
1       VHV reglementen en bijlagen jeugdcompetities 2021-2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VHV-REGLEMENTEN: BIJLAGEN JEUGDCOMPETITIES 
 
 
 
 
 
 

INHOUD 
 
 
 
 
 
 
 

6.6 SPECIFIEKE REGLEMENTEN VHV-JEUGDCOMPETITIES .......................................................... 2 
6.6.2 VHV J16- en J18-competitie ....................................................................................... 4  
6.6.3 VHV M17-competitie ................................................................................................   8  
6.6.4 VHV J14 en M15-competitie ....................................................................................... 11 
6.6.5 VHV M19-competitie ................................................................................................ 14  
6.6.8 VHV-JEUGDFINALES ................................................................................................. 20 
6.6.9 Specifieke speelregels bij de jeugd .............................................................................. 22 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



2       VHV reglementen en bijlagen jeugdcompetities 2021-2022 
 

 
 

6.6 SPECIFIEKE REGLEMENTEN VHV-JEUGDCOMPETITIES 
 

 
 

6.6.2 VHV J16- en J18-competitie 
 

Onderstaand reglement is van toepassing op de VHV J16- en J18-competitie. 
 
 

REGLEMENTERING 
 

 

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- en J18-competitie wordt gemengd spelen (jongens en meisjes) niet 
toegelaten. Deze bepaling heeft betrekking op zowel de VHV A- als de VHV B-competities. Ook 
samengestelde ploegen zijn niet toegelaten. 

 
D. De VHV J16- en J18 competitie wordt gespeeld met maximaal 9 ploegen tijdens 8 

competitieweekends in driehoekstornooivorm. Elke speeldag zijn er 3 tornooien. Gedurende de 
gehele VHV-competitie ontmoet elk team elke tegenstander 2 keer.  
a. Deelname aan de VHV J16- en J18- competitie wordt bepaald door de eindstand in de 

regionale voorrondes. De eerste 3 gerangschikte P-ploegen per regio spelen de VHV-
competitie. Indien een P-ploeg niet wenst deel te nemen, dan plaatst de volgende P-ploeg 
van die regio zich voor de VHV-competitie.  

b. Rooster 9 ploegen:  
De eerste 6 ploegen, dit wil zeggen de eerste 2 P-ploegen van elke regio, organiseren 3 
tornooien, de andere ploegen organiseren elk 2 tornooien van de VHV-competitie. 

c. Indien door coronamaatregelen er geen VHV-competitie van 8 speeldagen kan worden 
gespeeld, dan wordt er in eerste instantie overgegaan naar 4 speeldagen in 
driehoekstornooien. Hier kan nog van afgeweken worden indien de maatregelen of 
omstandigheden dit niet toelaten. 

 
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. 
Aanvullende informatie over de Blauwe kaart staat onder art. 6.6.2 L. 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 

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 
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 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 16 
spelers worden vermeld. Indien er meer dan 16 spelers op het wedstrijdblad staan, 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 met VHV-licentie en geldige bijscholing 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. 
  

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.  
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. 

 

http://www.handbal.be/nl
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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 dit artikel te voldoen (de 
scheidsrechters dienen deze weigering te noteren), kan de wedstrijd verliezen met 
forfaitcijfers na beslissing door het bevoegd comité. 

 

Q. Voor ploegen die deelnemen aan de VHV-competitie geldt volgende regel i.v.m. een forfait : 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 
 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. In de VHV J16-competitie wordt gespeeld met balmaat 2, zonder hars. In de  VHV-J18 competitie 
wordt gespeeld met balmaat 3 met hars.  
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6.6.3 VHV M17-competitie 
 

Onderstaand reglement is van toepassing op de VHV M17-competitie. 
 

Door de covid 19 pandemie is het mogelijk dat door bepaalde coronamaatregelen aanpassingen 
aan de competitieformule noodzakelijk zullen zijn.  

 
 
 

REGLEMENTERING 
 

 

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. Overtredingen van de leeftijdscategorieën (zie art. 221 van de VHV-reglementen) worden met 

forfait bestraft. Deelname in een hogere leeftijdscategorie, juist ouder dan de hare, is toegestaan. 
Gemengd spelen (meisjes en jongens samen) wordt niet toegelaten. Samengestelde ploegen zijn wel 
toegelaten om deel te nemen als P-ploeg. 

 
D. Er nemen maximaal 6 ploegen deel aan de VHV-competitie. Deelname aan de VHV M17-competitie 

wordt bepaald door de eindstand in de zonale voorrondes*. De eerste 3 gerangschikte P-ploegen per 
zone spelen de VHV-competitie. Indien een P-ploeg echter niet wenst deel te nemen, dan plaatst de 
volgende P-ploeg van die zone zich voor de VHV-competitie. Indien er onvoldoende P-ploegen zijn 
voor deelname aan de VHV-competitie, zal de Cel Competitie de volgorde voor de B-ploegen 
bepalen om deel te nemen, aan de hand van de rangschikking en de toelatingen gegeven in de 
zonale competitie. B-ploegen kunnen evenwel niet deelnemen aan de VHV-jeugdfinales. Er is geen 
VHV B-competitie. 

 
*Een zonale voorronde = 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. 

 
E. De VHV M17-competitie wordt gespeeld met maximaal 6 ploegen tijdens 5 speeldagen. Er wordt 

hierbij een halve reguliere competitie gespeeld met telkens 1 wedstrijd van 2x25 min (10 min. 
rust) per speeldag. Er is geen terugronde. Per wedstrijd zijn 3 team time-outs toegelaten  
conform de reguliere spelregels. 

 
F. Per wedstrijd zijn maximaal 16 speelsters spelgerechtigd.  

 
G. Per gewonnen wedstrijd krijgt men 2 punten – bij een gelijkspel krijgt elk team 1 punt – bij 

verlies 0 punten.  
 

H. De ploegen die als eerste en tweede gerangschikt zijn na de reguliere VHV-M17 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. 

 
I. 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 de VHV-competitie, onverminderd de verzwaring van de 

sanctie die eventueel naderhand door de bevoegde instanties wordt uitgesproken op basis van de 

ernst van de feiten. Dit kan ook de VHV-Jeugdfinale zijn. 

 De reeds uitgezeten wedstrijd wordt desgevallend in mindering gebracht van de naderhand 

opgelegde sanctie. 

 

Verduidelijking : 

− Rechtstreekse diskwalificatie (rode kaart) zonder verslag: wedstrijdstraf is voldoende.  
− Verslag voor aanvang van de wedstrijd: verslag + automatische schorsing 

voor deze wedstrijd.  
− Rechtstreekse diskwalificatie (rode kaart) met verslag (bijkomende blauwe  
 
          kaart): verslag + automatische schorsing voor de eerst volgende wedstrijd 

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

 
K. De betrokken ploegen leveren zelf de tafelofficials (volgens principe: thuisploeg - bezoekende 

ploeg). Dit dienen officiële tafelofficials met VHV-licentie en geldige bijscholing te zijn. De 
terreinafgevaardigde wordt geleverd door de organiserende thuisploeg. 

 
L. De wedstrijdbladen worden naar het VHV-secretariaat gestuurd.  
 De uitslagen worden na de wedstrijd via e-mail doorgegeven aan het VHV- secretariaat. 
 
M. Voor de VHV-competitie worden de scheidsrechters aangeduid door de regio. De 

wedstrijdvergoedingen voor scheidsrechters zijn raadpleegbaar via de VHV-website 
http://www.handbal.be/nl (officials < scheidsrechterinfo). 
 

N. De wedstrijd dient ten laatste te beginnen op zaterdag en zondag om 18u00.  

 

O. 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):  

i. 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.  

ii. 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. 

iii.  De ploeg die weigert aan de verplichting opgelegd door dit artikel te voldoen (de scheidsrechters 
dienen deze weigering te noteren), kan de wedstrijd verliezen met forfaitcijfers na beslissing 

door het bevoegd comité. 

 

P. Boete voor forfait in de VHV-competitie per wedstrijd : 250 euro. Per wedstrijd wordt eveneens een 

10-0 forfaitscore in het voordeel van de tegenpartij opgetekend.  

 

Q. In de VHV M17-competitie wordt gespeeld met balmaat 2. Er mag niet met hars gespeeld worden. 
 

http://www.handbal.be/nl
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6.6.4 VHV J14 en M15 competitie 

 

Onderstaand reglement is van toepassing op de VHV J14- en M15-competitie. 
 
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 J14-competitie wordt gemengd spelen (jongens en meisjes) toegelaten. 
Gemengd spelen is evenwel niet toegelaten in de VHV M15-competitie. Samengestelde ploegen 
zijn alleen in de VHV-M15 competitie toegelaten om deel te nemen als P-ploeg. 

 
D. Er nemen maximaal 9 ploegen deel aan de competitie.  

a. Deelname aan de VHV J14-competitie wordt bepaald door de eindstand in de regionale 
voorrondes. De eerste 3 gerangschikte P-ploegen per regio spelen de VHV-competitie. Indien 
een P-ploeg niet wenst deel te nemen, dan plaatst de volgende P-ploeg van die regio zich 
voor de VHV-competitie. 

b. Deelname aan de VHV M15-competitie wordt bepaald door de eindstand in de zonale 
voorrondes*. De eerste 3 gerangschikte P-ploegen per zone spelen de VHV-competitie. Indien 
een P-ploeg echter niet wenst deel te nemen, dan plaatst de volgende P-ploeg van die zone 
zich voor de VHV-competitie. Indien er onvoldoende P-ploegen zijn voor deelname aan de 
VHV-competitie, zal de Cel Competitie de volgorde voor de B-ploegen bepalen om deel te 
nemen, aan de hand van de rangschikking en de toelatingen gegeven in de zonale 
competitie. B-ploegen kunnen evenwel niet deelnemen aan de VHV-jeugdfinales.  

 *Een zonale voorronde = 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. 

c. Er is geen VHV B-competitie. 
 

E.       De VHV-competitie wordt gespeeld in vier driehoekstornooien, waarbij elk team elke tegenstander 

1x ontmoet. De eerste P-ploeg van elke regio organiseert 2 thuistornooien, de andere ploegen 

organiseren elk 1 tornooi.  
 

F. Iedere ploeg speelt tijdens elk driehoekstornooi 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 

W4: A-B 20 min 

W5: B-C 20 min 

W6: A-C 20 min 
 

G.        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. 

 

H. Per tornooi zijn maximaal 16 spelers spelgerechtigd. Per wedstrijdblad mogen maximaal 16 
spelers worden vermeld. Indien er meer dan 16 spelers op het wedstrijdblad staan, dan leidt dit 
tot forfait voor die wedstrijd. 
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I. De betrokken ploegen leveren zelf de tafelofficials (volgens principe: thuisploeg - bezoekende 
ploeg). Dit hoeven geen officiële tafelofficials te zijn. De terreinafgevaardigde wordt geleverd 
door de organiserende thuisploeg. 

 
J. 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. 
 

K. Voor de J14- en M15-wedstrijden zorgt de thuisploeg voor begeleide jeugdscheidsrechters of 

scheidsrechters,  

 

L. 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:  
b. de ploeg met het meeste aantal punten, behaald over het geheel van de wedstrijden in haar 

reeks;  
c. bij gelijke punten, de ploeg met het meeste aantal  overwinningen;  
d. 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;  

e. indien nog steeds gelijke stand, de ploeg met het hoogste doelgemiddelde (quotiënt van het 
aantal gemaakte- en het aantal tegendoelpunten van alle wedstrijden);  

f. 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. 

 
M. 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 : 

i. Rechtstreekse diskwalificatie (rode kaart) zonder verslag: wedstrijdstraf is voldoende.  
ii. Verslag voor aanvang van de wedstrijd: verslag + automatische schorsing 

voor deze wedstrijd.  
iii. Rechtstreekse diskwalificatie (rode kaart) met verslag (bijkomende blauwe 

 
     kaart): verslag + automatische schorsing voor de eerst volgende wedstrijd 

op dit tornooi. 
 

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

 

O. 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. 

 
P. De laatste wedstrijd dient ten laatste te beginnen op zaterdag en zondag om 18u00. 

 
Q. 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. 
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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. 

 

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. In de VHV J14 en M15-competitie wordt gespeeld met balmaat 1, zonder hars.  
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6.6.5 VHV M19-competitie 
 

Wegens het forfait van de M19-ploeg van Apolloon Kortrijk, komt het reglement zoals voorzien was voor 
2021-2022, te vervallen. Dit zal later aangevuld worden. 
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6.6.8 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 VHV-reglementen) 
worden met forfait bestraft. Deelname in een hogere leeftijdscategorie, juist ouder dan de 
zijne, is toegestaan. 

 

E. Samengestelde ploegen worden alleen toegelaten bij de M15, M17 en M19. 

 
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 16 spelers aan de wedstrijd deelnemen. 

 

H. De organiserende club zorgt voor de officiële wedstrijdballen:  
- J14 en M15: bal maat nr 1  
- J16, M17, M19: bal maat nr 2 
- J18 : bal maat nr 3 
- Harsgebruik is toegestaan bij de J18 en M19  

De deelnemende ploegen brengen zelf ballen mee voor gebruik tijdens de opwarming. De 
organiserende club 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 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). 
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Verduidelijking: 
 

a. Rechtstreekse diskwalificatie zonder verslag: wedstrijdstraf is voldoende.  
b. Rechtstreekse   diskwalificatie   met   verslag:   blauwe   kaart   (aan   de 

wedstrijdtafel) (zie hierboven): schorsing voor de rest van de finaledag 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. 

 
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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6.6.9 Specifieke speelregels bij de jeugd (NIEUW vanaf 2021-2022) 
 
 
De hieronder vermelde “algemene speelregels” en “specifieke speelregels per leeftijdscategorie” dienen 
toegepast te worden tijdens de jeugdcompetities vanaf seizoen 2021-2022. 
 

A. Algemene speelregels specifiek voor de jeugdcategorieën tot en met J14/M15 
 
 
A.1 Het is NIET toegestaan om individuele mandekking op 1 of 2 vaste spelers/speelsters te spelen in 
verdediging. Hiermee doelen we op het vastzetten van een speler/speelster door 1 of 2 specifieke verdedigers, 
met als doel alle balcontact voor de spelers/speelsters in aanval te vermijden. 

 
Verduidelijking: Hiermee doelen we op de individuele mandekking die gebeurt voor het aanvalsspel van de 
tegenstander nog maar is opgestart, met als enige doel unilateraal en ongeacht de situatie het vermijden van 
balbezit voor de aanvalsspeler in kwestie. 
Hierin onderscheidt dit verbod zich van specifieke wedstrijdsituaties waarbij er kort een situatie van 
mandekking opduikt door het rekening houden met de specifieke aanvalssituatie (bv. het insnijden van een 
speler naar cirkel).  
 

 
 
A.2 Het is VERBODEN om spelers/speelsters alleen op te stellen in verdediging of aanval. Een speler/speelster 
wisselen zodat hij/zij telkens alleen in verdediging/aanval gepositioneerd staat is NIET toegestaan.  
 
A.3  Het wisselen van de doelman/doelvrouw voor een extra veldspeler is VERBODEN. 
 
Indien er een overtreding met betrekking tot bovenstaande speelregels A.1, A.2 en A.3 wordt begaan, wordt als 
volgt gehandeld : 
 

1. Bij een eerste overtreding van een van bovenstaande speelregels tijdens een wedstrijd zal de coach 
aangesproken worden door de scheidsrechter of jeugdscheidsrechterbegeleider en verwittigd worden dat 
deze regel dient toegepast te worden. 

2. Indien de coach zich een tweede keer bezondigt aan dezelfde speelregel, zal de scheidsrechter  dit 
noteren op het wedstrijdblad. De federatie zal achteraf contact opnemen met de club. 

 
 

B. Specifieke speelregels per leeftijdscategorie 
 
B.1  In de J12 en M13 competitie wordt volgende speelregel gehanteerd tijdens de eerste 2 sets van de wedstrijd 
:  Offensieve dekking (verdediging), met als doel het nastreven van balwinst, is verplicht. Er is vrije keuze van 
verdediging  tijdens de 3de set. 
 
B.2  In de J14, M15, J16 en M17 competitie wordt volgende speelregel gehanteerd tijdens de eerste helft van de 
wedstrijd of eerste onderlinge set van een VHV-tornooi :  Er dient verplicht gespeeld te worden met een 
offensieve dekking (verdediging). Hierbij dienen de teams altijd ervoor te zorgen dat zij niet op 1 lijn (‘plat’) 
staan te verdedigen binnen de 9m maar dat er duidelijke offensieve intenties zijn, met hoge druk, met als doel 
het nastreven van balwinst. Er is vrije keuze van verdediging  tijdens de 2de wedstrijdhelft of 2de onderlinge set. 
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Indien er een overtreding met betrekking tot bovenstaande specifieke speelregels B.1 en B.2 wordt begaan, 
wordt als volgt gehandeld : 
 

1. Bij een eerste overtreding van de betreffende speelregel zal de coach aangesproken worden door de 
scheidsrechter of jeugdscheidsrechterbegeleider en verwittigd worden dat deze speelregel dient 
toegepast te worden. 

2. Indien de coach zich een tweede keer bezondigt aan dezelfde speelregel, zal de scheidsrechter  dit 
noteren op het wedstrijdblad. De federatie zal achteraf contact opnemen met de club. 

 
OPMERKING: Voor toekomst : Er wordt onderzocht om tot vermindering te komen van de subsidies van het JSF 
voor de ploegsubsidies in Luik 1 en/of de sporttechnische coördinator, indien blijkt dat de coach van een club 
zich meer dan 1 keer bezondigd aan de speelregels binnen de jeugdcompetitie met dezelfde ploeg. 


