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1 VHV – KBHB mededelingen
1.1 Afgelastingen
De aangekondigde sneeuw is er gekomen. Ons landje ligt grotendeels onder een sneeuwtapijt. Het weer blijft
niet zonder gevolgen, ook niet voor het handbal.
De Vlaamse Handbalvereniging volgt de regels van de Koninklijke Belgische Handbalbond. Dat wil zeggen dat
clubs bij onderling akkoord kunnen beslissen om de wedstrijd af te gelasten. De afgelasting is pas officieel
wanneer het secretariaat en de scheidsrechters op de hoogte gebracht worden.
Voor een afgelasting aan de Vlaamse Handbalvereniging te melden neem je contact op met Katrien De Backer,
0499 39 92 11
Wat de nationale competities betreft dient er contact opgenomen worden met Patrick Garcia (0476 22 62 98),
de tegenstander, de scheidsrechters alsook de waarnemer.

1.2 Bijscholing basis keepertraining Fred D’Hollander 16/12 Waasmunster
Deze bijscholing richt zich tot handbaltrainers en sporttechnische jeugdcoördinatoren die basiskennis willen
verwerven over keepertechnieken, keepertraining bij jongeren en hoe dit best aan te pakken binnen de club.
Deze bijscholing is dus niet gericht op ervaren keepertrainers.
Welke zijn de basistechnieken voor de jeugdkeepers? Hoe leer je ze aan? Hoe integreer je keepertraining in je
training? Hoe organiseer je je keeperopleiding binnen de jeugdwerking in de club, welk proces kan je toepassen
om keepers te kiezen?
Docent? Fred D’Hollander (ervaren keepertrainer, trainer A, docent keepertraining handbal VTS cursussen)
Voor wie? Handbaltrainers en sporttechnische jeugdcoördinatoren. Deze bijscholing is niet gericht op ervaren
keepertrainers.
Aan de deelnemers wordt gevraagd in sportieve kledij te komen, een kleine actieve participatie is mogelijk.
Wanneer? Zaterdag 16 december 2017 10u-12u30
Waar? Sporthal Hoogendonck, Nijverheidslaan 48, 9250 Waasmunster
Erkend voor? Trainerslicenties B en C (3 credits) en sporttechnische jeugdcoördinatoren.
Inschrijvingsgeld? 5 euro, ter plaatse te betalen
De deelnemers krijgen een syllabus ter beschikking.
Inschrijvingsdatum? tem 13 december 2017.
Inschrijven via linde.panis@handbal.be
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1.3 VTS CURSUS ASPIRANT- INITIATOR ROESELARE
Praktijkgerichte opleiding voor jeugdtrainers van de jongste jeugdcategorieën
Inhoud
Deze cursus wil de jeugdtrainers en begeleiders van jeugdploegen vanuit een zeer praktijkgerichte invalshoek
laten kennismaken met het trainen en begeleiden van de jongste jeugd via volgende vakken:
* Didactiek jeugdhandbal (5u)
* Methodiek en oefenstof jeugdhandbal: (6u)
* Handbalspecifieke coördinatie en loopscholing: spel –en oefenvormen (3u)
* Begeleiding van handbalinstuif en handbalinitiatie voor (nog) niet-handballers (2u)
Toelatingsvoorwaarden
Minstens 15 jaar zijn of worden in het kalenderjaar dat de cursus start
Wanneer
3,10,24 februari 2018
3 maart 2018
Telkens van 9u tot 13u
Waar
Sporthal VMS, Blekerijstraat 51 , 8800 Roeselare
Kostprijs*
Het inschrijvingsgeld bedraagt €50 (incl. cursustekst) en dient gestort te worden op rekeningsnummer
BE 80 0680 8294 0077 van de Vlaamse Handbalvereniging met vermelding ‘Aspirant-Initiator Roeselare’+ naam.
Inschrijvingen*
Volgende gegevens moeten doorgegeven worden aan gerrit.vertommen@handbal.be
- Naam + Voornaam
- Adres
- Geslacht
- Telefoon/gsm nummer
- Geboortedatum
- Rijksregisternummer
- E-mail adres
- Nationaliteit
Info
Gerrit Vertommen (Vlaamse Handbalvereniging vzw)
Gsm. 0486 90 67 46
E-mail: gerrit.vertommen@handbal.be
*Betalingen en inschrijvingen moeten binnen zijn 20 januari 2018
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1.4 VTS CURSUS ASPIRANT- INITIATOR HEIST O/D BERG
Praktijkgerichte opleiding voor jeugdtrainers van de jongste jeugdcategorieën
Inhoud
Deze cursus wil de jeugdtrainers en begeleiders van jeugdploegen vanuit een zeer praktijkgerichte invalshoek
laten kennismaken met het trainen en begeleiden van de jongste jeugd via volgende vakken:
* Didactiek jeugdhandbal (5u)
* Methodiek en oefenstof jeugdhandbal: (6u)
* Handbalspecifieke coördinatie en loopscholing: spel –en oefenvormen (3u)
* Begeleiding van handbalinstuif en handbalinitiatie voor (nog) niet-handballers (2u)
Toelatingsvoorwaarden
Minstens 15 jaar zijn of worden in het kalenderjaar dat de cursus start
Wanneer
Donderdag 4 januari 2018: van 9u tot 13u en 13u45 tot 18u
Vrijdag 5 januari 2018: van 9u tot 13u en 13u45 tot 17u30
Waar
Sporthal Heist o/d Berg: Lostraat 48a, 2220 Heist-op-den-Berg
Docenten
Gerrit Vertommen en David Willems
Kostprijs*
Het inschrijvingsgeld bedraagt €50 (incl. cursustekst) en dient gestort te worden op rekeningsnummer
BE 80 0680 8294 0077 van de Vlaamse Handbalvereniging met vermelding ‘Aspirant-Initiator Heist o/d Berg’+
naam.
Inschrijvingen*
Volgende gegevens moeten doorgegeven worden aan gerrit.vertommen@handbal.be
- Naam + Voornaam
- Adres
- Geslacht
- Telefoon/gsm nummer
- Geboortedatum
- Rijksregisternummer
- E-mail adres
- Nationaliteit
Info
Gerrit Vertommen (Vlaamse Handbalvereniging vzw)
Gsm. 0486 90 67 46
E-mail: gerrit.vertommen@handbal.be
*Betalingen en inschrijvingen moeten binnen zijn 18 december 2017
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1.5 VHV J14 M14 Promotietornooitjes 20/21 januari 2018
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Onder voorbehoud
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2 Wedstrijdinformatie
2.1 Programma weekend 16-17/12/2017
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3 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
3.1 Weekend 23-24/12/2017
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