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1 Clubnieuws
1.1 Ontslagen door de club
1.1.1 HC Hades
Jarne Eben (88537)
Geertje Guns (87338)
Joren Mertens (73436)
Arnold Mertens (83391)
Marie-Louise Mulkens (82197)
Ruben Overweg (86219)
Kelly Poppelmonde (85179)
Dani�lle Rabijns (77886)
Robbe Rooijakkers (87277)
Maria Santos (82220)
Mario Theeuwen (39391)
Koen Van Veldhoven (89923)
Matty Vanhoudt (81287)
Bram Vlassaks (77649)

1.1.2 DHT Middelkerke Izegem
Ninah Guilini (88855)
Agnes Meeuwis (85541)
Kayleigh Dhiedt (87400)
Mieke Simoens (82844)
Fatima Feddal (78577)
Freya Hellinckx (78697)

1.1.3 Olse Merksem
Gil Dejonghe (73407)
Otis Peeters (86688)

1.1.4 Elita Lebbeke
Mathis Dhaene (78924)
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1.1.5 Sporting NeLo
Luca Daens (88708)
Ruud Mennen (88718)
Nienke Mennen (88717)
Lander Plas (88716)
Thomas Slegers (88705)
Dries Simons (88490)
Tibo Bierwerts (86963)
Louise Vanden Boer (88768)
Daan Swinters (86389)
Bram Theuws (86390)
Sam Jansen (87775)
Thijmen Schuurmans (86890)
Amber Simons (88116)
Nick Simons (88148)
Louise Bergs (79258)
Amira Bourka�b (88117)
Mehdi-Amine Bourka�b (88142)
Sven Jacobs (84189)
Selim Koc (87032)
Zander Leirs (86961)
Sven Meijer (85171)
Vince Montgomery (81443)
Bujar Qerimi (83216)
Kyarah Vos (86889)
Koen Bergs (81023)
Brian Bleyen (39554)
Patriek Daniels (48555)
Eduard Klyuyko (88476)
Roel Lehaen (77004)
Tom Ravyts (72476)
Jean-Pierre Royackers (69860)
Philippe Spooren (37252)
Jan Vandervelden (79516)
Alexander Walbers (79015)
Kato Rabijns (88710)
Floris Rabijns (88711)
Jazz Mannaerts (88704)

1.1.6 Achilles Bocholt
Valere Colla (20398)
Johan Coninckx (46224)
Willy Ferson (79042)
Beau Goossens (86140)
Geert Kerpershoek (79200)
Esther Langeslag (87591)
Kurt Loenders (46295)
Timo Meurs (82808)
Zmavc Tevz (89504)
Nejc Zmavc (88799)

HB7: 2017 / 4

1.1.7 HV Arena
Roos Aerts (88684)
Yves Agten (80550)
Lucas Delien (88311)
Siemen Gabri�ls (86524)
Iluna Geijsels (90082)
Roos Jansen (86972)
Lieve Ketelbuters (89758)
Daan Liesens (88421)
Joyce Natkiel (88685)
Thiemen Pellens (88302)
Davy Raes (66468)
Gunter Thijs (42696)
Janneel Van Dams (88745)
Ray-Sheny Van Dams (88746)
Lynn Vandenberk (88738)
Yoni Vankrunkelsven (79060)
Wim Vanreusel (43965)
Kris Aerts (40939)
Danny Grispen (38723)
Emile Peeters (36354)
Johan Plees (80444)
Andy Rozak (83866)
Johan Smeets (15979)
Peter Stienaers (69312)
Dominiek Vanbuel (83030)
Valere Vanrintel (76642)
Danny Vrolix (86681)
Gaby Wouters (43098)

1.1.8 HBC Izegem
Bengt Dewulf (80395)
Lawrence Vandenberghe (74719)

1.1.9 Olse Merksem
Lucien Vercauteren (16873)
Dimitri Van Den Hoed (85201)
Wouter Sas (70109)
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1.1.10

Callant Tongeren

Katleen Baldewijns (84234)
Sonja Coemans (79422)
Christian Coenen (18544)
Roel Droogmans (75184)
Dorien Erkens (82012)
Alexandra Herremans (81160)
Adam Janosek (86965)
Benjamin Janosek (86966)
Isabelle Levecq (75805)
Robrecht Moens (76230)
Mathijs Nelissen (75415)
Frederik Ramaekers (74649)
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2 VHV – KBHB mededelingen
2.1 Verlenging legitimatiekaart
Aan de houders van een KBHB/VHV legitimatiekaart, gelieve voor 1/9/2017 je kaart naar de VHV op te sturen
voor verlenging.

2.2 Medische attesten
Gelieve de medische attesten te controleren via de database en ontbrekende door te mailen naar
info@handbal.be
Denk er ook aan de medische attesten van de spelers/speelsters die 16 jaar worden tijdens het komende seizoen
reeds in orde te brengen. Spelers die geen medisch attest hebben vanaf 16 jaar, zijn niet speelgerechtigd!

2.3 JeugdSportFonds
De deadline voor het indienen van de documenten van het JeugdSportFonds is dit jaar, net zoals vorig jaar, 31
oktober! Meer informatie volgt nog. Het indienen zal vooralsnog gebeuren via de huidige database.

2.4 Infosessie met Ethias op dinsdag 12 september
Op dinsdag 12 september 2017 organiseert de VHV in samenwerking met Ethias een infosessie. Het ganse
verzekeringsaspect zal hierbij aan bod komen : wat is allemaal verzekerd, wat is niet verzekerd, welke
bijkomende verzekeringen kunnen genomen worden (bv reisverzekering), wat is Extranet en hoe werkt? In de
toekomst zal er verplicht via Extranet aangifte dienen te gebeuren van een sportongeval. Indien er specifieke
vragen zijn, dan kunnen deze zeker gesteld worden. Ook op voorhand mogen er al vragen doorgestuurd worden
via linde.panis@handbal.be

Datum : Dinsdag 12 september 2017
Locatie : Sport Vlaanderen centrum Herentals, Vorselaarsebaan 60, 2200 Herentals
Aanvang : 20u
Spreker : Bart Hannes, Ethias
Inschrijvingsgeld : gratis
Inschrijvingen : http://www.handbal.be/nl/ethias-bijscholing
Meer info : via linde.panis@handbal.be
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2.5 Bijscholing op maandag 9 oktober : Van start met een vrijwilligersbeleid.
Hoe behoud je je vrijwilligers?
Op maandag 9 oktober organiseert de VHV in samenwerking met het Dynamoproject een bijscholing met als thema
: Van start met een vrijwilligersbeleid. Hoe behoud je je vrijwilligers?
Werken met vrijwilligers wil zeggen dat je bewust tijd neemt om na te denken hoe je kan werken met
vrijwilligers. Iedereen is het erover eens dat het vinden van en het werken met vrijwilligers niet (meer) evident
is. Iets wat ook veel sportclubs de laatste tijd ondervinden. Deze sessie moedigt je aan om oplossingsgericht te
denken. Vanuit de realiteit die sportclubbestuurders ervaren, willen we een weg tonen in het werken met
vrijwilligers. We bekijken het via een stappenplan (zie brochure “Een vrijwilligersvriendelijke sportclub” van
het Dynamo Project) dat je onmiddellijk kan toepassen in je sportclub.

Datum : Maandag 9 oktober
Locatie : Sporthal Sorghvliedt, Krijgsbaan 20, 2660 Hoboken (zaaltje achter cafetaria boven).
Aanvang : 20u-23u
Spreker : Marianne Cap
Erkenning : vrijwilligersverantwoordelijken (JSF)
Inschrijvingsgeld : 12,5 euro voor VHV-leden (andere tarieven zie website Dynamo)
Inschrijvingen : https://www.dynamoproject.be/bijscholing/van-start-met-een-vrijwilligersbeleid-hoe-behoudje-je-vrijwilligers-hoboken-09102017
Meer info : via linde.panis@handbal.be

2.6 Trainerslicenties 2017-2018
Reglementering trainerslicenties 2017 - 2018
A.

Algemeen

1.

Elke hoofdtrainer die op het wedstrijdblad vermeld wordt moet in het bezit zijn van een geldige
trainerslicentie. Dit is de trainer die op het wedstrijdblad vermeld staat onder “official A”. Enige
uitzondering mogelijk is een speler-coach.
Dit dient vooraf aangevraagd te worden via het
aanvraagformulier. Deze verplichting geldt voor de officiële wedstrijden van:
Alle clubs van de VHV die aantreden op KBHB niveau: Beneleague heren, 1ste Nationale heren en
dames, 2de Nationale heren en dames
Alle clubs die aantreden op het volgende VHV niveau: Liga 1 heren
Er zijn drie soorten van trainerslicenties voorzien, nl:
de trainerslicentie A
de trainerslicentie B
de trainerslicentie C
Een trainerslicentie is voor twee competitiejaren geldig en is persoonlijk! Om de licentie te kunnen
verlengen zullen 10 credits moeten worden behaald. Hiervoor tellen alle bijscholingen mee (ook de
interne clubbijscholingen), rekening houdend met het vereiste niveau. De Topsportcel van de VHV
bepaalt vooraf voor hoeveel credits een bijscholing meetelt.

2.

3.
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4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

De trainerslicentie die geldig is voor een hogere afdeling is ook geldig in de lagere afdelingen maar niet
omgekeerd.
Zowel de club als de trainer kan de licentie aanvragen via een standaardformulier dat te vinden is op de
website van de VHV.
In de tijdelijke afwezigheid van een trainer op een officiële wedstrijd kan men op de volgende wijze
voorzien:
door de assistent-trainer, die over een geldige trainerslicentie beschikt.
door een trainer zonder geldige trainerslicentie, is 5 maal per competitiejaar toegestaan. Vanaf de
6de maal dat een officiële wedstrijd betwist wordt zonder een trainer met geldige trainerslicentie,
wordt een boete van 25€/wedstrijd aangerekend.
De controle van de geldigheid van de trainerslicentie gebeurt op basis van controle van de
wedstrijdbladen.
Trainersdiploma’s die niet door de Vlaamse Trainersschool zijn uitgegeven zullen ter gelijkschaling
worden voorgelegd aan de Topsportcel van de VHV
Een trainer kan slechts éénmaal een trainerslicentie aanvragen, nadien kan hij/zij het enkel laten
verlengen of upgraden.
Een afwijking van het traject kan steeds via een gemotiveerde aanvraag worden voorgelegd aan de
Topsport Commissie van de VHV. (bvb zwangerschap)
Buitenlandse bijscholingen komen enkel in aanmerking na goedkeuring en inschaling door de Topsportcel
van de VHV. (wordt zeker aangemoedigd)
Gevallen die niet voorzien zijn in het reglement zullen behandeld worden door de Topsportcel van de
VHV.

B.

Trainerslicentie A

1.

Aanvraag
Iedere trainer en assistent-trainer kan een trainerslicentie A verkrijgen voor de duur van 2 seizoenen. Hij
moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen:
het VTS diploma Trainer A Handbal bezitten of het behalen via het kortst mogelijke traject (1);
(indien de betrokkene niet slaagt of niet deelneemt zal zijn trainerslicentie niet worden verlengd)
het standaard aanvraag formulier ingevuld opsturen. Dit formulier vindt men op de VHV website;
Verlenging
Elke trainer en assistent-trainer die over een geldige trainerslicentie beschikt kan na 2 seizoenen een
verlenging van de trainerslicentie verkrijgen.
Hij moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen:
het standaard aanvraag formulier ingevuld opsturen. Dit formulier vindt men op de VHV website;
behalen van 10 credits door het volgen van bijscholingen van niveau A . Een bijscholingsuur telt voor
1 of meerdere credits. Dit wordt door de Topsportcel van de VHV bepaald. De trainer houdt de VHV
op de hoogte van de gevolgde bijscholingen (attest binnen de 2 maanden na het volgen van de
bijscholing aan de VHV bezorgen).
trainers die het trainer A handbal diploma behalen tijdens of na de periode waarin hun licentie geldig
is kunnen middels het opsturen van een copie van het behaalde diploma hun licentie laten upgraden.

2.

C.

Trainerslicentie B

1.

Aanvraag
Iedere trainer en assistent-trainer kan een trainerslicentie B verkrijgen voor de duur van 2 seizoenen. Hij
moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen:
het VTS diploma Trainer B Handbal bezitten of het behalen via het kortst mogelijke traject (1);
(indien de betrokkene niet slaagt of niet deelneemt zal zijn trainerslicentie niet worden verlengd)
het standaard aanvraag formulier ingevuld opsturen. Dit formulier vindt men op de VHV website;
Verlenging
Elke trainer en assistent-trainer die over een geldige trainerslicentie beschikt kan na 2 seizoenen een
verlenging van de trainerslicentie verkrijgen.
Hij moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen:

2.
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-

-

het standaard aanvraag formulier ingevuld opsturen. Dit formulier vindt men op de VHV website;
behalen van 10 credits door het volgen van bijscholingen door het volgen van bijscholingen van niveau
B. Een bijscholingsuur telt voor 1 of meerdere credits. Dit wordt door de Topsportcel van de VHV
bepaald. De trainer houdt de VHV op de hoogte van de gevolgde bijscholingen (attest binnen de 2
maanden na het volgen van de bijscholing aan de VHV bezorgen).
trainers die het trainer B handbal diploma behalen tijdens of na de periode waarin hun licentie geldig
is kunnen middels het opsturen van een copie van het behaalde diploma hun licentie laten upgraden.

D.

Trainerslicentie C

1.

Aanvraag
Iedere trainer en assistent-trainer kan een trainerslicentie C verkrijgen voor de duur van 2 seizoenen. Hij
moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen:
het VTS diploma Trainer instructeur B handbal bezitten of het behalen binnen het kortst mogelijke
traject (1). (indien de betrokkene niet slaagt of niet deelneemt zal zijn trainerslicentie niet worden
verlengd)
het standaard aanvraag formulier ingevuld opsturen. Dit formulier vindt men op de VHV website;
Verlenging
Elke trainer en assistent-trainer die over een geldige trainerslicentie beschikt kan 2 seizoenen een
verlenging van zijn trainerslicentie verkrijgen.
Hij moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen:
het standaard aanvraag formulier ingevuld opsturen. Dit formulier vindt men op de VHV website;
behalen van 10 credits door het volgen van bijscholingen van niveau C. Een bijscholingsuur telt voor
1 of meerdere credits. Dit wordt door de Topsportcel van de VHV bepaald. De trainer houdt de VHV
op de hoogte van de gevolgde bijscholingen (attest binnen de 2 maanden na het volgen van de
bijscholing aan de VHV bezorgen).

2.

E.

Licentieplicht seizoen 2017-2018

1.

Hoofdtrainers die actief zijn in Beneleague heren en 1ste Nationale heren
a. Moeten over een trainerslicentie A beschikken.
b. Moeten om hun trainerslicentie te kunnen verlengen minstens 10 credits behaald hebben op niveau
A gedurende de 2 seizoenen voorafgaand aan de verlengingsaanvraag
Hoofdtrainers die actief zijn in 2de Nationale heren of 1ste nationale dames:
a. Moeten minstens over een trainerslicentie B beschikken.
b. Moeten om hun trainerslicentie te kunnen verlengen minstens 10 credits behaald hebben op niveau
B of hoger gedurende de 2 seizoenen voorafgaand aan de verlengingsaanvraag
Hoofdtrainers die actief zijn in Liga 1 heren of 2ste Nationale dames:
a. Moeten minstens over een trainerslicentie C beschikken.
b. Moeten om hun trainerslicentie te kunnen verlengen minstens 10 credits behaald hebben op niveau
C of hoger gedurende de 2 seizoenen voorafgaand aan de verlengingsaanvraag

2.

3.

F.

Opmerkingen

(1)

Een trainer die nog niet beschikt over een trainersdiploma kan gelijk welke trainerslicentie aanvragen,
hij/zij engageert zich dan wel om het vereiste diploma via het kortst mogelijke traject te behalen. Zijn
licentie vervalt bij de start van een cursus waaraan hij is geacht deel te nemen. Hij/zij dient uiteraard
wel te voldoen aan de bijscholingsplicht.
Een traject start steeds bij de aanvraag van de trainerslicentie en wordt NIET onderbroken bij een
eventuele inactiviteit
Indien een trainer na een inactiviteit opnieuw een verlenging van zijn trainerslicentie aanvraagt, moet
hij/zij 10 credits behalen via het volgen van bijscholingen.
Tijdens de periode dat men een opleiding volgt is men vrijgesteld van het volgen van bijscholingen (een
opleiding telt automatisch voor 10 credits (uitgezonderd de aspirant-initiator)).

(2)
(3)
(4)
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Aanvraagformulier trainerslicentie 2017-2019

□ NIEUWE AANVRAAG

□ VERLENGING

□ UPDATE

Persoonlijke gegevens
Naam:
Voornaam:
Geboortedatum:
Adres:
Postnummer:

Gemeente:

GSM:
Email:
De hoofdtrainer (met licentie) dient op het wedstrijdblad vermeld te staan onder “official A”. Enige
uitzondering mogelijk is een speler-coach.
O Gelieve het volgende vakje aan te vinken indien deze uitzondering het geval is

Licentiegegevens
Aanvraag voor:

Trainerslicentie A

Trainerslicentie B

Trainerslicentie C

Schrappen wat niet past

Geldig:

2017-2019 (2
seizoenen)

VTS diploma:

Trainer A Handbal

Trainer B Handbal

Instructeur B Handbal

Indien men het vereiste diploma nog niet behaald heeft, engageert men zich automatisch om het
kortst mogelijke traject te volgen tot het behalen hiervan.

Deze aanvraag dient opgestuurd te worden naar het secretariaat van de Vlaamse Handbal Vereniging: (bij
voorkeur via mail) : gerrit.vertommen@handbal.be
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2.7 Competitiehervorming 2017/2018  2018/2019
Hieronder vinden jullie een overzicht van de stijger-dalerregeling naar aanleiding van de competitiehervorming
2018-2019 op nationaal niveau.

HB7: 2017 / 12

2.8 Aanpassing wedstrijdvergoedingen scheidsrechters
Onderstaande wedstrijdvergoedingen zijn vanaf dit seizoen van kracht op KBHB niveau. De verhoging m.b.t. de
vergoedingen op VHV-niveau dient nog definitieve goedkeuring te verkrijgen.
Competitie
BENE-League
1e Nat. Heren (+Play-Offs/Play_Downs en beslissingswedstrijden)
2e Nat. Heren (+Play-Offs/Play Downs en beslissingswedstrijden)
1e Nat. Dames (+Play-Offs en beslissingswedstrijden)
Reserven 1e Nat. Dames
2e Nat. Dames

100,00
75,00
49,85
45,80
23,15
32,55

Nationale Jeugdfinales: J/M 14, J/M16
Nationale Jeugdfinales: J18/M19
Beker van België Heren:

Beker van België Dames:

Oefenwedstrijden
Trainingswedstrijd van Eerste Nationale heren
Trainingswedstrijd van senioren 2NH, 1ND, 2ND
Internationale oefenwedstrijd (clubs)
Oefenwedstrijden nationale ploegen
Trainingswedstrijd van nationale ploeg senioren/club team
Trainingswedstrijd van nationale ploeg junioren/club team
Trainingswedstrijd van nationale ploeg young men-women/club team
Internationale wedstrijd van nationale ploeg senioren-, juniorenteam
Waarnemer nationaal
2e Waarneming in zelfde opdracht

€
€
€
€
€
€

25,20 €
31,55 €
tot en met 1/16 finale
1/8, 1/4 finale
1/2 finale en finale
tot en met 1/16 finale
1/8, 1/4 finale
1/2 finale en finale

niveau thuisploeg
49,85 €
75,00 €
niveau thuisploeg
32,55 €
45,80 €

36,40 €
23,40 €
50% van de reeks van het bezochte team

36,50
23,40
17,70
70,00
26,75
15,60

€
€
€
€
€
€
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3 Wedstrijdinformatie
3.1 Beker van België loting
Sporting Nelo heeft klacht ingediend met betrekking tot haar toewijzing als enige BENELeague-ploeg in de 1/32ste
finale van de Beker van België.
De Raad van Bestuur van de VHV heeft de klacht van Sporting Nelo ontvankelijk verklaard en vervolgens beslist
dat de BENELeague-ploeg die vanaf de 1/32ste finale moet aantreden in de Beker van België bij loting zou worden
aangeduid. Hubo Initia Hasselt werd geloot. Hubo Initia Hasselt zal derhalve vanaf de 1/32ste finale deelnemen
aan de Beker van België, in plaats van Sporting Nelo.

3.2 Beker van België Heren
Ronde Datum
1/128 3/09/2017 - 16u00
2/09/2017 - 19u40

WedCode
BB001
BB002

Thuisploeg
HC Leuven
Hannibal Tessenderlo

Uitploeg
HBC Evergem
HC Aalst

Ronde Datum
1/64 9-10/09/2017
9-10/09/2017
10/09/2017 - 18u45
9/09/2017 - 20u30
9/09/2017 - 20u45
9/09/2017 - 19u00
9/09/2017 - 20u15
10/09/2017 – 15u30

WedCode
BB003
BB004
BB005
BB006
BB007
BB008
BB009
BB010

Thuisploeg
Uitploeg
Win BB001
Desselgemse HC
Win BB002
HC Eeklo
Knack Handbalteam Roeselare HV Uilenspiegel
HHV Meeuwen
HBC Dendermonde
T Noorden
Pentagoon Kortessem
Brasschaat HC
HBC Izegem
Welta Mechelen
HC Overpelt
Handbal Lokeren
Elita Lebbeke

Ronde Datum
1/32 16-17/09/2017
16-17/09/2017
16-17/09/2017
16-17/09/2017
16-17/09/2017
16-17/09/2017
13/09/2017 - 20u30
16-17/09/2017

WedCode
BB0011
BB0012
BB0013
BB0014
BB0015
BB0016
BB0017
BB0018

Thuisploeg
Win BB004
Win BB009
Win BB005
Win BB003
Win BB007
Apolloon Kortrijk
HK Waasmunster
Win BB010

Uitploeg
Initia Hasselt
Kreasa Houthalen
HB Sint-Truiden
HC Atomix
Win BB008
DB Gent
Olse Merksem
Win BB006

Ronde Datum
1/16 1/11/2017
1/11/2017
1/11/2017
1/11/2017

WedCode
BB0019
BB0020
BB0021
BB0022

Thuisploeg
Win BB0013
Win BB0014
Win BB0017
Win BB0016

Uitploeg
Win BB0018
Win BB0015
Win BB0012
Win BB0011

1/8e finales:
4 winnaars 1/16e finales + Sporting NeLo + Sasja HC + Achilles Bocholt + Callant Tongeren + 8 LFH
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3.3 Beker van België Dames
Ronde Datum
1/32 16-17/09/2017
13/09/2017 - 19u30
17/09/2017 - 17u00
3/09/2017 - 18u00

WedCode
BD001
BD002
BD003
BD004

Thuisploeg
Ap. Kortrijk
Aalst
Roeselare
HC Leuven

Uitploeg
Evergem
Welta Mechelen
HC Eeklo
Olva Brugge

Ronde Datum
1/16 1/11/2017
1/11/2017
1/11/2017 - 19u00
1/11/2017
1/11/2017

WedCode
BD005
BD006
BD007
BD008
BD009

Thuisploeg
Atomix
BD002
Uilenspiegel
BD004
BD003

Uitploeg
DHC Overpelt
DHC Meeuwen
Olse Merksem
Sporting NeLo
BD001

1/8e finales:
5 winnaars 1/16e finales + Achilles Bocholt + DHC Waasmunster + DHW Antwerpen + Initia Hasselt + HB SintTruiden + DHT Middelkerke-Izegem + Rhino + 4 LFH
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3.4 M14 Promotietornooitjes
Nieuwe formule met 2 extra Welkom!tornooitjes!
Er wordt overgegaan naar 6 tornooitjes!
De 4 bestaande tornooitjes zullen volgend seizoen aangevuld worden met 2 Welkom!tornooitjes. Tijdens het
eerste weekend, 7-8/10 en tijdens het weekend van 3-4/03, worden alle clubs uitgenodigd om hun meisjes te
laten deelnemen! Heeft een club bijvoorbeeld slechts 2 meisjes, dan worden deze uitgenodigd om mee te komen
spelen en worden er samengestelde ploegjes gemaakt. Op die manier willen we alle meisjes de kans geven om
ook eens met en tegen meisjes te spelen en een fijne meisjeshandbaldag te beleven.
Hoofddoelstelling blijft om zoveel mogelijk meisjes de kans te geven om te spelen tegen andere meisjes en om
meer te kunnen spelen.
 toffe handbaltornooitjes spelen met vriendinnetjes!
 geen competitie maar 6 leuke tornooitjes waar handbalplezier en het leren centraal staan!
 samen met meisjes en tegen meisjes spelen!
 dé manier om een M14 meisjesploeg op te bouwen en een kans te geven!
 solidariteit tussen de clubs!
 samen werken aan de toekomst van het dameshandbal!
De regels blijven tijdens de tornooien soepel. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat enkele oudere meisjes
deelnemen, die anders weinig spelgelegenheid hebben binnen de competitie, alsook dat de deelnemende ploegen
andere ploegjes, beginnende ploegjes of ploegjes die met te weinig zijn maar graag willen deelnemen, uit de
nood helpen tijdens het tornooi.

Deelnemers kunnen zich melden bij linde.panis@handbal.be voor 15 september.
Wie inschrijft, neemt deel aan de 6 tornooien. Later tijdens het jaar inschrijven is mogelijk, maar dan dient wel
ingeschreven te worden voor al de resterende tornooien.
Daarnaast kunnen clubs die slechts enkele meisjes hebben hen kennis laten maken met meisjeshandbal tijdens
de 2 Welkom!tornooitjes. Hiervoor kan contact opgenomen worden met linde.panis@handbal.be tot 2 weken voor
het Welkom!tornooitje. Deze meisjes worden dan bij een andere ploeg ingedeeld.

Tornooidata
Speelweekend
Weekend 7-8/10/2017
Weekend 4-5/11/2017
Weekend 25-26/11/2017
Weekend 20-21/01/2018
Weekend 17-18/02/2018
Weekend 3-4/03/2018

Welkom! tornooitje

Welkom! Tornooitje (tijdens damesdag)

Kandidaat-organisatoren kunnen zich reeds melden bij linde.panis@handbal.be
Afhankelijk van het aantal ingeschreven ploegjes, zullen er één of meerdere locaties per speelweekend voorzien
worden. Bepaalde deelname- en organisatiekosten komen in aanmerking voor het JeugdSportFonds!
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Richtlijnen
1. Het hoofddoel van deze tornooien is zoveel mogelijk M14 speelsters een extra speelgelegenheid aan te
bieden en hen de kans bieden te spelen tegen meisjes van eigen leeftijd. Er mogen niet teveel beperkende
regels zijn, er dient soepel geageerd te worden.
2. Er worden 6 promotieweekends georganiseerd. Hier kunnen 2 of zelfs drie tornooien plaatsvinden,
afhankelijk van het aantal deelnemers. De tornooien worden verdeeld over de regio’s. De VHV verdeelt
de ploegen met de betrachting het zo interessant mogelijk te maken voor iedere ploeg.
3. Inschrijven voor 15 september. Wie inschrijft, neemt deel aan de 6 tornooien. Forfait levert een boete
op van 50 euro. Later inschrijven kan, maar dan dient deelgenomen te worden aan al de resterende
tornooien. Dit om de continuïteit te garanderen. Daarnaast kan er los ingeschreven worden voor de
Welkom! Tornooitjes door ploegen die slechts enkele meisjes hebben, tot 2 weken voor het tornooitje.
4. De tornooien staan open voor alle ploegen, ook samengestelde gelegenheidsploegen en ploegen uit
Wallonië.
5. De organisator stelt zich tolerant op wat betreft de leeftijd: bv. toelaten van enkele speelsters die 1 of
2 jaar te oud zijn. De toelating hiervoor dient evenwel op voorhand aan de organisator gevraagd te
worden. Ook ten opzichte van ploegen die met minder speelsters aantreden, dient sportief gehandeld te
worden, door bv 5 tegen 5 te spelen of speelsters af te geven. Zoveel mogelijk meisjes zoveel mogelijk
laten spelen, is de boodschap!
6. Het speelschema wordt opgesteld door de VHV in samenspraak met de organisator. Er wordt gezorgd dat
elke ploeg zoveel mogelijk speelt.
7. De organisator zorgt voor de tafel en de scheidsrechter(s). Dit hoeven geen officiële scheidsrechters te
zijn, maar indien mogelijk wel meisjes. Jeugdscheidsrechters dienen begeleid te worden door een
jeugdscheidsrechterbegeleider.
8. De deelnemende ploegen brengen zelf ballen en verfrissingen mee.
9. De 2’ straftijd is altijd effectief 2 minuten. Bij een diskwalificatie is de wedstrijdstraf voldoende.
10. Er kan een rangschikking opgemaakt te worden. Dit is niet verplicht.
11. Bij aanvang van het tornooi geeft iedere ploeg een spelerslijst met de namen, geboortedata en
lidnummers aan de organisator af. Deze worden nadien opgestuurd naar de VHV. Het is niet verplicht een
officieel wedstrijdblad op te stellen van iedere wedstrijd.
12. Nieuwe speelsters die nog niet aangesloten zijn bij de VHV, mogen het tornooi meespelen. Daarna dienen
ze lid te zijn. De geboortedatum van de betreffende speelster wordt genoteerd op de spelerslijst die bij
aanvang van het tornooi wordt afgegeven.
13. De tornooien gelden voor de verzekering ook als ‘sportpromotionele activiteit’
Polisnummers verzekering:
- sportongevallen (voor aangesloten leden): 45.088.297
- promotionele activiteiten (voor niet-aangesloten leden) : 45.088.313
- vrijwilligers (organisatie) : 45.070.587
14. Er wordt gevraagd op foto’s te maken tijdens het tornooi. Na het tornooi kan er een verslagje met foto’s
gemaild worden naar linde.panis@handbal.be om het op de VHV-website te laten plaatsen.
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3.5 Open J14 tornooitjes
De VHV wil komend seizoen opnieuw de Open J14 tornooien organiseren. Dit zijn 4 vriendschappelijke tornooien
waarbij ploegen de gelegenheid hebben om te spelen tegen ploegen uit andere regio’s.

Tornooidata
Speelweekend
Weekend 7-8/10/2017
Weekend 25-26/11/2017
Weekend 20-21/01/2018
Weekend 10-11/03/2018

Organisator 1

Organisator 2

Inschrijven
Meer informatie is te verkrijgen bij Linde Panis.
Inschrijven is mogelijk tot 15 september via linde.panis@handbal.be
Wie inschrijft, neemt deel aan de 4 tornooien.

Organisatie tornooien
Clubs kunnen zich kandidaat stellen om een tornooi te organiseren. Zij dienen daarbij zelf voor scheidsrechters,
liefst jeugdscheidsrechters, te zorgen. Bepaalde deelname- en organisatiekosten komen in aanmerking voor het
JeugdSportFonds!
Kandidaat-organisatoren kunnen zich melden bij linde.panis@handbal.be
Afhankelijk van het aantal ingeschreven ploegjes, zullen er één of meerdere locaties per speelweekend voorzien
worden.

Richtlijnen
1. Het hoofddoel van deze tornooien is J14 spelers extra speelgelegenheid aan te bieden tegen andere
tegenstanders dan in de regio.
2. Er worden 4 Open J14 weekends georganiseerd. Hier kunnen 2 of zelfs drie tornooien plaatsvinden,
afhankelijk van het aantal deelnemers. De tornooien worden verdeeld over de regio’s. De VHV verdeelt
de ploegen met de betrachting het zo interessant mogelijk te maken voor iedere ploeg.
3. Inschrijven voor 1 oktober. Wie inschrijft, neemt deel aan de 4 tornooien. Forfait levert een boete op
van 50 euro.
4. De tornooien staan open voor alle ploegen, ook samengestelde ploegen en ploegen uit Wallonië.
5. Het speelschema wordt opgesteld door de VHV in samenspraak met de organisator. Er wordt gezorgd dat
elke ploeg zoveel mogelijk speelt.
6. De organisator zorgt voor de tafel en de scheidsrechter(s). Dit hoeven geen officiële scheidsrechters te
zijn. Jeugdscheidsrechters dienen begeleid te worden door een jeugdscheidsrechterbegeleider.
7. De deelnemende ploegen brengen zelf ballen en verfrissingen mee.
8. De 2’ straftijd is altijd effectief 2 minuten. Bij een diskwalificatie is de wedstrijdstraf voldoende.
9. Er kan een rangschikking opgemaakt te worden. Dit is niet verplicht.
10. Bij aanvang van het tornooi geeft iedere ploeg een spelerslijst met de namen, geboortedata en
lidnummers aan de organisator af. Deze worden nadien opgestuurd naar de VHV. Het is verplicht een
wedstrijdblad op te stellen van iedere wedstrijd. Het noteren van de shirtnummers, in plaats van de
namen, is hierbij voldoende.
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3.6 Programma weekend 2-3/9/2017
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4 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
4.1 Weekend 9-10/9/2017
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5 Verduidelijking spelregels IHF : beschermende uitrusting
en accessoires
De IHF heeft een verduidelijkend document opgesteld met betrekking tot de toegelaten en verboden
beschermende uitrustingen en accessoires. Hierbij dient bijkomend vermeld te worden dat zowel in de KBHBreglementen als in de VHV-reglementen staat dat het gebruik van hars (of elke ander kleefmiddel) gelimiteerd
is tot het aanbrengen van het product op de vingers (handen), en dat dit niet mag aangebracht worden op een
ander deel van het lichaam of op de sportuitrusting.
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