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1 Clubnieuws
1.1 Wijzigingen
1.1.1 Olse Merksem
Guido Hens vervangt Patrick Luiten als voorzitter.
Marc Hendrickx vervangt Pieter Denissen als penningmeester.

HB7: 2016 / 3

2 VHV – BHB mededelingen
2.1 Rangschikking M16 competitie
Tussentijdse rangschikking VHV M16 competitie:
1
2
3
4
5

Sint-Truiden
HV Uilenspiegel
Sporting NeLo
HC Schoten
Brabo Denderbelle

Aantal gespeelde wedstrijden
14
14
14
14
16

Totaal aantal punten
27
19
14
8
4
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2.2 Rangschikking van de VHV M19 competitie
Hieronder vinden jullie ook nog even het reglement wat de rangschikking betreft:
De eerste en de tweede gerangschikte na de reguliere competitie gaan naar de V.H.V.-jeugdfinale. De
rangschikking van de competitie wordt als volgt bepaald:
a. de ploeg met het meeste aantal punten, behaald over het geheel van de wedstrijden in haar reeks;
b. bij gelijke punten, de ploeg met het meeste aantal overwinningen;
c. indien nog steeds gelijke stand, de ploeg die onderling het meest aantal punten heeft behaald of,
wanneer dit nog geen uitsluitsel geeft, de ploeg die onderling het hoogste doelgemiddelde (quotiënt
van het aantal voor- en het aantal tegendoelpunten) heeft;
d. bij nog steeds gelijke stand, de ploeg met het hoogste doelgemiddelde (quotiënt van het aantal
gemaakte- en het aantal tegendoelpunten van alle wedstrijden);
e. is er dan nog steeds geen beslissing gevallen, wordt er een testwedstrijd gespeeld op neutraal terrein;
eindigt deze wedstrijd onbeslist, dan worden de bepalingen van art. 634 B.2. toegepast.
Dit geldt ook wanneer er meer dan twee ploegen met een gelijk aantal punten eindigen.

1
2
3
4
5
6

Schoten
DHC Waasmunster
DHC Meeuwen
Uilenspiegel
Initia Hasselt
Denderbelle

Aantal
gespeelde
wedstrijden
20
16
16
18
16
18

Totaal
punten
27
22
22
19
12
2

aantal

Aantal
overwinningen

Aantal gelijk

Aantal
verloren

10
9

2
4

4
3
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2.3 TOPindesport
Vlaanderen zet met de campagne 'Time Out tegen Pesten' het thema pesten in de sport dit jaar hoog op de
agenda. Je kan er alles over lezen op www.topindesport.be.
Ook jij kan als trainer je steentje bijdragen!
Wat kan je doen?
•
•
•
•
•

Maak zelf het Time Out-gebaar – deel een foto op je sociale media met #TOPindesport
Zet jouw sportclub op de TOP-kaart – surf hiervoor naar www.topindesport.be
Maak jouw sportclub warm voor de campagne – bekijk het TOP-promotiemateriaal
www.topindesport.be/promo
Volg een TOP-vorming – schrijf je snel in
Doe mee aan de 6 TOP-acties doorheen 2016!

via

2.4 Jeugdscheidsrechters
Wekelijks zijn er jeugdscheidsrechters actief op onze handbalvelden. Heel wat clubs zorgen voor een
regelmatige begeleiding van deze jeugdscheidsrechters, maar dit gebeurt niet altijd en overal. Toch is het heel
belangrijk dat deze jeugdscheidsrechters steeds ondersteund worden! Dit om voor een goede opleiding te
zorgen, maar ook om hen tijdens moeilijke momenten te ondersteunen en te beschermen. Een goede
begeleiding zorgt ervoor dat we betere en meer gemotiveerde scheidsrechters krijgen en de drop out tegen
gaan.
Vandaar dat de VHV-jeugdcommissie vraagt dat de clubs ALTIJD voor een begeleider zorgen als
jeugdscheidsrechters een wedstrijd fluiten.

HB7: 2016 / 6

2.5 Bijscholing: Promotie
De jaarlijkse promotiebijscholing zal dit jaar doorgaan op:
• Zaterdag 11 juni van 10u tot 13u in Leuven
• Departement Wiskunde: Celestijnenlaan 200B, 3001 Heverlee 200B 00 07

2.6 Bijscholing: Observatie en analyse van wedstrijden
Op 1 mei, gelijktijdig met het Interregionaal tornooi voor J16 en M16-selecties te Louvain-la-Neuve, ontvangt
de KBHB, met ondersteuning van de EHF, Peter Kovacs voor een trainersbijscholing.
Peter Kovacs, Hongaars oud-international en gerenommeerd trainer, is momenteel lid van de ‘Methods
Commission’ van de EHF en doorkruist heel Europa als docent tijdens trainersbijscholingen en top coaches
seminars.
Daarnaast is hij ook verantwoordelijk voor de analyses van de Europese kampioenschappen bij de heren en
dames.
Programma

10u-17u : concrete programma volgt nog.
Deze bijscholing vindt gelijktijdig plaats met het Interregionaal tornooi voor J16
en M16 selecties in Louvain-la-Neuve.

Wanneer
Waar

zondag 1 mei 2016
Louvain-la-Neuve (juiste zaal volgt nog)

Niveau bijscholing

trainer A,B-niveau
Erkend voor trainerslicenties A, B (10 credits) en sporttechnische coördinatoren

Inschrijvingsgeld
Inschrijvingsdatum
Inschrijven via volgende link

25 euro, ter plaatse te betalen.
tem 29/04/2016 (16u).
http://goo.gl/forms/9il7ON3bh2
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2.7 M14 en J14 VHV-eindronden
De VHV M14 – eindronde vindt plaats op zondag 8 mei 2016 (namiddag) in sporthal Trudo in St-Truiden.
De VHV J14-eindronde gaat door op donderdag 5 mei 2016 (namiddag) in sporthal De Bist in Wilrijk.

2.8 VHV en KBHB jeugdfinales
De VHV jeugdfinales vinden plaats in Izegem op zondag 15 mei 2016.
Hier worden de finales gespeeld van de M14, M16, M19 en J14, J16 en J18. Het programma van de finales is
afhankelijk van de deelnemende ploegen. Het programma wordt op maandag 9 mei ten laatste bekend
gemaakt.
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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3 Wedstrijdinformatie
3.1 Programma weekend 23-24/04/2016
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4 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
4.1 Weekend 30/04-01/05/2016
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