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1 Clubnieuws
1.1 Ontslagen door de club
1.1.1 Apolloon Kortrijk
Anna De Becker (88404)
Finn Knockaert (85576)

1.1.2 Callant Tongeren
Karel Andresek (86176)
Lotte Beauprez (88536)
Nathan Bolaers (83194)
Yanick Bourlet (86957)
Wout Coenen (86992)
Jeroen De Beule (73901)
Jana Kersten (74642)
Ben Luyten (72958)
Robin Moermans (88195)
Caroline Nijs (73318)
Nele Nijsten (74830)
Brent Reweghs (83021)
Pierre Stas (87222)
Carly Thiry (88037)
Percy Thiry (88024)
Evita-Luna Van Duinen (90107)
Samuel Vandersmissen (83413)
Koen Vanhees (87298)
Ruben Wolfs (85300)
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2 VHV – KBHB mededelingen
2.1 Kandidatuur organisator VHV jeugdfinales 19-20/05/2018: Regio avb
De organisatie van de VHV-jeugdfinales vindt beurtelings in één van de 3 regio’s plaats. Dit seizoen
is Regio AVB aan de beurt.
Dit betekent dat de clubs uit deze regio voorrang hebben om een bod uit te brengen. Er wordt
daarbij wel een bod gevraagd van minimum 1.500,00 euro. Indien er niet of onvoldoende geboden
wordt, volgt een 2 de ronde waar alle Vlaamse clubs aan kunnen deelnemen.
Volgorde :
2018 : Regio AVB
2019 : Regio Oost-West
2020 : Regio Limburg
…

2.1.1 KANDIDAAT ORGANISATOR VHV JEUGDFINALES
Tijdens het weekend van 19-20/05/2018 zullen de VHV-jeugdfinales plaatsvinden. De week nadien
vinden de Belgische jeugdfinales plaats.
De VHV zoekt in eerste instantie in de regio Antwerpen-Vlaams Brabant kandidaat-organisatoren om
van de Vlaamse jeugdfinales een spetterende hoogdag van het Vlaamse jeugdhandbal te maken.
De voorbije jaren hebben HC Atomix, HBC Izegem en HV Uilenspiegel/DHW Antwerpen een
schitterende organisatie neergezet die onvergetelijke momenten opleverde voor de Vlaamse
jeugdhandballers, hun ouders en clubs. Zin om de uitdaging aan te gaan?
Procedure kandidaat-organisatoren
De inschrijving dient gericht te worden naar het S.G. van de V.H.V. vóór 04.01.18 (poststempel als
geldig bewijs). De kandidatuur en het bod dient te worden verstuurd onder dubbele omslag met
vermelding “kandidatuur organisatie VHV-jeugdfinales”. Gelieve, indien mogelijk, ook reeds de
juiste dag waarop de finales zouden georganiseerd kunnen worden te vermelden.
Het concrete bod dient daarbij gemeld te worden in een gesloten enveloppe, getekend door de
secretaris. Het hoogste bod wordt effectief door betaling van het bod op de rekening van de VHV
binnen de 8 dagen na de melding door het VHV-secretariaat dat dit het hoogste bod betrof. Indien
aan deze voorwaarde niet voldaan wordt, gaat het organisatierecht naar de volgende hoogste bieder
tegen dezelfde voorwaarde.
Voorwaarden
- De kosten van de scheidsrechters en zaalhuur zijn ten laste van de organisator volgens de
reglementaire beschikkingen.
- Het programma, dit wil zeggen het aantal finales en de volgorde ervan, wordt bepaald door
de VHV Cel competitie in functie van de aanwezige ploegen.
- Andere nevenactiviteiten zijn mogelijk, maar dienen wel op voorhand gemeld te worden
aan de VHV Cel competitie.
- Er dient voldoende ruimte voorzien te zijn voor opwarming van de ploegen.
- Er dient EHBO aanwezig te zijn.
- De organisator dient de exclusiviteiten van de VHV te respecteren.
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Reglementering 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.
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 identiteitskaarten of gelijkwaardig document 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 zo nodig 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 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 wordt
desgevallend in mindering gebracht van de naderhand opgelegde sanctie.
(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 sec 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
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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 VHV Cel Competitie of het Comité Spoedgevallen.
L. 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.
M. 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!
N. De zaalonkosten en alle Sr-onkosten vallen ten laste van de organisator.
O. De medailles en bekers worden door de VHV geleverd.
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3 Wedstrijdinformatie
3.1 Programma weekend 9-10/12/2017
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4 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
4.1 Weekend 16-17/12/2017
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