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Beste, 
 
Net zoals tijdens de afgelopen seizoenen, zullen wij ook in 2020-2021 een VHV-selectie Men 17 
organiseren, als laatste Vlaamse selectie alvorens over te gaan naar de nationale selectie Men 
17/18. 
 
Voor het seizoen 2020-2021 zal de Vlaamse selectie Men 17 bestaan uit spelers geboren in 2004 
& 2005. Ook bij de LFH zullen deze geboortejaren gehanteerd worden. Hierdoor zijn er 2 ruime 
selecties in Vlaanderen en Wallonië waaruit dan verder kan geselecteerd worden richting de 
Belgische selectie Men 17 KBHB 2020-2021 en de Belgische selectie Men 18 KBHB 2021-2022. 
 
Deze VHV-selectie zal ongeveer 1x/maand samenkomen om te trainen en oefenwedstrijden te 
spelen (tegen de LFH-selectie en eventueel andere tegenstanders). Het voorlopige programma 
kan je terugvinden in bijlage.  
 
Om deze selectiewerking op te starten organiseren wij een eerste screeningstraining op 
woensdag 26 augustus 2020 te Sporthal Zemst(Schoolstraat 13 – 1980 Zemst) van 14h00 – 16h30. 
Tijdens deze training zullen er kort enkele testen worden afgenomen en worden er voornamelijk 
veel wedstrijdvormen gespeeld.  
 
Op deze training nodigen wij graag alle spelers van 2004 uit de regioselecties +  spelers die nog 
geen deel uitmaakten van de selectiewerking, maar hun motivatie, talent en 
doorzettingsvermogen willen tonen, zijn welkom op deze open training.  
 
Spelers geboren in 2005 zullen gedurende het seizoen worden gescout en uitgenodigd voor de 
selectie U17 VHV vanuit hun deelname en prestaties binnen de regioselectiewerking! 
 

Inschrijven voor de open screeningstraining van de Men 17 VHV kan via volgende link:  

http://handbal.be/nl/selecties/jeugd-vhv/men-17-vhv-2020-2021 

 

Schrijf zeker in voor 21 augustus 2020! 

 
Uiteraard zijn al deze voorziene data onder voorbehoud van eventuele Covid-19 beperkingen 
of aanpassingen aan de maatregelen tegen deze periode. Wij hopen de data normaal te 
kunnen behouden, zo niet zullen wij de ingeschreven spelers hierover tijdig verwittigen. 
 
Indien u verdere vragen heeft of extra info wenst, kan u mij steeds contacteren via 
jelle.vonckx@handbal.be . 
Tot dan! 
 
 
Met sportieve groeten, 
 
Jelle Vonckx 
Technisch Directeur Topsport VHV 

Jelle.vonckx@handbal.be 

+32 472 08 21 17 
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