 6 veldspelers en een doelman.
Gemengd spelen is toegestaan. Gemengde ploegen worden ingedeeld bij de jongens. Overtredingen
van de leeftijdscategorie worden met forfait bestraft. Deelname in een leeftijdscategorie juist ouder
dan de zijne is toegestaan. Samengestelde ploegen worden niet toegelaten.
De deelnemende clubs moeten vóór aanvang van hun eerste wedstrijd op het wedstrijdsecretariaat
een lijst van de spelers en hun lidkaarten + identiteitskaarten of kopie ervan overhandigen. Alle
spelers moeten aangesloten zijn bij de VHV en dienen spelgerechtigd te zijn.
Er mogen max.16 spelers aan de eindrondewedstrijden deelnemen. Per wedstrijd mogen slechts 14
spelers worden opgesteld.
De organiserende club/Regio zorgt voor de officiële wedstrijdballen. De deelnemende ploegen
brengen zelf ballen mee voor de opwarming. De organiserende club/Regio staat in voor de
verfrissingen tijdens de wedstrijden. De deelnemende ploegen zorgen voor 2 stellen uitrustingen.
De als bezoekers vermelde ploeg zorgt zo nodig voor een aangepaste uitrusting conform art. 533
van de VHV-reglementering.
De ploegen moeten zich 5 minuten vóór aanvang van hun wedstrijd aan de wedstrijdtafel aanbieden.
De toss gebeurt bij de wedstrijdtafel.
De betrokken ploegen leveren zelf de tafelofficials (volgens principe: thuisploeg - bezoekende ploeg).
De terreinafgevaardigde wordt geleverd door de organisator.
Opmaken van de rangschikking. Per gewonnen wedstrijd krijgt men 2 punten - bij een gelijkspel
krijgt men 1 punt. De ploeg met het meeste aantal punten wordt als eerste gerangschikt. Bij
gelijkheid van punten wordt de rangschikking als volgt bepaald :
1)
de ploeg met het meeste aantal overwinningen;
2)
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;
3)
de ploeg met het hoogste doelgemiddelde (quotiënt van het aantal voor – en het aantal
tegendoelpunten van alle wedstrijden);
4)
strafworpen afwisselend door 5 verschillende spelers van beide ploegen te nemen;
5)
afwisselend strafworpen tot de beslissing valt, en dit volgens artikel 634B2d8 (nieuwe lijst
van 5 andere of dezelfde spelers)
Dit geldt ook wanneer er meer dan twee ploegen met gelijk aantal punten eindigen.
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 toss 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
artikel 634B2d8 (nieuwe lijst van 5 andere of dezelfde spelers)
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 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.
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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. Verslag voor aanvang van de wedstrijd : verslag + automatische schorsing voor deze wedstrijd.)
L.

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 de Commissie spoedgevallen.
M. De organiserende Regio of de organiserende club zal al de wedstrijduitslagen dadelijk na de laatste
wedstrijd telefonisch melden aan de uitslagencentrale van de VHV. De wedstrijdbladen en de
spelerslijsten zullen binnen de 48 uur naar het SG van de VHV worden verzonden.
N. Voor de scheidsrechters die langer dan 3 uur aanwezig dienen te zijn moet er een maaltijd worden
voorzien!
O. Alle kosten vallen ten laste van de organiserende Regio. De Sr.-kosten worden ter plaatse door de
organiserende Regio of club uitbetaald. Binnen de 30 dagen na de eindronde dient de
organiserende Regio/club 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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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.
In alle categorieën worden de wedstrijden gespeeld op een speelveld met normale afmetingen
40x20m, doelgebied : 6 m, doel : 3mx2 m, 6 veldspelers + keeper.
C. Leeftijdscategorieën (jaarlijks bepaald) en spelduur:
J14 en M14
:
2x25’ + 10’ pauze
J16 en M16
:
2x25’ + 10’ pauze
J18 en M19
:
2x30’ + 10’ pauze
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.
D. 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.
E. Er mogen max. 14 spelers aan de wedstrijd deelnemen.
F. De organiserende club zorgt voor de officiële wedstrijdballen:
J14 en M14 en M16 :
bal nr 1
J16 en J18 en M19 :
bal nr 2
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!
G. De ploegen moeten zich 10 minuten vóór aanvang van hun wedstrijd bij de wedstrijdtafel
aanbieden. Dan gebeurt de toss bij de wedstrijdtafel.
H. 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.
I. 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).
J.
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 KBHBfinale). 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 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.)
K. 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.
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L.

M.
N.
O.

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.
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6.3.4

BEKER VAN BELGIE

B. Wedstrijden
1. Indien na de reglementaire speeltijd de stand gelijk is, gaat men te werk als volgt:
a. er wordt na een pauze van 5 minuten opnieuw geloot voor de keuze van speelveldhelft of
beginworp;
b. men gaat over tot een eerste verlenging van 2 X 5 minuten, zonder pauze bij de verwisseling
van speelveldhelft;
c. 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.
d. is na deze 2de verlenging nog geen beslissing gevallen, dan zal de winnaar door 7m-worpen als
volgt worden bepaald:
1)
voor de uitvoering van 7m-worpen duidt de ploegverantwoordelijke van elke ploeg vijf,
op het einde van de wedstrijd nog spelgerechtigde spelers/speelsters aan;
2)
op het einde van de wedstrijd nog spelgerechtigde, spelers/speelsters die de 7mworpen 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;
3)
de volgorde van de werpers/sters wordt vrij gekozen door de ploegen;
4)
de doelverdedigers/sters worden vrij aangewezen en mogen worden vervangen;
5)
de scheidsrechters bepalen naar welk doel wordt geworpen;
6)
de ploeg die de reeks worpen begint wordt aangewezen door lottrekking, eveneens
uitgevoerd door de scheidsrechters;
7)
de 5 spelers/speelsters van beide ploegen zullen vervolgens om beurt een 7m-worp
nemen;
8)
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);
9)
de 1ste worp wordt uitgevoerd door de ploeg die niet door het lot was aangeduid in de
1ste ronde;
10)
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;
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
(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;
11)
grove overtredingen tijdens de uitvoering van de 7m-worpen worden altijd met een
definitieve uitsluiting bestraft; bij definitieve uitsluiting of kwetsuur van een
werper/ster, wordt een vervanger/ster aangewezen onder de gekwalificeerde
spelers/speelsters;
12)
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 7-8/05/2016
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4 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
4.1 Weekend 14-15/05/216
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5 Verslagen comités/ commissies
5.1 Paritaire Scheidsrechterscommissie (P.Sch.C.)
Datum en uur: 28-01-2016 om 19.30u
Plaats: Café ‘Op ’t Hoekje’ – Koninksemsteenweg 7 te 3700 Tongeren
Aanwezig: R. Bura(RB), K. Convents(KC), P. Denis(PD), G. Kerremans(GK), R. Marck(RM), F.Mulleners(FM), P.
Hendrix(PH)
Verontschuldigd: A. Praillet(AP), M. De Moor (MDM), A. Bastin(AB)
Verslag: Guy Kerremans
1. Het verslag van de vorige vergadering (12-11- 2015) wordt goedgekeurd.
2. Er zijn regelmatig problemen met jongere scheidsrechterskoppels.






Laattijdige afzeggingen, soms zelfs geen nieuws, onaanvaardbaar gedrag tegenover collega’s,blessures,
trainer van een ploeg......(Boeren-Verbeeck, Dolce-Claesen, Cols-Danse, Broothaers-Janssens).
KC heeft alle LFH-jongeren gecontacteerd om de motivatie te peilen. Er wordt een non-motivatie
vastgesteld die het handbal overstijgt, het wordt een maatschappelijk probleem.
De situatie is kritisch: recent diende de afwezigheid van een A1-koppel bij een 1ND-wedstrijd inSint
Truiden opgevangen te worden door twee jonge scheidsrechters die toevallig in de zaal aanwezig waren.
Andere beloftevolle Toekomst Scheidsrechters haken af door dat ze in het buitenland gaanstuderen
(Koper). Hier dient dringend gezocht naar een nieuwe gepaste collega voor Cygan.
De P.Sch.C. beslist om in de toekomst strenger op te treden tegen coach-scheidsrechters die huneigen
collega-scheidsrechters niet respectvol behandelen.

3. Tornooien
-

-

Om de organisatie van de tornooien beter te laten verlopen stelt KC voor om in het begin van
hetseizoen met alle betrokkenen/verantwoordelijken aan tafel te gaan zitten om data, plaatsen en
scheidesrechters af te spreken.
Binnen de VHV gebruikt het Sch.C. een deel van zijn budget om de inzet van haar jonge SR’s en YR’s op
deze jongerentornooien mogelijk te maken zonder de organisatoren extra te belasten.
Op de IRT-tornooien werden de kosten de afgelopen 3 seizoenen gedragen door de EHF. Voor de nog
resterende 2 IRT-Tornooien van dit seizoen (Hasselt en Louvain-La- Neuve) zouden er geen problemen
zijn, gezien deze kosten nog gesubsidieerd worden via het EHF-project, maar er is grote onzekerheid
met betrekking tot de volgende seizoenen.
Tijdens het IRT-tornooi van LLN zal terug met video-opnamen gewerkt worden. De koppels die komen
moeten op tijd aanwezig zijn en moeten de hele dag kunnen blijven. AB zal J.Vandebergh contacteren
om tijdig het programma te hebben.
Er is een aanvraag van Tongeren voor de participatie van jonge SR’s en YR’s tijdens een nieuw préseizoen tornooi op 27 augustus (14-16- 18-jarigen). Gezien een dergelijk tornooi ook voor de jonge SR’s
en YR’s een goede voorbereiding op het nieuwe seizoen zou zijn, vraagt Tongeren of er op dezelfde
wijze kan tussen gekomen worden in de scheidsrechterkosten zoals in de andere tornooien tijdens het
seizoen
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4. RX, is per 01.01.2016 ontslagnemend in de P.Sch.C. Van VHV zijde wordt Mark De Moor(MDM) voorgesteld als
zijn vervanger. Indien MDM belet is omwille van zijn beroepsverplichtingen zal Luc Uten(LU) hem vervangen.
Philip Hendrix is tweede back-up.
5. Ons project om de damescompetitie voornamelijk door dames-scheidsrechters te laten fluiten lukt maar
gedeeltelijk om verschillende redenen. Toch blijft de P.Sch.C. overtuigd van de slaagkansen van dit initiatief.
We mogen echter niet te bang zijn om jonge dameskoppels (met de nodige begeleiding) eens wedstrijden in een
hogere dames reeks te geven. Om de beste dameskoppels niet te ontmoedigen, moeten zij ook op een
aangepast niveau bij de heren ingezet blijven.
6. De verplichte Nationale bijscholing met test op 24-01- 2016 in LL-N voor Elite en A1 scheidsrechters werd
door alle deelnemers zeer geapprecieerd.
De getoonde videobeelden (met dank aan PH) vormden een ideale basis voor een goede, levendige en kritische
discussie met valabele argumentatie over en weer. Elke discussie werd afgesloten met een duidelijke richtlijn
van KC voor de scheidsrechters.
7. BeNe-League
Vanaf volgend seizoen zal dit een volwaardige kompetitie zijn tussen 12 topteams (6 Belgische + 6
Nederlandse). Het doel is om het competitieniveau beduidend te verhogen in de hoop dat de ploegen beter
gewapend zijn om ook in Europa iets te kunnen betekenen. Dit houdt ook in dat het niveau van de
scheidsrechters (en de waarnemers) op minstens dezelfde wijze moet mee evolueren.
Er zullen enkele extra BeNe-League koppels nodig zijn om alle wedstrijden te kunnen afdekken, maar enkel
indien deze scheidsrechters ook voldoen aan het vereiste niveau.
8. Herstructurering
Bespreking is nog bezig in functie van de hervorming van de competities.
Zoals hoger vermeld zullen er meer elite-koppels nodig hebben voor BeNe-League en 1NH.
Er wordt bekeken om de categorie A2 vanaf volgend seizoen af te schaffen. De betere A2-scheidsrechters
zouden opgenomen worden in de A1 groep, de andere A2-scheidsrechters gaan naar liga. Het minimum fysiek
niveau om A1 te kunnen zijn en dus nationaal te kunnen optreden is 8. Het hangt van elk koppel af (verslagen,
fysieke test, aanwezigheid....) of ze in A1 of Ligareeks worden ingedeeld.
9. Bijscholingen volgend seizoen
We stellen vast dat het efficiënter en meer aangewezen is om de bijscholingen per categorie te organiseren.
Bijscholing voor de YR : terug in tweede helft van oktober (zodat examens maximaal worden ontweken). Voor
de A1 en A2 scheidsrechters organiseren we de bijscholing nog eenmaal samen in begin van volgend seizoen en
daarna wordt deze groep opgesplitst in A1 en Liga naargelang hun resultaten. De A2 reeks verdwijnt dan.
De bijscholing voor de elites wordt begin volgend seizoen georganiseerd op een zondagmorgen geconcentreerd
op 3 uur.
Voor de waarnemers wordt er een bijscholing voorzien in de maand juni.
10. Trainingen
De laatste 2 trainingen van 2015 werden eerder zwak bezocht.
Op de Januaritraining waren alle elites weer aanwezig. Alle elites en A1-koppels die in aanmerking komen voor
inzet op niveau 1NH, zijn geslaagd voor de fysieke test (Level 9.5).
11. Finales Beker van België en finales Play-Offs
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De beide chef scheidsrechters zullen samen met de aanduiders , de scheidsrechters voor deze belangrijke
wedstrijden vast leggen.
12. Verbeteren van de “Organisatie van de arbitrage”
FM doet een oproep aan alle leden van de P.Sch.C. om buiten het klassieke kader (out of the box) na te denken
over een verbetering van de werking van de arbitrage in het algemeen. We hebben de laatste jaren een grote
verbetering gerealiseerd, maar stagneren volgens FM op dit ogenblik. Ook ideeën van buiten de
scheidsrechterswereld zijn welkom en moeten welwillend bestudeerd worden.
Ook bij de waarnemers moet er meer opleiding en opvolging komen. Daarom de geplande bijscholing in juni,
indien mogelijk ook met videobeelden.
Videobeelden zijn heel belangrijk voor de scheidsrechters en de waarnemers. Zichzelf bezig zien om te komen
tot een betere zelfevaluatie.
13. Koppel Hermans-Loos
Naar aanleiding van een klacht bij de wedstrijd Overpelt-Bressoux (2ND) werden beide scheidsrechters
uitgenodigd op de zitting van het P.Sp.C.. De wijze en toonaard van hun reactie en hun afwezig blijven op de
verschillende zittingen is onaanvaardbaar.
Zij zullen daarom terug opgeroepen worden om hun houding te verantwoorden. Om procedure fouten te
vermijden zal nagegaan worden welk het meest geschikte Comité is om dit te behandelen.
14. Varia
- We moeten beter op voorhand plannen welke bijscholingen we organiseren en wanneer.Half maart moet alles
vastgelegd worden. De data dan ook proberen aanhouden is ook heel belangrijk.
- PH stelt voor om een nieuw YR-koppel van nabij te volgen gedurende verschillende weken. Dit moet dan wel
goed geprogrammeerd worden en niet in het wilde weg. Deze waarnemers moeten dan wel vorming krijgen om
met de software te werken.
- Aan het P.U.C moet de vraag gesteld worden om de leeftijdslimiet voor scheidsrechters te schrappen uit de
reglementen.
15. Volgende vergadering: maandag 11 april 2016 te Tongeren in ‘Op ’t Hoekje’ om 19.30u.
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