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1 Clubnieuws
1.1 Ontslag van leden
1.1.1 Ontslagen door Sasja HC
−

Elise Evens

1.1.2 Ontslagen door HV Arena
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Siggie Brebels
Sam Caljé
Frank Caljé
Kathlijn Deckers
Eli Goossens
Delphine Hendrickx
Kayna Nait Oukhedou
Lucca Rietbergen
Antoine Rietbergen
Line Rijken
Lennert Vanbuel
Marie Vandijck
Beau Vandijck

1.1.3 Ontslagen door OLSE MERKSEM HC
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Benedicte Adan
Ilse Casters
Gert Corten
Yannick De Hert
Quinten De Hert
Eli Decadt
Alexander Deynckens
Hendrik Dujardin
Sandra Gorris
Ines Grasic
Ceylan Lambert
Els Lambrechts
Matthis Smeulders
Kimberly Struyf
Dries Van Huffel
Stijn Vandeput
Freya Verbelen
Robbe Verbist
Nick Vercruyssen

1.1.4 Ontslagen door HC Duffel
−
−

Busschots André
Doms Joke
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2 VHV – KBHB mededelingen
2.1 Rechtzettingen transfers
2.1.1 DHW United Antwerpen: Femke Van Gestel
DHW United Antwerpen vermeldt in een mededeling dat het ontslag van Femke Van Gestel niet aangetekend is
toegekomen op het secretariaat van de club. Bijgevolg is het ontslag niet geldig en dus blijft het lid aangesloten
bij DHW.

2.1.2 Groot-Bijgaarden Sportkring: Mikael Lavole
Naar aanleiding van het ontslag van Mikael Lavole, vermeldt GROOT-BIJGAARDEN SPORTKRING in een
mededeling dat de club tot op heden geen aangetekend schrijven van het lid heeft ontvangen. Bijgevolg is het
ontslag niet geldig en dus blijft het lid aangesloten bij GBSK.

2.2 Beslissing Raad van Bestuur 7 juni 2018
De Raad van Bestuur van 7 juni 2018 heeft zich gebogen over de klacht van HC Leuven met betrekking tot de
laatste promotieplaats voor de liga 3.
Gegeven dat in Handbal 7 van 17 april is de beslissing van de Raad van Bestuur van de VHV verschenen dat de
eerst gerangschikte P-ploeg van de Regio Oost-West en de eerst gerangschikte P-ploeg van de Regio AVB
rechtstreeks promoveren daar de liga 3. De tweede gerangschikte P-ploegen (respectievelijk HC Aalst en HC
Leuven) uit die regio’s spelen een testwedstrijd om een eventuele derde stijger aan te duiden op 5/6 mei en
12/13 mei.
Gegeven dat in Handbal 7 van 24 april is verschenen dat HC Aalst niet wenst te promoveren naar liga 3.
Gegeven dat HC Leuven op 8 mei verschillende leden ontslaat omdat ze in de veronderstelling zijn dat ze niet
meer moeten spelen omdat HC Aalst heeft aangegeven dat ze niet willen promoveren en dat zij aldus de eventuele
derde stijger zijn.
Gegeven dat er op 24 mei een testwedstrijd wordt aangekondigd in Handbal 7 tussen Knack Handbalteam
Roeselare en HC Leuven voor een eventuele bijkomende stijger naar de liga 3.
De Raad van Bestuur oordeelt dat HC Leuven niet meer in staat was om zich sportief te verdedigen in deze
testwedstrijd omdat ze reeds enkele van hun spelers ontslagen hadden omdat ze er van uit gingen dat ze niet
meer hoefden te spelen. De reactie van het secretariaat was te laat om de ontslagen van de spelers te voorkomen.
Langs de andere kant is de testwedstrijd voor een bijkomende stijger naar de liga 3 reeks verschenen in ons
officieel orgaan en heeft HC Leuven forfait gegeven voor deze wedstrijd.
Op basis van al deze elementen, en in het belang van de competitie, beslist de Raad van Bestuur van de VHV om
zowel HC Leuven als Knack Handbalteam Roeselare startrecht te geven in de Liga 3 competitie. Deze competitie
zal gedurende het seizoen 2018-2019 dan ook uit 13 ploegen bestaan. Om gedurende het seizoen 2019-2020 terug
naar 12 ploegen te gaan zal er gedurende het seizoen 2018-2019 één stijger minder zijn uit de Regioreeksen.
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2.3 Nationale kalenders
2.3.1 BeNe-League
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2.3.2 Heren 1° Nationale
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2.3.3 Heren 2° Nationale
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2.3.4 Dames 1° Nationale
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2.3.5 Dames 2° Nationale
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2.4 VHV-kalenders
De VHV-kalenders zullen deze week worden opgemaakt en volgende week verschijnen in HB7.

2.5 Beker van België
2.5.1 Inschrijvingen
De inschrijving van HBC Evergem en Knack Handbalteam Roeselare in de Beker van België Heren wordt niet
weerhouden op basis van artikel 633 §4 van de KBHB-reglementering.

2.5.2 Organisatie van de beker
De VHV wenst de clubs graag te herinneren aan de beslissing van het PUC met betrekking tot de organisatie van
de Beker van België voor de heren:
Vanaf het seizoen 2018/2019 zal de Beker van België “heren” als volgt ingericht worden:
− 1ste ronde KBHB: 32 ploegen met de clubs uit nationale afdelingen + de gekwalificeerde clubs uit de
voorrondes VHV en LFH
− 2e ronde KBHB: 16 ploegen in heen- en terugwedstrijden
− 3e ronde KBHB: 8 ploegen in heen- en terugwedstrijden
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−
−
−
−

4e ronde KBHB: 4 ploegen in heen- en terugwedstrijden
¼ finales KBHB: 1 wedstrijd – intrede van de 6 ploegen uit de BENE-League + de 2 gekwalificeerde ploegen
uit de 4e ronde KBHB
½ finales KBHB: 1 wedstrijd
KBHB Finale: 1 wedstrijd

De 1/64-finales zullen worden georganiseerd op KBHB-niveau in het weekend van 8/9 september. Hier zullen alle
nationaal spelende ploegen aan deelnemen, evenals 8 ploegen welke op VHV/regio niveau spelen en 8 ploegen
welke op LFH/regio niveau spelen. Om deze 8 ploegen te bepalen, zal er op ½ september een Vlaamse voorronde
worden gespeeld. De trekking van deze Vlaamse 1/128-finale en de 1/64-finale op KBHB-niveau vindt plaats op
13 juni.
Voor de dames blijft de Bekerformule zoals gedurende de afgelopen seizoenen.

2.6 Zomer Sportpromotietoer 2018
De VHV is op volgende dagen aanwezig op de sportpromotietoer Sport
Vlaanderen:
5 juli in Koekelberg
6 augustus in Bredene
7 augustus in Wenduine
9 augustus in Middelkerke
13 augustus in Mol
Breng gerust je vrienden mee en laat ze kennis maken met handbal in
onze opblaasstructuur.
Er zijn uiteraard nog tal van andere sporten en activiteiten die dag.
Meer info: gerrit@handbal.be of 0486 90 67 46

3 Wedstrijdinformatie
Nihil.

4 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
Nihil.
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5 Verslagen commissies en comités
5.1 BESLISSING PARITAIR SPORTCOMITE KBHB-URBH
In de zaak lastens: BERTELS LARS (43285)
Wegens: feiten dd. 31.03.2018 wedstrijd HC ATOMIX vs CALLANT TONGEREN
Gelet op het wedstrijdverslag, het scheidsrechtersverslag, het voorstel tot minnelijke schikking van 04.04.2018.
Gehoord Dhr Bertels in zijn verweermiddelen op de zitting van de PSC van 22.05.2018 te Vilvoorde.
Dhr Bertels betwist ten dele de bewoordingen die hij volgens het verslag t.a.v. de scheidsrechters zou hebben
gebruikt. Het staat wel vast dat betrokkene tijdens de wedstrijd meermaals was gewaarschuwd naar aanleiding
van ongepaste commentaar tegenover de scheidsrechters en hij tegen het einde van de wedstrijd uiteindelijk ook
om deze reden werd uitgesloten.
Deze verbale agressie blijkt zich ook na het einde van de wedstrijd te hebben verdergezet.
Een dergelijke houding van een coach tegenover de scheidsrechters is volstrekt onaanvaardbaar; het werkt niet
alleen als een negatief signaal naar zijn team toe maar straalt, bij uitbreiding, eveneens een negatief imago uit
van de handbalsport op zich.
Daartegenover staat dat betrokkene reeds lang in het circuit meedraait zowel als speler als nadien als coach en
er, voor zover bekend, geen antecedenten van gelijkaardig gedrag bekend zijn.
Ter zitting geeft Dhr Bertels toe dat hij om opportuniteitsredenen (nog belangrijke wedstrijden in het verschiet)
niet is ingegaan op het voorstel tot minnelijke schikking.
Rekening houden met voormelde overwegingen, beslist de PSC dat de heer Lars BERTELS zich heeft schuldig
gemaakt aan ‘grof onsportief gedrag’ en spreekt hiervoor een schorsing uit voor 4 officiële competitiedagen.
Zegt dat deze schorsing effectief is voor 2 competitiedagen, ingaande vanaf de eerste speeldag in de reguliere
competitie van het seizoen 2018-2019 en wordt opgelegd met een proeftijd van 6 maand.
Zegt dat de schorsing van de volgens 2 dagen volledig met uitstel is gedurende een periode van 2 jaar.
Aldus uitgesproken op de zitting van de PSC-CPS van 22 mei 2018.
Hebben geoordeeld over de zaak :
Marc Rozein, voorzitter
Michel Henrotte, Jacques Van Daele, Jos Verelst, leden
Luc Van Cauwenberghe, secretaris.
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