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1 VHV – KBHB mededelingen
1.1 Bijscholing ‘Krachttraining’ 10 februari Leuven
Sinds vorig jaar is de VHV terug erkend als topsportfederatie door SportVlaanderen. In dit kader heeft
SportVlaanderen een budget vrijgemaakt voor talentdetectie-en ontwikkeling in het handbal. Een budget dat
door de VHV, in samenwerking met de LFH & de KBHB, wordt gebruikt voor een ‘individueel fysiek
ontwikkelingsproject’ onder de noemer ‘BE STRONGER’.
Dit project is in voege gegaan tijdens het lopende seizoen 2017-2018 met als doelstelling om van alle spelers de
atletische kwaliteiten(kracht, snelheid, lenigheid) te ontwikkelen door middel van individuele trainingen en
individuele opvolging naast de groepstrainingen met de selectie.
Wij wensen echter niet alleen selectiespelers te ondersteunen met dit project, maar ook op bredere basis te
werken richting alle clubs, en bijgevolg alle spelers/speelsters.
Vanuit dit principe organiseren wij op zaterdagvoormiddag 10/02/2018 een bijscholing krachttraining te Leuven.
Deze bijscholing wordt gegeven door Marlon Gevaert, de overkoepelende verantwoordelijke voor de
trainingsschema’s en de opvolging op alle locaties binnen het BE-STRONGER project.
De doelstelling van deze bijscholing is om aan allen een eerste aanzet te bieden tot correcte krachttraining als
toevoeging/meerwaarde aan het handbal bij de jeugd. Tijdens het verloop van de bijscholing zal theorie met
praktijk worden gecombineerd, dit om de trainers een goede basis te geven krachttraining correct te kunnen
toepassen binnen hun eigen trainingen.
Praktische info:
Wanneer: Zaterdag 10/02/2018, 10h00 – 12h00
Waar:
Powerzaal
Gebouw
De
Nayer,
Tervuursevest
101
3001
Leuven
(https://www.kuleuven.be/sport/accommodatie/gebouw-de-nayer#Powerzaal)
Kostprijs: Deze bijscholing kadert binnen het BE-STRONGER project en is bijgevolg gratis voor de deelnemende
trainers.
Credits: Deze bijscholing is geldig voor 2 credits niveau A, B & C. Eveneens geldig voor sporttechnische
coördinatoren.
Inschrijven: Inschrijven kan via mail naar jelle.vonckx@handbal.be
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1.2 Bijscholing ‘Grensoverschrijdend gedrag in de sport’ 28 april Wilrijk
De Vlaamse Handbal Vereniging vzw organiseert samen met het Dynamoproject en ICES een bijscholing rond het
thema ‘Sport met grenzen – aanpakken van lichamelijk en grensoverschrijdend gedrag in de sport’.
Wat doe je als een sporter foto’s heeft genomen van de meisjes onder de douche? Hoe zorg je voor een
laagdrempelig aanspeekpunt voor mogelijke problemen? Welke gedragscode maak je op voor sporters en trainers
omtrent kleedkamer- en douchegebruik? Kunnen er seksueel getinte mopjes gemaakt worden op de club met
kinderen en jongeren? Mogen trainers en jongeren sms’en? Welke stappen neem je als een ouder een probleem
meldt? Kan je een lid schorsen of uitsluiten voor lichamelijk of seksueel grensoverschrijdend gedrag?
Uit recent (2014) grootschalig onderzoek blijkt dat 17% van de bevraagde volwassenen in hun kindertijd en jeugd
minstens één ervaring had met seksueel grensoverschrijdend gedrag in een sportomgeving. De kans dat ook jouw
sportorganisatie vroeg of laat wordt geconfronteerd met signalen of vermoedens van ongepast lichamelijk of
seksueel gedrag is dus reëel. Wie er pas bij stilstaat als er een concreet probleem is, zal misschien niet op de
juiste manier reageren. Daarenboven is voorkomen beter dan genezen!
Op al deze vragen biedt “Sport met grenzen: Vlaggensysteem” een antwoord. Het pakket bestaat uit een
handleiding en 30 situaties die in de sport voorkomen. Om dit thema volwaardig in jouw club aan te pakken vind
je in “Sport met grenzen: Beleidsinitiatieven” concrete acties die je als bestuur je club kan verwezenlijken. De
vorming is een mix van theorie, tips, voorbeeldcases en eigen aangereikte situaties.
Meer informatie over deze bijscholing, inclusief een filmpje en de link om in te schrijven, vind je via volgende
link : www.dynamoproject.be
Praktische info:
Wanneer: Zaterdag 28/04/2018, 10h00 – 13h00
Waar: Sporthal De Bist, Koningin Elisabethstraat 13, Wilrijk
Kostprijs en inschrijvingen: 12,5 euro voor VHV-leden. Alle verdere informatie via www.dynamoproject.be
Credits: Deze bijscholing is geldig voor 3 credits niveau A, B & C. Eveneens geldig voor sporttechnische
jeugdcoördinatoren.
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1.3 VHV Reservenfinale tijdens Damesdag op 4 maart 2018.
Op zondag 4 maart 2018 zal de finale van de VHV Reserven gespeeld worden in Sporthal De Bist te Wilrijk tijdens
de Damesdag. Volgend reglement wordt gehanteerd conform de voorgaande jaren :
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

De eerste 2 ploegen in de eindrangschikking van het reguliere VHV-reserven dameskampioenschap spelen de finale.
De wedstrijd wordt gespeeld volgens de geldende reglementen en spelregels van de VHV.
De betrokken ploegen dienen ten laatste op 19/02/2018. op het secretariaat van de VHV een lijst in met de in
aanmerking komende speelsters voor deelname aan de finale (maximum 24 namen).
Het maximaal aantal speelsters op het wedstrijdblad tijdens de finale bedraagt evenwel 14. Deze speelsters dienen
op de lijst voor te komen die werd ingediend ten laatste op 19/02/2018 zoals vermeld in punt 3. Dit wordt
gecontroleerd voor aanvang van de wedstrijd. Speelsters die niet op deze lijst staan, zijn niet spelgerechtigd.
Op de lijst vermeld in punt 3, mogen alleen die speelsters vermeld worden die minstens 70% van de wedstrijden van
de reservenploeg gespeeld hebben. Uitzonderingen op deze regel kunnen aangevraagd worden aan het secretariaat
van de VHV (bv kwetsuur van speelster die normaal bij de reservenploeg speelt). Bedoeling hiervan is dat het
daadwerkelijk de beloften zijn die de finale spelen en bv. niet de basisspeelsters van de eerste ploeg.
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 betrokken ploegen leveren zelf de tafelofficials (volgens het principe: bezochte - bezoekende ploeg). Een
verantwoordelijke van de organisator zit indien nodig eveneens aan de wedstrijdtafel.
Indien na de reglementaire speeltijd de stand gelijk is, gaat men te werk als volgt:
a. er wordt na een pauze van 5 minuten opnieuw geloot voor de keuze van speelveldhelft of
beginworp;
b. men gaat over tot een verlenging van 2 X 5 minuten, zonder pauze bij de verwisseling van speelveldhelft;
d. is na deze verlenging nog geen beslissing gevallen, dan zal de winnaar door 7m-worpen als volgt worden bepaald:
1) voor de uitvoering van 7m-worpen duidt de ploegverantwoordelijke van elke ploeg vijf,
op het einde van de wedstrijd nog spelgerechtigde spelers/speelsters aan;
2) op het einde van de wedstrijd nog spelgerechtigde, spelers/speelsters die de 7m-worpen
zullen nemen, moeten door de ploegverantwoordelijke van de ploeg aan de scheidsrechters bekend worden gemaakt,
aan de hand van een lijst die de nummers van de speler/speelster vermeldt;
3) de volgorde van de werpers/sters wordt vrij gekozen door de ploegen;
4) de doelverdedigers/sters worden vrij aangewezen en mogen worden vervangen;
5) de scheidsrechters bepalen naar welk doel wordt geworpen;
6) de ploeg die de reeks worpen begint wordt aangewezen door lottrekking, eveneens
uitgevoerd door de scheidsrechters;
7) de 5 spelers/speelsters van beide ploegen zullen vervolgens om beurt een 7m-worp
nemen;
8) bij gelijke stand na afloop van de eerste reeks van 7m-worpen, volgt een tweede reeks
van 7m-worpen, genomen door 5 aangewezen speelgerechtigde spelers/speelsters,
(ofwel de 5 spelers/speelsters die aanvankelijk waren aangewezen, ofwel een nieuwe
lijst met mogelijkheid 1 tot 5 spelers/speelsters te vervangen);
9) de 1ste worp wordt uitgevoerd door de ploeg die niet door het lot was aangeduid in de
1ste ronde;
10) wanneer na afloop van de 2de reeks de stand nog steeds gelijk is, wordt de reeks worpen
naar het doel vervolgd tot de beslissing valt;
vb. (a) De ploeg die als eerste de 7m-worp uitvoert zette deze niet om, de tegenstander
moet zijn poging omzetten om als winnaar te worden verklaard;
(b) Wanneer de 1ste ploeg de 7m-worp lukt en de 2de ploeg faalt, wordt de 1ste ploeg
overwinnaar verklaard. Ook hier zal de 1ste werper/ster door lottrekking worden
aangeduid;
11) grove overtredingen tijdens de uitvoering van de 7m-worpen worden altijd met een
definitieve uitsluiting bestraft; bijdefinitieve uitsluiting of kwetsuur van een werper/ster, wordt een vervanger/ster
aangewezen onder de gekwalificeerde spelers/speelsters;
12) bij de uitvoering van de opeenvolgende worpen, mogen zich alleen de werper/ster, de
aangewezen doelverdediger/ster en de scheidsrechters op de speelveldhelft bevinden
die wordt gebruikt voor de uitvoering van de worpen.
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2 Wedstrijdinformatie
2.1 Programma weekend 10-11/02/2018
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3 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
3.1 Weekend 17-18/02/2018
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4 Verslagen comités/ commissies
4.1 Verslag vergadering PUC van 23.11.2017 te Leuven
Aanwezig :, J.L. Dessart, P. Garcia, P. Moons, F. Soetaert, T. Pierloot, W. Vos
Verontschuldigd : B. Danhieux, J.F. Hannosset, F. Lievens, T. Marique, L. Panis

4.1.1 Mededeling van de Voorzitter
De voorzitter meldt het ontslag van Dirk Verhofstadt, als bestuurder, alsook als voorzitter van
de Technische Commissie en dit om persoonlijke redenen. Piet bedankt hem voor het geleverd werk
gedurende meer dan één jaar.
Pierre Chapaux heeft aanvaard de functie van penningmeester van de KBHB op zich te nemen.
Piet Moons meldt dat Joël Delplanque, voorzitter van de FFHB, benoemd werd als vicevoorzitter van het IHF tijdens het laatste IHF-congres in Antalya.
Piet Moons biedt, namens al de leden van de raad van bestuur, zijn innige deelneming aan
Pascale Hourez (lid van de RvB van de LFH) bij het overlijden van haar vader.

4.1.2 Goedkeuring verslag vergadering 28.09.2017
Punt 3: P. Moons geeft uitleg over de evolutie van de candidatuur “Euro 2022” en de
onderhouden die gehouden werden ter gelegenheid van het IHF-congres in Antalya. De verzekering
Burgerlijke Aansprakelijkheid voor de bestuurders van de KBHB werd vastgelegd bij Ethias via L.
Panis.
Punt 5: Het contract “Fanseat” is nog niet ondertekend.
Punt 6: De voorzitter meldt dat een internationaal tornooi “M20” eind december zal
plaatsvinden in Herstal met deelname van de nationale selecties uit Spanje, Lithouwen, Polen en
België. De volledige organisatie is ten laste van HC Herstal/Trooz.
Een steunbijdrage van +/- 21.000 € wordt ons toegekend door het IHF naar aanleiding van een
gesprek tussen P. Moons en H. Moustafa in juli ll.
Naar aanleiding van het ontslag van D. Verhofstadt - en met het oog op efficiëntie – wordt er
overwogen het technisch beheer van de KBHB aan G. Petitgirard toe te vertrouwen, alsook aan de
technische coordinators van de VHV en de LFH bijgestaan door enkele deskundigen. Het is
noodzakelijk dat de personeelsleden in hun functie begeleid en gestuurd worden door een ervaren
persoon.
Het verslag wordt goedgekeurd.
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4.1.3 Thesaurie
De financiële toestand op 15.11.17 werd aan de bestuurders verzonden samen met de
uitnodiging. Rekening houdend met de schulden van de KBHB ten opzichte van de VHV (alsook de
LFH), zullen de bedragen van de KBHB facturen bestemd voor de VHV afgetrokken worden van het
aan de VHV nog beschuldigd bedrag.
Het saldo van de 30.000 € van het BOIC voor 2017 zou eerstdaags op de rekening van de KBHB
moeten toekomen.
Het goed beheer door J. Vonckx en J. Vandeberg van de toegekende budgetten voor de
jeugdselecties wordt onderstreept.
Een budgetvoorstel voor 2018 zal samen opgemaakt worden door de penningmeester en de
“Commissie Financiën”; de aanwezigheid van de penningmeester is noodzakelijk om een goed verloop
te verzekeren.
W. Vos en F. Soetaert zijn van mening dat het nodig is het percentage werk uitgevoerd door
de personeelsleden van beiden liga’s te kwantificeren om een financiële raming te kunnen vastleggen
dat in de KBHB boekhouding dient overgenomen te worden. Zij melden een toekomstig verlies van
100.000 € aan subsidies van Sport Vlaanderen. Elke werknemer dient dus persoonlijk het
werkpercentage te meten die hij uitvoert ten gunste van de KBHB. Bij de VHV is dit reeds gedaan.
P. Moons herinnert eraan dat één van zijn voorwaarden om het KBHB voorzitterschap te aanvaarden
was dat het personeel van de beiden liga’s ter beschikking van de KBHB zou staan. Hij herhaalt dat
alle inspanningen zich moeten focussen op de nationale selectie Heren welke het beste
promotiemiddel blijft voor de handbal in België. J.L. Dessart uit zijn vrees over de mogelijke
gevolgen van deze benadering voor de werking van de KBHB. Hij voegt er aan toe dat, volgens hem,
een dergelijke aanpak ook een evaluatie van het beheer toelaat.

4.1.4 Euro 2022
Het document opgesteld door de Stad Antwerpen is (in beiden talen) verzonden geweest aan
de bestuurders.
Een vergadering is gepland in Parijs op 29.11.17 met de vertegenwoordigers van de FFHB en
het bedrijf Keneo ivm twee aanvragen van de Stad Antwerpen inzake hun wens om een wedstrijd van
de tweede ronde eveneens in de Lotto Arena te laten doorgaan. Er is ook bezorgdheid over het feit
dat de EHF meldt dat, daar België enkel de organisatie van één poule op zich neemt, wij niet de
mogelijkheid zullen krijgen zelf een tegenstander uit te kiezen.
De voorzitter deelt mee dat de bedrijven Golazo en Sportizone hun interesse getoond hebben
om te helpen bij de organisatie van het evenement en dat ze hun definitief standpunt zullen laten
kennen na onderzoek van het budget dat hen overhandigd werd.

4.1.5 Project « Licentiesysteem clubs »
J.L. Dessart verontschuldigd de afwezigheid van B. Danhieux daar hij in het buitenland is.
Er werd een nieuwe tabel opgemaakt met twee bijkomende kolommen die betrekking hebben
tot wat verplicht wordt en de gevolgen ervan. Er wordt ook duidelijk gemaakt dat, indien de licentie
verplicht wordt voor het seizoen 2020/2021, alle nodige documenten dienen binnengeleverd te
worden voor aanvang van het seizoen 2019/2020. De voorziene planning zou er dan als volgt uitzien:
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2018/2019 uitwerking
2019/2020 begin controles
2020/2021 licentie verplicht
J.L. Dessart stelt voor dat de bestuurders hun eventuele opmerkingen aan hem, alsook aan B.
Danhieux, zouden bezorgen binnen de 15 dagen na verzending van dit verslag, om er zo voor te
zorgen dat een definitieve beslissing zou kunnen genomen worden op de volgende vergadering.

4.1.6 Kampioenschap 2018/2019
J.L. Dessart en F. Soetaert hebben deelgenomen, op 19.10.17, aan een vergadering met de
betrokken clubs. Het verslag van deze vergadering was bijgevoegd aan de uitnodiging aan de
bestuurders.
Beslissing:
Organisatie van PO voor de titel tussen de vier eerst geklasseerde Belgische ploegen uit de
BENELeague volgens de huidige formule (artikel 641 C.a.), terwijl de 5e en 6e geklasseerde Belgische
ploegen uit de BENELeague een best of 5 zullen aangaan om de ploeg te bepalen dat zal dalen in 1ste
Nationale Heren. De eerste wedstrijd wordt gespeeld op het veld van de 5e geklasseerde Belgische
ploeg uit de BENELeague.

4.1.7 Varia
Rekening houdend met het stijgen van de twee eersten uit D1 LFH Messieurs en van de twee
eersten uit Liga 1 VHV Heren op het einde van het lopend seizoen zullen er, naast de test-wedstrijden
voorzien tussen de clubs die als derde eindigden in beiden afdelingen, eveneens test-wedstrijden
plaatsvinden tussen de clubs die als vierde eindigden in beiden afdelingen.
Volgende vergadering op 25.01.2018, om 19.30 uur, in Sportoase in Leuven.
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