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1 Clubnieuws
1.1 Ontslagen door de club
1.1.1 Olse Merksem
Johan Beckers (40317)
Maarten Dewispelaere (76912)

1.1.2 Heist op-den Berg
Sam Robberechts (85156)
Ingrid Verheyden (87989)
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2 VHV – KBHB mededelingen
2.1 Vlaamse jeugdfinales 19 mei Wilrijk
De Vlaamse jeugdfinales zullen dit jaar georganiseerd worden door HV Uilenspiegel op zaterdag 19 mei 2018 te
Sporthal De Bist, Wilrijk.
Volgende finales zullen gespeeld worden : M14, J14, M16, J16, M19, J18. Het programma wordt ten vroegste
bekend gemaakt op maandag 7 mei, na het spelen van de J14 en M14 eindronden tijdens het weekend van 5-6
mei.

2.2 Belgische jeugdfinales 26-27 mei 2018
De Belgische jeugdfinales zullen plaatsvinden tijdens het weekend van 26-27 mei. De Waalse clubs hebben dit
jaar eerst voorrangsrecht voor de organisatie ervan (ter info : de Vlaamse clubs hadden vorig jaar het
voorrangsrecht maar hebben daar geen gebruik van gemaakt).
Belangrijke opmerking voor de categorie J18 !
Het PUC heeft beslist dat de finale J18 zal gespeeld worden met een bal maat 3 en dat hars toegelaten is.

2.3 KBHB reglementswijziging artikel 63
Als gevolg van de beslissing van het PUC van 23/11/2017, wordt het reglement 63 meteen alsvolgt gewijzigd
(nieuwe tekst in het rood)
63. ORGANISATIE VAN DE KAMPIOENSCHAPPEN EN DE BEKER VAN BELGIË
De BENE-League: wordt betwist door de 6 Belgische ploegen die zich er op het einde van het voorgaande
seizoen voor geplaatst hebben. Zij betwisten een reguliere competitie volgens de reglementen van de BENELeague (22 wedstrijden en Final Four).
Na de BENE-League betwisten de 4 eerste gerangschikte Belgische ploegen play-offs voor het toekennen van de
titel van Kampioen van België, terwijl de 5e en de 6e gerangschikte ploegen plays-offs spelen met de twee
eerste gerangschikte ploegen uit 1ste nationale heren op het einde van de reguliere competitie onder
bevoegdheid van de KBHB voor het toekennen van de twee overblijvende plaatsen in de BENE-League van het
volgend seizoen.
Vanaf het seizoen 2018/2019
De BENE-League: wordt betwist door de 6 Belgische ploegen die zich er op het einde van het voorgaande
seizoen voor geplaatst hebben. Zij betwisten een reguliere competitie volgens de reglementen van de BENELeague (22 wedstrijden en Final Four).
Na de BENE-League betwisten de 6 Belgische BENE-League ploegen een bijkomende competitie om de Kampioen
van België te bepalen, alsook de daler naar 1 ste nationale heren.
De vier eerst geklasseerde Belgische ploegen uit de BENE-League spelen play-offs voor de toekenning van de
titel van Belgische kampioen (artikel 641 C.a.) terwijl de 5e en 6e geklasseerde Belgische ploegen uit de BENELeague een best of 5 zullen aangaan om uit te maken welke ploeg gedegradeerd wordt naar 1 ste Nationale
Heren.
De eerste wedstrijd wordt gespeeld op het veld van de 5e geklasseerde Belgische ploeg uit de BENE-League. Elk
van deze wedstrijden wordt gespeeld volgens artikel 641 B.a. KBHB. De ploeg die drie overwinningen behaalt
blijft in BENE-League terwijl zijn tegenstrever daalt naar 1ste Nationale Heren.
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2.4 Testwedstrijden tussen VHV Liga 1 en D1 LFH
Volgende beslissing werd genomen door het PUC van 23/11/2017 :
‘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.’

2.5 Promotieregeling van Regio heren naar Liga 3 heren 2017-2018
Volgens beslissing van de Raad van Bestuur van de VHV zullen, na het bekijken van het aantal P-ploegen per
regio, de kampioenen (P) van Regio AVB en Regio Oost-West stijgen. Voor het geval er nog een bijkomende
plaats vrij komt in Liga 3, zal er een heen- en terugwedstrijd tussen de 2des (P) van AVB en OW gespeeld
worden.

2.6 M23 competitie
Op KBHB niveau was er sprake van een M23 competitie op te richten; gekoppeld aan de BENE-League (en 1ste
nationale heren), echter dit alleen op voorwaarde van het akkoord van het NHV (Nederlandse Handbal
Vereniging) om de betrokken Nederlandse clubs in te schrijven in een M23 competitie met de Belgische ploegen
uit de BENE-League.
Dit akkoord is er niet voor volgend seizoen 2018-2019, waardoor er geen M23 competitie zal opgericht worden.
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2.7 VTS Cursus Aspirant-initiator Neerpelt
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 12 april 2018: van 9u tot 13u en 13u30 tot 17u30
Vrijdag 13 april 2018: van 9u tot 13u en 13u30 tot 17u30
Waar
Sporthal Sint-Hubertuscollege Neerpelt: Stationsstraat 25, 3910 Neerpelt
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 Neerpelt’+
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 28 maart 2017
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2.8 Handbalkamp Herentals Black Arrows
De Black Arrows (nationale damesploeg) organiseren :
HANDBALKAMP HERENTALS
Wanneer?
Voor wie?
Wat?
•
•
•
•

Vrijdag 6 – zondag 8 juli 2018
De stage start vrijdag om 18u en eindigt zondag om 17u.
Jongens en meisjes geboren in 2002 – 2008 (uitzonderingen op de leeftijd
kunnen altijd besproken worden met de organisatie)

2 overnachtingen in sporthotel
2-tal trainingen per dag: o.a. balcoördinatie, techniek, basistactiek,
keepertraining,… komen aan bod
Onder leiding van trainingsstaf en speelsters van de Black Arrows
Uitdagende alternatieve dag- en avondactiviteiten

De trainingen worden gegeven door de speelsters en de trainersstaf van de Black Arrows
Waar verblijven we?
Sport Vlaanderen Herentals: Vorselaarsebaan 60, 2200 Herentals
Prijs? 130 €/weekend
Inclusief 8u handbaltraining, T-shirt voor elke deelnemer, neven- en
avondactiviteiten, verzekering, alle maaltijden en het verblijf!
Inschrijven via http://www.handbal.be/nl/black-arrows-handbalkamp
Info of vragen, contacteer:
Gerrit Vertommen
E-mail:
gerrit.vertommen@handbal.be
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3 Wedstrijdinformatie
3.1 Programma weekend 17-18/02/2018
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4 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
4.1 Weekend 24-25/02/2018
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