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1 Clubnieuws
2 VHV – KBHB mededelingen
2.1 Bestuurswijzigingen & contactgegevens
2.1.1 Fémina Visé
Fémina Visé meldt het ontslag van haar penningmeester, Christine Inchausti. De samenstelling van het bestuur
van Fémina Visé is momenteel als volgt:
Voorzitter:
Véronique Lensen
Rue Marchand 1/1, 4681 Hermalle-sous-Argenteau
0495 54 52 28
lensen.vero@hotmail.com
Secretariaat:
Bernadette Vandenbergh
Rue J. Vercheval 14, 4040 Herstal
0498 42 24 34
bernie.vdb@skynet.be
Penningmeester:
Ahmet Karabayir
Avenue du Chemin de Fer 46, 4602 Cheratte
0488 00 43 47
karabayir.ahmet54@gmail.com

2.1.2 Handball Villers 59
Handball Villers 59 meldt het ontslag van haar voorzitter, Philippe Ramirez, haar secretaris, André Praillet en
haar penningmeester, Jean-Paul Lejeune. De samenstelling van het bestuur van Handball Villers 59 is momenteel
als volgt:
Voorzitter:
André Saccasyn
Rue du Puits 5, 4530 Villers-Le-Bouillet
0477 77 72 03
andre.saccasyn@gmail.com
Secretariaat:
Thierry Bernimoulin
Rue de Waremme 42, 4530 Villers-Le-Bouillet
0475 37 00 85
thierry.bernimoulin@gmail.com
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Penningmeester:
André Praillet
Rue Fays 16, 4530 Villers-Le-Bouillet
0475 49 10 70
andrepraillet13@yahoo.fr

2.1.3 Jeunesse Jemeppe
Jeunesse Jemeppe meldt het ontslag van haar voorzitter, José Rodado en haar secretaris, Jean-Claude Laurencin.
De samenstelling van het bestuur van Jeunesse Jemeppe is momenteel als volgt:
Voorzitter:
Jean-Claude Laurencin
Les Bosquets 10, 4400 Flemalle
0479 29 43 26
jjemeppe@teledisnet.be
Secretariaat:
Gilles Léonard
Rue des Roselières 89, 4101 Jemeppe-Sur-Meuse
0476 61 34 17
gilles@gldesign.be
Penningmeester:
Dominique Dantinne
Rue P.E. Janson 392, 4460 Grâce-Hollogne
0475 98 96 69
d_dantinne@hotmail.com

2.1.4 HC Malmedy
HC Malmedy meldt het ontslag van haar voorzitter, Chantal Krings, haar secretaris, Catherine Alard en haar
penningmeester, Walter Schauss. De samenstelling van het bestuur van HC Malmedy is momenteel als volgt:
Voorzitter:
Alain Descy
Clos des Groseilliers 5, 4960 Malmedy
0473 68 16 59
adescy60@gmail.com
Secretariaat:
Thomas Gridelet
Rue Saint-Hubert 14, 4950 Waimes
0479 37 97 49
hcmalmedy@gmail.com
Penningmeester:
Olivier Johanns
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Balmoral 29, 4900 Spa
0497 11 53 41
olivierjohanns@gmail.com

2.1.5 HC Herstal-Trooz
HC Herstal-Trooz meldt het ontslag van haar voorzitter, haar secretaris en haar penningmeester. De samenstelling
van het bestuur van HC Herstal-Trooz is momenteel als volgt:
Voorzitter:
Chantal Bernkens
Rue de la Marsalle 59, 4040 Herstal
0478 84 34 09
chantal.bernkens2155@gmail.com
Secretariaat:
Norbert Sools
Rue de la Marsalle 59, 4040 Herstal
0475 26 03 97
soolsnorbert@gmail.com
Penningmeester:
Lucien THONNART
Rue J. Volders 170, 4683 Vivegnis
04 362 50 21
thonnart_1@hotmail.com

2.1.6 Liège Handball Club
Het secretariaat van Liège Handball club wordt sinds 21 mei 2019 beheerd door:
Franco Thèrèse Audrey
Quai de la Boverie 84/75, 4020 Luik
0468 25 12 06
secretariat@liegehc.be

2.1.7 Gewijzigde e-mailadressen
Onderstaande e-mailadressen werden gewijzigd. Er wordt gevraagd om deze vanaf heden in gebruik te nemen:
-

Nieuw e-mailadres van Norbert SOOLS, voorzitter van HC Herstal-Trooz: soolsnorbert@gmail.com
Nieuw e-mailadres van Frédéric DE WOUTERS, secretaris van Waterloo ASH: waterloohandball@gmail.com

2.2 Rechtzetting inschrijving Olse Merksem HC Beker van België Dames
In HB7 – 1843 – kon u Olse Merksem HC terugvinden bij de ingeschreven clubs voor de Beker van België Dames.
Wegens het algemeen forfait van Olse Merksem HC in Dames 2° Nationale, hebben de dames zich echter eveneens
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teruggetrokken uit de beker. Reglementair gezien zijn zij volgend jaar dus uitgesloten van deelname aan de Beker
van België.

2.3 KBHB-reglementen vanaf 01 augustus 2019
Toe te voegen aan 131 B.1 KBHB

De notulen dienen verzonden te worden naar de leden van het PUC en als goedgekeurd te worden beschouwd
wanneer, binnen de termijn van 15 werkdagen na verzending, de bestuurders geen bezwaar hebben
aangetekend ten aanzien van de Secretaris-Generaal.

111. KBHB

A. Maatschappelijk jaar
Het maatschappelijk jaar wordt vastgelegd van 1 januari tot 31 december.
Wordt
A. Maatschappelijke en sportieve jaren
a) Het maatschappelijke jaar loopt van 1 januari tot 31 december
b) Het sportieve jaar loopt van 1 augustus tot 31 juli van het daaropvolgende jaar

112 A 2. Bestuur

Welke ook de vorm van oprichting van een club wezen, moet haar bestuur comité uit liefhebbers zijn
samengesteld, die geen enkele vergoeding voor de uitoefening van hun functies mogen ontvangen. Uitzondering
mag worden gemaakt voor de secretaris, die mag worden vergoed voor zijn administratieve functies. De
bestuursleden
moeten
meerderjarig
of
ontvoogd
zijn.
Nochtans mogen bestuursleden van clubs, gevormd in de schoot van onderwijsinrichtingen, minderjarig zijn, op
voorwaarde dat deze die het bestuur van de club op zich neemt meerderjarig of ontvoogd is.
De statuten van een club mogen niet bepalen dat in de schoot van een clubbestuur leden van een samenwerkende
of andere maatschappij, niet erkend door de federatie, moeten worden opgenomen.
Wordt
De bestuursleden moeten meerderjarig of ontvoogd zijn.

125. Bijdragen

Al de aangesloten clubs betalen, ieder seizoen, een bijdrage aan hun Liga, die hiervoor het bedrag bepaalt.
De clubsecretarissen zijn verplicht het Secretariaat Generaal in te lichten van al de veranderingen die voorkomen
in het effectief van hun leden.
Wordt
Elke Liga betaalt, elk seizoen, een bijdrage aan de KBHB die het betreffende bedrag bepaalt.

131 J1

Lidkaart
Elk lidkaart dat aan de hieronder vermeldde voorwaarden voldoet geeft gratis toegang tot alle wedstrijden
gespeeld onder controle van de KBHB.
Wordt
Legitimatiekaart
Elke kaart die voldoet aan de hieronder opgesomde voorwaarden, geeft gratis toegang tot alle wedstrijden die
gespeeld worden onder controle van de KBHB.

137. Paritaire Commissie van Kampioenschappen (PCK)
Bevoegdheden
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A. De kalenders opstellen voor:
• 1ste nationale heren
• 2e nationale heren
• 1ste nationale dames
• 2e nationale dames
• de Beker van België vanaf de 1/8e finales
• de nationale jeugdfinales
B. Het onderzoek naar de aanvragen voor wijzigingen aan te brengen aan die kalender.
C. Het verlenen van toelating voor de organisatie en/of deelname aan vriendenwedstrijden en tornooien van
clubs van nationale afdelingen of van verschillende Liga’s of buitenlandse clubs.
D. Het dagelijks beheer van de kalenders wordt gedaan door de Secretaris Generaal van de KBHB in overleg met
zijn collega van de andere Liga, die hiervoor, indien nodig, een beroep kunnen doen op de Paritaire Commissie
van Kampioenschappen.
Wordt
Bevoegdheden
A. Deze commissie heeft onder haar bevoegdheden het opstellen van kalenders voor:
• 1ste nationale heren
• 2e nationale heren
• 1ste nationale dames
• 2e nationale dames
• de Beker van België vanaf de 1/8e finales
• de nationale jeugdfinales
B. Het onderzoek naar de aanvragen voor wijzigingen aan te brengen aan die kalenders.
C. Het verlenen van toelating voor de organisatie en/of deelname aan vriendenwedstrijden en tornooien van
clubs van nationale afdelingen of van verschillende Liga’s of buitenlandse clubs.
D. Het dagelijks beheer van de kalenders wordt uitgevoerd door het S.G. van de KBHB.
E. De Paritaire Commissie van Kampioenschappen is samengesteld uit medewerkers van beide Liga’s.

232. Verbodsbepalingen

Een trainer kan niet coachen, noch plaatsnemen op de bank van de officials van twee teams die tot verschillende
clubs behoren, maar wel in dezelfde divisie spelen.
Straf: 3 weekends per overtreding (er kan geen enkele functie als official worden uitgeoefend).
Wordt
Een trainer kan noch coachen, noch plaatsnemen op de bank van de officials van twee teams die tot verschillende
clubs behoren, maar wel in dezelfde divisie spelen. Hij kan ook geen speler zijn in dezelfde divisie.
Sanctie: 3 weekends per overtreding (geen enkele functie als ambtenaar kan worden uitgeoefend).

422. Nieuw terrein

Wanneer een club van terrein verandert, wordt het nieuwe terrein op aanvraag van de club nagezien door de
Homologatie Commissie. Kosten zijn ten laste van de club (of de Liga).
Wordt
Wanneer een club van terrein verandert, zal het nieuwe terrein op aanvraag van de club gehomologeerd
moeten worden door de Homologatie Commissie.

44. ONBESPEELBAAR TERREIN

Voorwaarden van onbespeelbaarheid van het terrein
Een terrein is onbespeelbaar:
• indien er op het veld bevroren waterplassen aanwezig zijn;
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•
•
•
•
•

indien het veld besneeuwd is;
indien het modderachtig is:
indien de staat van het veld de stabiliteit van de spelers niet verzekert en zo een werkelijk gevaar is;
indien de vloer het controle van de bal verhindert;
indien een tamelijk groot oppervlakte van het veld zodanig onder water is dat men niet meer kan
dribbelen;
• indien de intensiteit van de regenval zo is dat men niet meer in aanvaardbare omstandigheden kan spelen;
• indien de mist het zicht belemmerd;
• indien ongevallen te vrezen zijn (zonnesteek, congestie, enz.);
• indien het kouder is dan min 5 graden.
Deze voorwaarden zijn enkel van toepassing voor wedstrijden die niet verplicht in een zaal dienen gespeeld te
worden.
Schrappen + 45 wordt 44, 46 wordt 45 en 47 wordt 46

521. Wedstrijdformulier

2. Plaats op de bank van de officials
Iedereen die aangesloten is bij LFH of VHV mag op het wedstrijdblad ingeschreven worden als official, zelfs als
hij niet aangesloten is bij die club, tenzij hij bij een andere club uit dezelfde reeks speelt of coacht.
Een club mag niemand op het wedstrijdblad inschrijven als official of een andere officiële functie als die persoon
niet aangesloten is bij LFH of VHV. Overtredingen worden bestraft met een boete, die jaarlijks bepaald wordt
door het PUC.
Daarnaast verliest het team alle behaalde punten in alle officiële wedstrijden waar dit is gebeurd.
Wordt
Iedereen die aangesloten is bij LFH of VHV mag op het wedstrijdblad ingeschreven worden als official, zelfs als
hij niet aangesloten is bij die club, tenzij hij speelt of al heeft plaatsgenomen op de bank van de officials van
een andere club die in dezelfde divisie speelt.
Een club mag niemand op het wedstrijdblad inschrijven als official of een andere officiële functie als die persoon
niet aangesloten is bij LFH of VHV, of als die persoon geschorst is. Overtredingen worden bestraft met een
boete, die jaarlijks bepaald wordt door het PUC.
Daarnaast verliest het team alle behaalde punten in alle officiële wedstrijden waar dit is gebeurd.

522. Aansluitingskaarten

A. Nazicht
…
Als een speler aansluitingskaart noch identiteitskaart kan voorleggen mag de speler slechts spelen indien de
ploegverantwoordelijke de identiteit van de speler ondertekent.
Wordt
Als een speler aansluitingskaart noch identiteitskaart kan voorleggen, zal zijn deelname aan de wedstrijd niet
worden toegestaan.

523. Uitslagen

De uitslagen van de officiële wedstrijden dienen te worden meegedeeld volgens de modaliteiten jaarlijks bepaald
door het PUC.
Wordt
De uitslagen van de officiële wedstrijden dienen te worden meegedeeld volgens de modaliteiten jaarlijks bepaald
door het PUC.
De Liga’s behouden zich het recht om de uitslag van een wedstrijd te wijzigen als blijkt dat deze, na
verificatie van het wedstrijdblad, niet correct is.
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531. Gebruikelijke uitrusting

D. De spelers zouden op de rug minstens 20 cm en op de borst minstens 10 cm hoge cijfers van 1 tot 20 moeten
dragen.
De kleur van deze cijfers moet duidelijk afsteken tegen de kleur van de sportkledij.
Het niet dragen van rug- en/of borstnummers zal door de scheidsrechters op het wedstrijdformulier worden
vermeld en gesanctioneerd worden met een boete jaarlijks vastgesteld door het PUC.
Wordt
D. De spelers zouden op de rug minstens 20 cm en op de borst minstens 10 cm hoge cijfers van 1 tot 99 (cfr
spelregel 4:8) moeten dragen.
De kleur van deze cijfers moet duidelijk afsteken tegen de kleur van de sportkledij.
Het niet dragen van rug- en/of borstnummers zal door de scheidsrechters op het wedstrijdformulier worden
vermeld en gesanctioneerd worden met een boete jaarlijks vastgesteld door het PUC.

G. Gebruik van lijm

Algemeen principe
a.Het gebruik van lijm (of elk ander kleefmiddel) is verboden tijdens alle jeugdwedstrijden georganiseerd door
de Liga’s (tot en met de cadetten).
Wordt
a.Het gebruik van lijm (of elk ander "kleefmiddel”) is verboden tijdens alle jeugdwedstrijden georganiseerd door
de Liga’s (met uitzondering van de categorie U18 Kadetten).

541. Ballen

Geef aan welke is vereist in elke categorie.
Wordt
De bal moet voldoen aan de voorwaarden bepaald door de spelregels van de IHF.
In categorieën:
• Senioren Heren en U18 (Kadetten): gebruik van balmaat 3
• Senioren Dames en U16 (Miniemen): gebruik van balmaat 2
• U14 (Pupillen): gebruik van balmaat 1

551. Terreinafgevaardigde

…
De terreinafgevaardigde mag zoveel helpers aanstellen als hij wil, maar is alleen verantwoordelijk voor de
administratieve formaliteiten, uurrooster, ordedienst op het terrein, materieel, in orde brengen van het
speeloppervlak, betaling van de onkosten van de scheidsrechters.
Verwijder wat is gemarkeerd

612. Inschrijvingen en verbintenissen

B. De clubs uit BENE-League en uit 1ste nationale heren moeten minstens een M23 ploeg gans het seizoen
opstellen. Als een club in M23 kampioenschap aankondigt dat hij geen enkele wedstrijd zal spelen of afziet van
het spelen van 3 opeenvolgende wedstrijden of 5 niet opeenvolgende wedstrijden, zal zijn BENE-League ploeg of
ploeg uit 1ste nationale algemeen forfait worden verklaard, ofwel vanaf de eerste bekendmaking, ofwel vanaf de
3e of de 5e forfait;
dit op voorwaarde van het akkoord van de NHV (Nederlandse Handbal Vereniging) om de betrokken Nederlandse
clubs in te schrijven in een M23 competitie met de Belgische ploegen uit de BENE-League. Clubs uit 2e nationale
heren en 1ste nationale dames moeten minstens een tweede seniorenploeg van het zelfde geslacht gans het
seizoen opstellen.
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Als een club in het kampioenschap van hiervoor vermeldde tweede seniorenploeg aankondigt dat hij geen enkele
wedstrijd zal spelen of afziet van het spelen van 3 opeenvolgende wedstrijden of 5 niet opeenvolgende
wedstrijden, zal zijn 1ste ploeg algemeen forfait worden verklaard, ofwel vanaf de eerste bekendmaking, ofwel
vanaf de 3e of de 5e forfait
Wordt
B. Clubs die spelen in de BENE-League, 1e nationale heren, 2e nationale heren en 1e nationale dames moeten
gedurende het hele seizoen een tweede seniorenteam van hetzelfde geslacht in het Belgisch kampioenschap
inschrijven, tenzij de betreffende Liga waaraan de club die een verzoek heeft ingediend verbonden is, een
uitzondering verleent aan de club in kwestie.
Als een club in het kampioenschap van hiervoor vermeldde tweede seniorenploeg aankondigt dat hij geen enkele
wedstrijd zal spelen of afziet van het spelen van 3 opeenvolgende wedstrijden of 5 niet-opeenvolgende
wedstrijden, zal zijn eerste ploeg algemeen forfait worden verklaard, ofwel vanaf de eerste bekendmaking, ofwel
vanaf de 3e of de 5e forfait.

612 E.

In een gegeven categorie (heren, dames) mag een club slechts één ploeg per afdeling inschrijven, behalve in de
laagste afdeling. Voor de toepassing van deze regel wordt de reserveploeg niet in rekening genomen.
Wordt
In een gegeven categorie (heren, dames) mag een club slechts één ploeg per afdeling inschrijven.

613 B.5.

De wedstrijden van de laatste dag van de eerste ronde van de Play-offs, Play-downs in 1ste nationale heren
worden eveneens gespeeld op zaterdag om 20.15 uur.
Wordt
De wedstrijden van de laatste dag van de eerste ronde van de Play-offs, Play-downs in 1e nationale heren en de
BENE-League worden eveneens gespeeld op zaterdag om 20.15 uur.

613 D. bis

De bezochte club die dag en uur van de wedstrijd niet meedeelt binnen de termijn vastgesteld door het
Secretariaat Generaal of tenminste acht dagen op voorhand, kan op vraag van de bezoekende ploeg als forfait
gevend verklaard worden.
Wordt
De bezochte club die dag en uur van de wedstrijd niet meedeelt binnen de termijn vastgesteld door het
Secretariaat Generaal of tenminste acht dagen op voorhand, zal middels een forfaitscore als verliezer van de
match worden verklaard.

615 G 4)

Forfaitverklaring om een tegenstrever te bevoordelen
Indien het bewezen is dat een club forfait heeft verklaard of vrijwillig een geschorste speler opstelt, met het
enige doel een andere club te bevoordelen, mogen de twee punten van de wedstrijd ook aan de begunstigde club
ontnomen worden.
Wordt
Indien het bewezen is dat een club forfait heeft verklaard of vrijwillig een geschorste of niet-gekwalificeerde
speler opstelt, met het enige doel een andere club te bevoordelen, mogen de twee punten van de wedstrijd ook
aan de begunstigde club ontnomen worden.

62. DE SPELERS

wordt

62. SPELERS EN NIET-SPELERS
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624. Schorsing van spelers

A. Uitwerking van schorsingen
Gedurende de periode van zijn schorsing mag een geschorste speler niet deelnemen aan een officiële wedstrijd,
noch aan een vriendenwedstrijd of een oefenwedstrijd en geen officiële functie
uitoefenen.
Schorsingen gaan over één of meerdere speeldagen of over een beperkte of onbeperkte periode.
Een speler die geschorst is voor een aantal speeldagen, gaande over twee opeenvolgende seizoenen, mag na de
laatste officiële wedstrijd van het ene seizoen en voor de eerste speeldag van het volgende seizoen uitzonderlijk
deelnemen aan vriendschappelijke en oefenwedstrijden en aan tornooien.
Wordt

624 Schorsing van spelers / niet-spelers

A. Uitwerking van schorsingen
In overeenstemming met artikel 5, punt 5.3 van de straffencataloog, verbiedt een straf van schorsing elke
activiteit (speler, scheidsrechter, manager, leider, official, elke functie op het terrein, ...) in nationale,
regionale en provinciale competities. De disciplinaire comités kunnen evenwel bij een gemotiveerde beslissing
het toepassingsgebied van de sanctie beperken.
Schorsingen gaan over één of meerdere speeldagen of over een beperkte of onbeperkte periode
De speler / niet-speler die geschorst is voor een aantal speeldagen gaande over twee opeenvolgende seizoenen
wordt toegestaan om, na de laatste officiële wedstrijd van een seizoen en vóór de eerste competitiedag van het
daaropvolgende seizoen, deel te nemen aan vriendschappelijke wedstrijden, tornooien en trainingswedstrijden.

633. Beker van België > Terug naar de oude formule

1. De Beker van België is georganiseerd op KBHB niveau vanaf de 1/8e finales heren (8 ploegen uit elke
Liga) en dames (4 LFH ploegen en 12 VHV ploegen).
2. De wedstrijden van de Beker van België worden gespeeld op de data vastgesteld door de Paritaire
Kampioenschappen Commissie.
3. De voorrondes worden in de schoot van elke Liga georganiseerd.
4. De ploeg die forfait geeft zal automatisch worden uitgesloten voor deelname aan de Beker van België
van het volgend seizoen.
5. Klachten: volgens de spoedprocedure (821 bis) indien zij betrekking (kunnen) hebben op het doorgaan
naar de volgende ronde.
6. Vanaf de 1/8e finales van de Beker van België moet de minimum inkomprijs €5 per persoon bedragen.
De toegang tot deze wedstrijden, alsook die van de ¼ finales en ½ finales van de Beker van België is
gratis voor -12 jarigen en aan 50 % van de inkomprijs voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar.
7. 1/8e finales en ¼ finales heren en dames, alsook ½ finales heren:
Heenwedstrijd op het veld van de ploeg uit de laagste afdeling (indien de afdelingen verschillend zijn).
In geval van gelijkspel is artikel 641. B van toepassing.
De bezochte club ontvangt, van de bruto-inkomsten, het bedrag van de scheidsrechterkosten. De kosten
van de zaalhuur zijn te zijnen laste.
De bezoekende club ontvangt, van de bruto-inkomsten, het bedrag van zijn verplaatsingsonkosten.
De netto-inkomsten, berekend zoals voorzien in artikel 634., worden in de helft verdeeld tussen de twee
clubs.
In het geval dat de bruto-inkomsten niet voldoende zijn om de kosten te dekken voorzien in artikel 634.,
worden de bruto-inkomsten verdeeld tussen de clubs in verhouding tot de gespecifieerde kosten.
8. De ½ finales dames in heen- en terugwedstrijd in hetzelfde weekend:
Finale dames: bij voorkeur op dezelfde dag als de finale heren. Enkel het PUC kan, om bijzondere
redenen, een afwijking voorzien.
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9.
•
•
•
•

Finale van de Beker van België
in één enkele wedstrijd;
in geval van gelijkspel is artikel 641. B van toepassing;
de finale wordt door de KBHB georganiseerd;
de winnende club ontvangt de Beker van België samen met een verkleind model van deze beker en 20
medailles;
• de club die deze beker driemaal wint, in een tijdspanne van 5 jaar, zal de beker mogen behouden;
• geen enkele officiële wedstrijd, vriendschappelijke wedstrijd of tornooi mag in België gespeeld worden
op de dag dat de finales van de Beker van België plaatsvinden, behalve met voorafgaande toestemming
van het PUC;
• de verplaatsingsonkosten van de vier deelnemende finalisten worden terugbetaald;
• de netto-inkomsten worden bekomen door de bruto-inkomsten te verminderen met de
scheidsrechterkosten, de verplaatsingsonkosten van de deelnemende ploegen en de vergoeding van de
groepering die zijn medewerking verleent aan de organisatie. Deze vergoeding wordt vastgelegd door
het PUC;
• de winnaar van de eerste wedstrijd waarvan de volgorde is bepaald door loting van de ½ finales zal
beschouwd worden als bezochte club.
10. Uitreiking van de bekers en de medailles:
• 15 minuten na het beëindigen van de wedstrijd zijn de ploegen verplicht deel te nemen aan de
bekeruitreiking. Bij het niet-naleven van deze regel zal de betrokken club een boete van €250 worden
opgelegd;
• een tafel met daarop de bekers en de medailles moet voorzien worden;
• de personen die een beker en medailles zullen overhandigen worden hiervoor op voorhand persoonlijk
toe uitgenodigd;
• het publiek wordt voor aanvang van de wedstrijd ingelicht over dit protocol;
• een VIP receptie moet worden voorzien.

641. C. Reglement van de Play-offs competitie
Wordt

641 C. Reglement van de competitie Play-Offs / Best of 5 / Play-Downs
a. Na afloop van de BENE-League

De vier eerst gerangschikte Belgische ploegen spelen play-offs onder de vorm van een mini-kampioenschap (met
heen- en terugwedstrijden).
De eerst gerangschikte Belgische club begint het mini-kampioenschap met 4 punten.
De tweede gerangschikte Belgische club begint het mini-kampioenschap met 3 punten.
De derde gerangschikte Belgische club begint het mini-kampioenschap met 2 punten.
De vierde gerangschikte Belgische club begint het mini-kampioenschap met 1 punt.
1ste speeldag
01-02
04-03

3e speeldag
01-03
02-04

5e speeldag
03-01
04-02

2e speeldag
03-02
04-01

4e speeldag
02-01
03-04

6e speeldag
02-03
01-04
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Wordt
1. Play-Offs
De vier eerst gerangschikte Belgische ploegen spelen play-offs onder de vorm van een mini-kampioenschap (met
heen- en terugwedstrijden).
De eerst gerangschikte Belgische club begint het mini-kampioenschap met 4 punten;
De tweede gerangschikte Belgische club begint het mini-kampioenschap met 3 punten;
De derde gerangschikte Belgische club begint het mini-kampioenschap met 2 punten;
De vierde gerangschikte Belgische club begint het mini-kampioenschap met 1 punt.
1° speeldag
1e
- 2e
4e
- 3e

3° speeldag
1e
- 3e
2e
- 4e

5° speeldag
3e
- 1e
4e
- 2e

2° speeldag
3e
- 2e
e
4
- 1e

4° speeldag
2e
- 1e
e
3
- 4e

6° speeldag
2e
- 3e
e
1
- 4e

2. Best of 5
Voeg alles toe aan het einde
Eventuele klachten dienen ingediend te worden volgens de beschikkingen van de spoedprocedure bepaald in
artikel 821 bis.

b. 1ste nationale afdeling dames + 1ste nationale afdeling heren en 2e nationale afdeling
heren vanaf het seizoen 2018/2019
1. Play-offs
De 1ste, 2e, 3e en 4e van de rangschikking na afloop van van de reguliere competitie spelen play-offs onder de
vorm van een mini-kampioenschap (met heen- en terugwedstrijden).
De
De
De
De

1ste gerangschikte begint dit mini-kampioenschap met 4 punten.
2 e gerangschikte begint dit mini-kampioenschap met 3 punten.
3e gerangschikte begint dit mini-kampioenschap met 2 punten.
4e gerangschikte begint dit mini-kampioenschap met 1 punt.

1e speeldag
01-02
04-03

3e speeldag
01-03
02-04

5e speeldag
03-01
04-02

2e speeldag
03-02
04-01

4e speeldag
02-01
03-04

6e speeldag
02-03
01-04

De rangschikking wordt opgemaakt volgens artikel 641. A.
Ten laatste tegen de 16e speeldag van de reguliere competitie dienen de ploegen die in aanmerking kunnen
komen om de play-offs te spelen hun zaal te voorzien voor alle data waarop zij zouden kunnen moeten thuisspelen
en dag/uur meedelen aan het Secretariaat Generaal van de KBHB waarop deze mogelijke thuiswedstrijden
gespeeld worden (deze data zullen in het Officieel Orgaan gepubliceerd worden).
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De eerste twee gerangschikte ploegen na de play-offs spelen een finale in heen- en terugwedstrijden waarbij
twee overwinningen noodzakelijk zijn om de titel te behalen.
De eerste wedstrijd wordt gespeeld op het veld van de ploeg die na de play-offs als tweede gerangschikt was; de
tweede wedstrijd wordt gespeeld op het veld van de ploeg die na de play-offs het eerst gerangschikt was.
Indien na de terugwedstrijd één van beide ploegen twee overwinningen behaalde eindigt deze als eerste en wordt
Belgisch Kampioen.
Indien geen van beide ploegen twee overwinningen behaalde komt er een derde wedstrijd op het veld van de
ploeg die na de play-offs het eerst gerangschikt was.
Al deze finalewedstrijden worden gespeeld volgens artikel 641. B. a.
Eventuele klachten dienen ingediend te worden volgens de beschikkingen van de spoedprocedure bepaald in
artikel 821 bis.
2. Play-downs
De 5e, 6e, 7e en 8e van de rangschikking op het einde van de reguliere competitie spelen play-downs onder de
vorm van een minikampioenschap (met heen- en terugwedstrijden).
De
De
De
De

5e
6e
7e
8e

gerangschikte begint
gerangschikte begint
gerangschikte begint
gerangschikte begint

dit
dit
dit
dit

mini-kampioenschap met
mini-kampioenschap met
mini-kampioenschap met
mini-kampioenschap met

4 punten.
3 punten.
2 punten.
1 punt.

1e speeldag
01-02
04-03

3e speeldag
01-03
02-04

5e speeldag
03-01
04-02

2e speeldag
03-02
04-01

4e speeldag
02-01
03-04

6e speeldag
02-03
01-04

De rangschikking wordt opgemaakt volgens artikel 641. A.
De laatst gerangschikte op het einde van het mini-kampioenschap daalt in 2e nationale afdeling dames.
Idem voor 1ste nationale heren; de laatst gerangschikte daalt in 2e nationale afdeling heren.
In 2e nationale afdeling heren: de twee laatste gerangschikte ploegen dalen in de 1ste afdeling van hun
respectievelijke Liga.
Wordt

b. Heren 1° Nationale en Heren 2° Nationale
1. Play-Offs
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De 1ste, 2e, 3e en 4e van de rangschikking na afloop van de reguliere competitie spelen play-offs onder de vorm
van een mini-kampioenschap (met heen- en terugwedstrijden).
De
De
De
De

1ste gerangschikte begint dit mini-kampioenschap met 4 punten;
2e gerangschikte begint dit mini-kampioenschap met 3 punten;
3e gerangschikte begint dit mini-kampioenschap met 2 punten;
4e gerangschikte begint dit mini-kampioenschap met 1 punt.

1° speeldag
1e
- 2e
4e
- 3e

3° speeldag
1e
- 3e
2e
- 4e

5° speeldag
3e
- 1e
4e
- 2e

7° speeldag
1e
- 2e
4e
- 3e

9° speeldag
1e
- 3e
2e
- 4e

11° speeldag
3e
- 1e
4e
- 2e

2° speeldag
3e
- 2e
e
4
- 1e

4° speeldag
2e
- 1e
e
3
- 4e

6° speeldag
2e
- 3e
e
1
- 4e

8° speeldag
3e
- 2e
e
4
- 1e

10° speeldag 12° speeldag
2e
- 1e
2e
- 3e
e
e
e
3
-4
1
- 4e

De rangschikking wordt opgemaakt volgens artikel 641. A.
Uiterlijk op de 12e speeldag van de reguliere competitie dienen de ploegen die in aanmerking komen om de playoffs te spelen hun zaal te voorzien voor alle data waarop zij thuis zouden kunnen spelen, en zowel de dag als het
aanvangsuur van deze mogelijke thuiswedstrijden mee te delen aan het S.G. van de KBHB (deze informatie zal in
het Officieel Orgaan gepubliceerd worden).
Eventuele klachten dienen ingediend te worden volgens de beschikkingen van de spoedprocedure bepaald in
artikel 821 bis.
2. Play-Downs
De 5e, 6e, 7e en 8e van de rangschikking na afloop van de reguliere competitie spelen play-downs onder de vorm
van een minikampioenschap (met heen- en terugwedstrijden).
De
De
De
De

1ste gerangschikte begint dit mini-kampioenschap met 4 punten;
2e gerangschikte begint dit mini-kampioenschap met 3 punten;
3e gerangschikte begint dit mini-kampioenschap met 2 punten;
4e gerangschikte begint dit mini-kampioenschap met 1 punt.

1° speeldag
5e
- 6e
e
8
- 7e

3° speeldag
5e
- 7e
e
6
- 8e

5° speeldag
7e
- 5e
e
8
- 6e

7° speeldag
5e
- 6e
e
8
- 7e

9° speeldag
5e
- 7e
e
6
- 8e

11° speeldag
7e
- 5e
e
8
- 6e

2° speeldag
7e
- 6e
e
8
- 5e

4° speeldag
6e
- 5e
e
7
- 8e

6° speeldag
6e
- 7e
e
5
- 8e

8° speeldag
7e
- 6e
e
8
- 5e

10° speeldag 12° speeldag
6e
- 5e
6e
- 7e
e
e
e
7
-8
5
- 8e

De rangschikking wordt opgemaakt volgens artikel 641. A.
Uiterlijk op de 12e speeldag van de reguliere competitie dienen de ploegen die in aanmerking komen om de
play-downs te spelen hun zaal te voorzien voor alle data waarop zij thuis zouden kunnen spelen, en zowel
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de dag als het aanvangsuur van deze mogelijke thuiswedstrijden mee te delen aan het S.G. van de KBHB
(deze informatie zal in het Officieel Orgaan gepubliceerd worden).
Eventuele klachten dienen ingediend te worden volgens de beschikkingen van de spoedprocedure bepaald
in artikel 821 bis.
De laatst gerangschikte ploeg na afloop van het mini-kampioenschap in Heren 1° Nationale degradeert naar Heren
2° Nationale.
De twee laatst gerangschikte ploegen na afloop van het minikampioenschap in Heren 2° Nationale degraderen
naar de eerste divisie van hun respectievelijke Liga.

Een punt ‘c.’ toevoegen, met daaronder het volgende:
c. Division 1 Nationale Dames
1. Play-Offs
De 1ste, 2e, 3e en 4e van de rangschikking na afloop van de reguliere competitie spelen play-offs onder de vorm
van een mini-kampioenschap (met heen- en terugwedstrijden).
De
De
De
De

1ste gerangschikte begint dit mini-kampioenschap met 4 punten;
2e gerangschikte begint dit mini-kampioenschap met 3 punten;
3e gerangschikte begint dit mini-kampioenschap met 2 punten;
4e gerangschikte begint dit mini-kampioenschap met 1 punt.

1° speeldag
1e
- 2e
e
4
- 3e

3° speeldag
1e - 3e
2e - 4e

5° speeldag
3e
- 1e
e
4
- 2e

2° speeldag
3e
- 2e
e
4
- 1e

4° speeldag
2e - 1e
3e - 4e

6° speeldag
2e
- 3e
e
1
- 4e

De rangschikking wordt opgemaakt volgens artikel 641. A.
Uiterlijk op de 12e speeldag van de reguliere competitie dienen de ploegen die in aanmerking komen om de playoffs te spelen hun zaal te voorzien voor alle data waarop zij thuis zouden kunnen spelen, en zowel de dag als het
aanvangsuur van deze mogelijke thuiswedstrijden mee te delen aan het S.G. van de KBHB (deze informatie zal in
het Officieel Orgaan gepubliceerd worden).
De twee eerst gerangschikte ploegen spelen een finale in heen- en terugwedstrijden.
De eerste wedstrijd wordt gespeeld op het terrein van de ploeg die na afloop van de play-offs als tweede
gerangschikt is.
De tweede wedstrijd wordt gespeeld op het terrein van de ploeg die na afloop van de play-offs als eerste
gerangschikt is.
Indien na afloop van de terugwedstrijd één van beide ploegen twee overwinningen behaalde, eindigt deze als
eerste.
Indien geen van beide ploegen twee overwinningen kon behalen, spelen ze een derde wedstrijd op het terrein
van de ploeg die na afloop van de play-offs als eerste gerangschikt was.
Al deze finalewedstrijden worden gespeeld zoals voorzien in artikel 641. B. a.
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Eventuele klachten dienen ingediend te worden volgens de beschikkingen van de spoedprocedure bepaald in
artikel 821 bis.
2. Play-Downs
De 5e, 6e, 7e en 8e van de rangschikking na afloop van de reguliere competitie spelen play-downs onder de vorm
van een minikampioenschap (met heen- en terugwedstrijden).
De
De
De
De

1ste gerangschikte begint dit mini-kampioenschap met 4 punten;
2e gerangschikte begint dit mini-kampioenschap met 3 punten;
3e gerangschikte begint dit mini-kampioenschap met 2 punten;
4e gerangschikte begint dit mini-kampioenschap met 1 punt.

1° speeldag
5e - 6e
8e - 7e

3° speeldag
5e - 7e
6e - 8e

5° speeldag
7e - 5e
8e - 6e

2° speeldag
7e - 6e
8e - 5e

4° speeldag
6e - 5e
7e - 8e

6° speeldag
6e - 7e
5e - 8e

De rangschikking wordt opgemaakt volgens artikel 641. A.
Uiterlijk op de 12e speeldag van de reguliere competitie dienen de ploegen die in aanmerking komen om de
play-downs te spelen hun zaal te voorzien voor alle data waarop zij thuis zouden kunnen spelen, en zowel
de dag als het aanvangsuur van deze mogelijke thuiswedstrijden mee te delen aan het S.G. van de KBHB
(deze informatie zal in het Officieel Orgaan gepubliceerd worden).
Eventuele klachten dienen ingediend te worden volgens de beschikkingen van de spoedprocedure bepaald
in artikel 821 bis.
De laatst gerangschikte ploeg na afloop van het mini-kampioenschap in Dames 1° Nationale degradeert naar
Dames 2° Nationale.
Punt ‘c’ (De plaatsen voor deelname aan Europese bekerwedstrijden…) wordt punt ‘d’.

643. Bekendmaking van de uitslagen

Wordt
Bekendmaking van de uitslagen en rangschikkingen
De uitslagen en rangschikkingen van de nationale competities worden gepubliceerd op de officiële website
van elke Liga.

714. Mededinging van een andere wedstrijd

In een straal, door het PUC te bepalen, mag geen enkel officiële of vriendschappelijke wedstrijd plaatsvinden op
de dag dat een interland in België wordt gespeeld, behalve voor die wedstrijd(en) waarvoor reeds toelating werd
gegeven.
Wordt
Er mag geen enkele officiële of vriendschappelijke wedstrijd plaatsvinden op de dag dat een interland in
België wordt gespeeld, behalve voor die wedstrijd(en) waarvoor reeds toelating werd gegeven.
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716. Verplichtingen van de clubs

Bij elke officiële wedstrijd die gespeeld wordt door het nationale herenseniorenteam in België, zullen de clubs
uit de BENE League (30 plaatsen), de 1°Nationale heren (20 plaatsen) en de 2° Nationale heren (10 plaatsen)
plaatsen toegewezen krijgen die automatisch door de K.B.H.B. worden gefactureerd.
Schrappen

2.4 VHV-reglementen vanaf 01 augustus 2019
§ 2.1.2. Individueel Lid
Kunnen als individueel lid aansluiten, de personen die de leeftijd van 25jaar hebben bereikt. Een
individueel lid kan op ieder ogenblik door de RvB worden ontslagen of zelf ontslag nemen.
2.2.1. Indeling naar Categorie
A. De spelers zijn verdeeld in volgende categorieën:

J6 en M6: nog geen 5 jaar op 1 januari voorafgaand aan de start van het nieuwe
seizoen
J8 en M8: nog geen 7 j. op 1 januari voorafgaand aan de start van het nieuwe seizoen.

J10 en M10: nog geen 9 j. op 1 januari voorafgaand aan de start van het nieuwe
seizoen.
J12 en M12: zijn nog geen 11j. op 1 januari voorafgaand aan de start van het
nieuwe seizoen.
J14 en M14; zijn nog geen 13j. op 1 januari voorafgaand aan de start van het
nieuwe seizoen
J16 en M16: zijn nog geen 15j. op 1 januari voorafgaand aan de start van het
nieuwe seizoen.
J18: Jongens die nog geen 17 j. zijn op 1 januari voorafgaand aan de start van het
nieuwe seizoen.
M19:meisjes die nog geen 18j. zijn op 1 januari voorafgaand aan de start van het nieuwe
seizoen.
J22: Jongens die nog geen 21 jaar zijn op 1 januari voorafgaand aan de start van het
nieuwe seizoen.
B. Recreant
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Spelers/speelsters die enkel in recreatief verband mogen spelen hebben een gele lidkaart
2.2.3. Statuut van de VHV Speler/Speelster
Algemene beschikkingen
Al de bij de VHV aangesloten niet-professionele spelers/speelsters mogen ten hoogste een
financiële vergoeding ontvangen die niet hoger ligt dan het jaarlijks vastgesteld bedrag
volgens het decreet van de niet-professionele sportbeoefenaar. zie tekst “vergoeding niet-prof
speler” op website VHV
…

Artikel 2.4. Lidmaatschap
§ 2.4.1. De Lidkaart De aansluiting
Elk nieuw lid moet geregistreerd worden via het platform van VHV waarbij het lid zijn mailadres
en overige gegevens volledig en correct dienen ingevuld te zijn. De secretaris van de betrokken
club en het SG van de VHV dienen deze inschrijving te valideren alvorens het lidmaatschap
wordt toegekend
Elk lid moet over een geldige lidkaart beschikken. aangesloten zijn bij een club en over een
geldig lidnummer beschikken om deel te kunnen nemen aan competitiewedstrijden..
Een lid kan over één van de drie volgende lidmaatschappen beschikken dewelke door de
clubsecretaris worden toegekend aan het lid via het platform:
Niet-speler Niet-spelend lid
Recreatieve speler Recreatief lid
Competitieve speler Competitief lid
Er zijn vier soorten lidkaarten welke op eenvoudig verzoek door de clubsecretaris op het SG
zijn te verkrijgen:
Er is 1 soort lidkaart welke op eenvoudig verzoek door de clubsecretaris op het SG te
verkrijgen is
witte lidkaarten (incl. verzekering LO en BA) voor:
Belgische spelers/speelsters of als dusdanig beschouwd volgens art § 6.2.1.B
Scheidsrechters
groene lidkaarten (incl. verzekering BA) voor:
niet-spelers/speelsters;
individueel bij de vereniging aangesloten leden;
een rode lidkaart voor spelers die niet over de nationaliteit van een EU-land beschikken.
Deze dient ingediend te worden bij de VHV dewelke door het SG van de VHV daarna
verwerkt wordt ter registratie van dit lid na doorlopen van de nodige procedures hierrond.
rode lidkaarten (incl. verzekering LO en BA) voor:
spelers die niet de nationaliteit van een EU land hebben
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gele lidkaarten (incl. verzekering LO en BA) voor: recreanten. Zijn beperkt in
tijd. Volgende categorieën:
Een speler/speelster kan, vanaf de 16de verjaardag, slechts speelgerechtigd worden nadat
hij/zij het voorgeschreven medisch onderzoek heeft ondergaan. Medische attesten worden
aanvaard vanaf een leeftijd van 14 jaar.
Een speler/speelster die de leeftijd van 18 jaar bereikt, dient vòòr de aanvang van het volgende
handbalseizoen een nieuwe lidkaart in te vullen. Hier zal de speler/speelster dan zelf tekenen.

De lidkaart moet behoorlijk en volledig ingevuld worden, alsook op beide luiken
ondertekend zijn door: aansluiting moet volledig
de clubsecretaris,
het lid of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
Voor een minderjarig lid(-18j.)moet de lidkaart tevens mee worden ondertekend door een
ouder of wettelijke voogd.
Iedere lidkaart moet afzonderlijk, niet onder omslag, naar het SG worden verstuurd.
Elke verzending onder omslag zal worden geweigerd.
Uitzondering 1: Aansluitingskaartenmogenonder enveloppe naar het secretariaat gestuurd worden,
voor de leeftijdscategorieën tot en met J14 en M14 (volgens reglement § 2.2.1.A). Dit is evenwel
op eigen risico en op vertrouwen van het VHV-secretariaat.
Uitzondering 2: Te hernieuwen lidkaarten (bv. nieuwe pasfoto, bij het niet meer
overeenstemmenmethetwerkelijk uiterlijk vandebetrokkenpersoon)mogenonder omslag
worden verstuurd indien aan de kwalificatie van de betrokkene niets verandert. Het luik met
de recente pasfoto zal door het SG naar de clubsecretaris worden teruggestuurd, voorzien
van het lidnummer, de stempel van de VHV en de datum vanaf wanneer het lid
isgekwalificeerd.

Lidkaarten Leden die niet overeenkomstig bovenstaande richtlijnen worden ingediend
aangesloten, zullen niet worden gevalideerd en een boete met zich meebrengen.
De scheidsrechters kunnen te allen tijde het identiteitsbewijs van een speler/speelster
vragen. De betrokkene moet dit kunnen voorleggen.
De tafelofficials en/of scheidsrechters zullen bij aanvang van een competitiewedstrijd de
identiteitsbewijzen controleren van elke speler die actief wenst deel te nemen aan de
wedstrijd en dit zo dat de tafelofficial van ploeg A de identiteitsbewijzen verifieert van ploeg
B tav de aangeduide spelers op het wedstrijdblad en de tafelofficial van ploeg B dit op
eenzelfde manier verifieert voor de spelers van ploeg A.
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Ten gevolge van de nieuwe GDPR richtlijn, mag er vanaf het seizoen 2018-2019 geen
rijksregisternummer meer op de lidkaarten staan. Voor nieuwe lidkaarten moet dit vak niet
langer worden ingevuld. Voor reeds ingevulde lidkaarten wordt aan de clubs gevraagd om
met een zwarte stift het rijksregisternummer op de lidkaarten onleesbaar te maken.
Indien, bij controle van de lidkaarten door de scheidsrechters, wordt gemerkt dat het
rijksregisternummer nog steeds leesbaar is, dient dit, door de scheidsrechters, te worden
vermeld op het wedstrijdblad.
…
2.4.2. Aanvraag Nieuwe Lidkaart aansluiting
Een nieuwe lidkaart aansluiting moet automatisch worden aangevraagd bij:
een eerste lidmaatschap;
het lidmaatschap bij een andere club;
een wijziging statuut speler/niet-speler of speelster/niet-speelster;
het bereiken van de leeftijd van 18 jaar;
het niet meer overeenstemmen van de pasfoto met de werkelijkheid;
het lidmaatschap bij dezelfde club na ontslag bij de club.
Wanneer de scheidsrechters bij een wedstrijd vaststellen dat de pasfoto niet meer
overeenstemt met de werkelijkheid, brengen zij een diagonale streep aan op de lidkaart,
tevens hun naam en datum vanvaststelling.Zijmakenhiermelding vanophetwedstrijdformulier.
Na deze datum heeft de club 21 dagen om zich in regel te stellen, door de lidkaart
onmiddellijk naarhetSG optesturen.De
betrokkenspeler/speelsterkandanspelenmitsvoorlegging van zijn identiteitskaartnummer
maar dat houdt evenwel een financiële sanctie in.
2.4.3. Aansluiting van Buitenlandse Spelers/Speelsters
De vereiste voorwaarden voor buitenlandse spelers buiten de EU

Een club of een lid van een liga mag geen lidkaart recreatief lidmaatschap
aanbieden aan een buitenlandse speler die niet in het bezit is van een
verblijfsvergunning van onbeperkte duur of van een verblijfsvergunning
afgeleverd ten voorlopige titel, bekomen naar aanleiding van een onderzoek
gedurende een procedure ingeleid in toepassing van de wet van 15 december
1980 aangaande de toegang tot het territorium, het verblijf de huisvesting of de
verwijdering van vreemdelingen.
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Het in bezit zijn van een verblijfsvergunning van onbeperkte duur kan aangetoond worden
door de kopie van een kaart van inschrijving in het vreemdelingenregister of door de
identiteitskaart voor vreemdelingen

Het feit van in het bezit te zijn van een voorlopige verblijfsvergunning, uit
oorzaak van het onderzoek gedurende de procedure ingeleid in toepassing
van de wet van 15 september 1980 kan aangetoond worden door een kopie
van het immatriculatie attest.
Wanneer iemand de toelating heeft voor een kort verblijf (maximum 3
maanden) voor toeristische of familiale bezoeken en dergelijke mag hij geen
lidkaart lidmaatschap ontvangen.
Elk lid van een liga, dat betreffende een buitenlandse speler een lidkaart ter ondertekening
lidmaatschap voorlegt aan zijn liga met miskenning van de voornoemde bepalingen wordt
gestraft met:
een geldboete van minstens 250 EURO tot 1.000 EURO en/of met één van
de volgende sancties:
schorsing;
definitieve ontzetting uit elke officiële functie;
schrapping De club waarbij dit lid aangesloten is solidair aansprakelijk voor
de geldboete waartoe het lid veroordeeld is.
De club die betreffende een buitenlandse speler een lidkaart ter ondertekening voorlegt
aan zijn liga met miskenning van de voornoemde bepalingen, wordt gestraft met een
geldboete van 500 EURO tot 10.000 EURO

Transferprocedure van een in het buitenland aangesloten speler voor zowel een
Belg, Europeaan of vreemde niet-EU speler.
De buitenlandse niet-EU speler moet eerst voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in
art. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. Akkoord tussen de speler en zijn nieuwe
club: de speler tekent dit akkoord.
De club vraagt de kwalificatie van de speler aan bij zijn eigen federatie mits
voorlegging van:
de lidkaart een bestaand lidnummer gekoppeld aan zijn persoon
het geldig bewijs van gewettigd verblijf zoals bedoeld in art. § 2.4.3 A 2
wanneer de speler onder het gezag van de club arbeid verricht (met of zonder
contract): een arbeidsvergunning op naam van de club en een arbeidskaart op
naam van de speler
2.4.4. Aansluiting bij Verschillende Clubs
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Een lid mag niet bij meer dan één werkende of beginnende club zijn aangesloten.
Aansluitingskaarten van spelers/speelsters die hun ontslag bij een andere club hebben
ingediend, verstuurd van1 mei tot en met 31 mei, worden erkend vanaf 1 juni
daaropvolgend. Deze nieuwe aansluitingskaart mag al verstuurd worden vanaf 1mei, de
aansluiting wordt echter pas erkend op 1 juni. De eerste aansluitingskaart (met poststempel
als geldige datum) die verstuurd werd aan de VHV, is de enige en echte aansluitingskaart
geldig voor het volgende seizoen! Deze aansluitingskaart mag aangetekend worden
verstuurd, echter nooit onder omslag.
Aansluitingen van spelers/speelsters die hun ontslag bij een andere club hebben ingediend
via aangetekende zending in de hiertoe bestemde periode van 1 mei tot en met 31 mei,
zullen mogelijk zijn vanaf 1 juni en door het lid zelf zo aangevraagd bij de club van hun
keuze. De secretaris van de betrokken club en het SG van de VHV dienen deze inschrijving
te valideren alvorens het lidmaatschap wordt toegekend

Ieder lid dat in de loop van éénzelfde seizoen bij meer dan één club een volledig
ingevulde lidkaart (3 luiken) ondertekent, is geschorst tot hij hiervoor uitleg heeft
verschaft aan de SC. Bij herhaling stelt dat lid zich bloot aan zwaardere straffen en
zelfs aan schrapping.
Indien het SG ten gunste van éénzelfde speler/speelster twee lidkaarten ontvangt van
verschillende clubs en dit feit bemerkt voordat één der kaarten werd ingeschreven, zal enkel
de eerste correct opgemaakte en verstuurde lidkaart, overeenkomstig de voorschriften van
art. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden., geldig zijn.
Indien de administratieve diensten vaststellen dat een speler/speelster waarvoor een lidkaart wordt
ingediend, al aangesloten is bij een andere club, zullen zij deze tweede lidkaart niet aannemen, daar
enkel de al ingeschreven lidkaart als geldig wordt erkend, zelfs als die één of andere onjuistheid
bevat.
Indien op zeker ogenblik wordt vastgesteld dat bij vergissing twee lidkaarten bij verschillende clubs
werden aangenomen, zal in principe alleen de kaart die het eerste werd verzonden, als geldig worden
erkend. Om zeer gemotiveerde redenen kan het SC anders beslissen
2.4.5. Vertrek naar het Buitenland
Indien de aanvraag tot vrijgave van een buitenlandse speler/speelster, die terugkeert naar het
buitenland, wordt ingediend door een buitenlandse federatie, gelden de betreffende IHF/EHF
reglementen die ter inzage liggen op het SG van de VHV
Een speler/speelster die in het buitenland speelt, mag in de VHV optreden onder het
statuut van niet-speler indienhij/zij hiervoor een door de VHV afgeleverde legitimatiekaart
erkend lidmaatschap heeft.
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…

Artikel 2.5. Ontslagen, Overgangen, Vrijheidsaanvragen
2.5.1. Ontslagen
A. Ontslagen door de club
Persoonlijke of collectieve ontslagen mogen door de club per aangetekend schrijven of
op eigen verantwoordelijkheid als gewone zending, aan het SG ter kennis worden
gebracht op de volgende manier:
“De ondergetekende drie verantwoordelijke bestuursleden van de club:
..................................................
..................................................
..................................................
verklaren dat de speler(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
geboren op . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
en aangesloten sinds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ontslag heeft (hebben) bekomen, ingevolge een beslissing genomen in vergadering
van . . . . . . . . . . . . . . . bij gewone meerderheid van stemmen van de leden die deel
uitmaken van het verantwoordelijk bestuur van genoemde club.”
Van deze ontslagen moet melding worden gemaakt in de verslagen van de
vergaderingen van het clubbestuur.
Indien een ontslag, zelfs bij vergissing, aan het SG werd bekendgemaakt en de club
achteraf opnieuw op de diensten van deze speler/speelster beroep wil doen, moet er een
nieuwe lidkaart aansluiting via het digitale platform worden ingediend. aangevraagd.
Ontslagen verleend door de clubs, zijn op elk tijdstip van het jaar ontvankelijk.
Alle vóór aanvang van de vrijheidsperiode (1-31 mei) ontslagen leden mogen aansluiten
bij een andere club naar keuze.
Een speler/speelster die gedurende de lopende competitie niet als speler/speelster
vermeld heeft gestaan op een wedstrijdformulier van een officiële wedstrijd, en ontslagen
wordt door haar/zijn club vóór 31/12 (poststempel of datum @mail als geldige datum) mag
bij een andere club aansluiten en onmiddellijk spelen”.
Als ontslagdatum wordt de datum van de poststempel of datum @mail aangenomen.

Ontslag door niet-spelende leden
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Niet-spelende leden kunnen op elk tijdstip van het jaar ontslag bij hun club nemen en van
club veranderen. Zij maken dit ontslag kenbaar per aangetekend schrijven. Een kopie
hiervan, alsook van het afgiftebewijs van de aangetekende zending, moeten zij naar het
SG sturen.
Indien, na voor een nieuwe club een lidmaatschapskaart te hebben ondertekend
aangevraagd via het digitale platform, een niet-spelend lid opnieuw wenst te spelen, kan
hij dit slechts doen mits naleving van art. § 2.5.1.A.5.
De hoedanigheid van een lid, van speler naar niet-speler en vice versa, kan slechts 1x
per seizoen worden gewijzigd.”
2.5.2. Ontslag door de Speler/Speelster
De niet-professionele sportbeoefenaar heeft het recht de overeenkomst tussen hem en zijn
club jaarlijks éénmalig te beëindigen. Het gaat hier om de overeenkomst van het
lidmaatschap, waarbij de niet-professionele sportbeoefenaar bij zijn/haar toetreden tot de
club de rechten en de plichten van dat lidmaatschap aanvaardt, voor zover deze rechten en
plichten niet strijdig zijn met de bepalingen van het decreet van de niet-professionele
sportbeoefenaar of met andere bepalingen van dwingend recht.
Hij/zij dient zijn/haar ontslag op straffe van nietigheid in te dienen in de periode van 1 mei tot
en met 31 mei door een per post aangetekende brief aan zijn/haar oude club en aangetekende
kopie aan de VHV. De poststempel van de aangetekende brief geldt als bewijs van verzending.
Het ontslag heeft uitwerking op 1 juni daaropvolgend, waardoor hij/zij zich vrij kan
aansluiten bij een nieuwe club naar keuze. Indien hij/zij terugwenst aan te sluiten bij
zijn/haar oude club, dienen de modaliteiten voor een nieuwe aansluitingskaart te worden
vervuld. De speler/speelster kan geen ontslag meer indienen bij de club waar hij/zij een
nieuwe aansluitingskaart heeft getekend en die verstuurd ingediend en die aangevraagd
werd naar de VHV na 1 juni (zie punt 1: éénmalig).
2.5.3. Tussentijdse Overgang
Tussentijdse overgangen worden aanvaard indien er bij de club waarvan de speler/speelster
lid is, géén spelgelegenheid meer is in KBHB/VHV-competitieverband en indien dit per
aangetekend schrijven wordt gericht aan de RvB van de VHV met kopie aan zijn/haar club.
Deze tussentijdse overgang zal schriftelijk worden aangevraagd en door de RvB worden
beoordeeld.
Vallen de redenen die aanleiding gaven tot het toekennen van een tussentijdse overgang
weg, dan is de betrokken speler/speelster automatisch terug lid van zijn/haar oude club.
Zijn/haar lidkaart lidmaatschap moet dan naar het SG worden gestuurd, die een nieuwe
lidkaart zal maken. terug aangevraagd worden volgens de standaardprocedure.
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2.5.4. Overgang
Om te kunnen gekwalificeerd zijn in het lopende seizoen, moet de internationale
transferaanvraag ingediend zijn aan het secretariaat generaal van de KBHB vóór
31.12. (poststempel of datum @mail als geldig bewijs).
Voor toepassing van deze reglementering, worden de wedstrijden van de reserveploegen
niet beschouwd als officiële competities. Uitzondering art § 2.4.1.C.4
2.5.5. Terugsturen van Oude Lidkaarten Verwijderen van leden die niet langer tot de club
behoren
Een lidkaart moet worden teruggestuurd naar het SG bij overlijden, bij ontslag, of wanneer
voor een lid een nieuwe lidkaart wordt ingestuurd. een lidmaatschap dient te worden
beëindigd door een collectief ontslag van leden bij overlijden of bij vrijwillige stopzetting van
deelname aan de activiteiten door het lid in kwestie
Een club mag niet in het bezit zijn van meer dan één lidkaart per lid of van kaarten van
niet aangesloten leden.
Indien een club toch meerdere exemplaren per lid nodig heeft, kan zij van de originele
lidkaart gevalideerde fotokopieën bekomen op het SG.
…

Artikel 2.7. Verzekering tegen Ongevallen
2.7.1. Algemeenheden
Alle spelende leden, aangesloten bij een club, moeten verzekerd zijn tegen burgerlijke
aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen door de verzekeringspolis, door de VHV
aangegaan. Zij zijn in het bezit van een witte, rode of gele lidkaart. geldig lidnummer. Bij niet
spelende leden (groene lidkaart) moet de burgerlijke aansprakelijkheid verzekerd zijn door
de verzekeringspolis, door de VHV aangegaan.
Het is aan de spelers/speelsters en clubs ten strengste verboden deel te nemen
aan wedstrijden, als de verzekeringspremie niet is betaald door de club.
…
§ 3.5.5. Verplichtingen van de Clubs
Elke club moet voldoen aan de leveringsplicht van scheidsrechters zoals bepaald door de LV.
Een scheidsrechter telt voor de club die hij vermeldt bij inschrijving scheidsrechter
cursus(junior of senior, NIET jeugdscheidsrechter), zijn referentieclub genaamd.
Indien de referentieclub opsplitst in meerdere afzonderlijke clubs, kan de scheidsrechter
in dit uitzonderlijk geval kiezen welke van deze betrokken clubs zijn/haar referentieclub
wordt.
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Het staat de scheidsrechter vrij om van club te veranderen. Dit heeft echter geen invloed
op zijn referentieclub.
Een scheidrechter kan ten alle tijden vragen om zijn referentieclub om te zetten naar de VHV.

Deze gaat in bij de start van het volgend competitiejaar.
Gedurende de eerste 5 3 jaar van zijn carrière blijft de scheidsrechter evenwel,
zonder uitzondering, tellen voor zijn of haar referentieclub.
De algemene vaststelling van de referentieclub gebeurt op 31/12.

…

Een scheidsrechter die gedurende 5 jaar inactief was (mits opnieuw alle testen
succesvol worden afgelegd) of gedurende 5 3 jaar als referentie club de VHV heeft,
kan naar een nieuwe referentieclub gaan.
3.7.4. Controle van de geldigheid
Voor het begin van een wedstrijd moeten de scheidsrechters aan de personen die de functie
van wedstrijdsecretaris/tijdopnemer verzekeren, hun aansluitingskaart identiteitsbewijs
vragen dewelke zij gehouden zijn om te tonen

Deze personen zijn gehouden deze te tonen. In geval men deze kaart niet kan tonen,
zullen de scheidsrechters de identiteit van de persoon controleren (identiteitsbewijs) en op
het wedstrijdblad de afwezigheid van dit document signaleren. Deze persoon zal dan
alsnog gemachtigd zijn, de functie uit te oefenen.
Achteraf wordt door de VHV bij de controle van het wedstrijdblad gecontroleerd of
de betreffende persoon een licentie wedstrijdsecretaris/tijdopnemer had.

…
Artikel 5.2. Formaliteiten
5.2.1. Wedstrijdformulier
De club op wiens terrein een officiële- of andere wedstrijd wordt gespeeld, moet in drievoud
een officieel rapport, wedstrijdformulier genoemd, invullen. Dit moet gebeuren in drukletters
en met een kogelpen op de voorgeschreven doorschrijfformulieren.
De inlichtingen betreffende de wedstrijdvergoeding en de verplaatsingsonkosten van de
scheidsrechters moeten door de belanghebbenden worden ingevuld en ondertekend.
In geval van forfait-verklaring op het terrein, moet het wedstrijdformulier de namen
vermelden van de aanwezige spelers van beide ploegen.
De wedstrijdgegevens worden op het wedstrijdformulier tijdens de wedstrijd door
de wedstrijdsecretaris bijgehouden.
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Iedere doorhaling, overschrijving of toevoeging moet door de scheidsrechters
worden goedgekeurd en geparafeerd.
De beide ploegaanvoerders moeten het wedstrijdformulier vóór de wedstrijd ondertekenen.

Op het wedstrijdformulier wordt door de scheidsrechters verder ingevuld wat volgt:
de namen, voornamen, geboortedatum, laatste verblijfplaats en handtekening van
de spelers en officials die hun lidkaart identiteitsbewijs niet hebben kunnen
voorleggen;
de opmerkingen van de scheidsrechters of van de ploegaanvoerder of een bestuurslid
van de aanwezige ploegen;
het voorbehoud gemaakt door de bezoekende ploeg vóór de wedstrijd;
de redenen van diskwalificatie;
de redenen van elke definitieve uitsluiting;
de sportongevallen. Al deze opmerkingen (uitgezonderd 5 en 6) moeten door de
beide scheidsrechters en door een bestuurslid of de ploegaanvoerder van elke club
worden ondertekend.
Het wedstrijdformulier wordt door de bezochte club aan het SG van de VHV verstuurd, door
middel van een mail, de 1ste werkdag volgend op de wedstrijd. Het wedstrijdformulier dient
leesbaar ingescand te zijn en te worden doorgestuurd in het formaat van een pdf. De
originele wedstrijdbladeren zelf dienen maandelijks, onder een gesloten enveloppe, te
worden doorgestuurd naar het SG van de VHV.
Een kopie van dit wedstrijdblad dient door beide clubs te worden bewaard, en dit tot 31/12
na het beëindigen van het handbalseizoen. Dit moet steeds aan het SG kunnen worden
voorgelegd.
Voor regionale wedstrijden worden deze naar de zetel van de Regio gestuurd dat de
competitie organiseert.
Beide ploegen bekomen een kopie.
Op het onvolledig of niet leesbaar invullen van een wedstrijdformulier staat een boete.
Deze boete wordt opgelegd aan de club die het invulde.
Op het te laat doorsturen van het wedstrijdformulier staat een boete.
De wedstrijdformulieren zijn verkrijgbaar op het SG tegen een voorgeschreven bedrag.
5.2.2. Lidkaarten, Legitimatiekaarten van Wedstrijdsecretaris/Tijdopnemer
Nazicht
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Het voorleggen van de lidkaarten identiteitsbewijzen van de speler/speelsters en officials
moet vóór het begin van elke officiële wedstrijd worden geëist door de scheidsrechters en
dit in bijzijn van de tafelofficals en ploegaanvoerders van beide clubs.
Een aangeslotene bij de V.H.V. mag plaats nemen op de bank van de officiëlen, zelfs
als hij niet is aangesloten bij de club waarvan de ploeg zich op de bank bevindt, dit met
toestemming van de club. Behalve indien hij coacht of speelt in dezelfde reeks.
“Vanaf 1 september 2017 is de speler die aan competitie deelneemt verplicht zijn lidkaart
én identiteitskaart (of internationaal paspoort of gelijkwaardig document) voor te leggen.
Dit geldt voor de J16, M16 of JM16 competitie en alle oudere leeftijdscategorieën.
Speler/speelsters en officials die te laat komen, moeten hun lidkaart identiteitsbewijs
voorleggen aan de wedstrijdsecretaris/tijdopnemer. Deze laatsten lichten de
scheidsrechters in tijdens de pauze of na de wedstrijd.
Kan een speler/speelster of official zijn lidkaart identiteitsbewijs niet voorleggen,
moet men het identiteitsbewijs voorleggen. De scheidsrechters zullen de
scheidsrechters de betrokkene(n) op het wedstrijdformulier vermelden volgens
art. § 5.2.1.G.
Als een speler/speelster of official noch lidkaart, noch geen identiteitsbewijs kan
voorleggen, mag de speler/speelster slechts spelen en de official slechts op de
wisselspelersbank plaats nemen, als de ploegaanvoerder de identiteit van de betrokkene
(naam, voornamen, plaats en datum van geboorte en laatste verblijfplaats) op zijn eer
bevestigt.
Straffen
De speler/speelster, official of wedstrijdsecretaris/ tijdopnemer die zijn
lidkaart/legitimatiekaart identiteitsbewijs niet kan voorleggen, evenals deze die een
beschadigde kaart voorlegt en/of als de pasfoto niet meer overeenstemt met de
werkelijkheid (zie art. § 2.4.2), is strafbaar met een boete. Het zal echter niet het verlies
van de punten tot gevolg hebben, tenzij een poging tot bedrog duidelijk werd vastgesteld.
De boete mag ook worden toegepast bij wedstrijden buiten de officiële
kampioenschappen (tornooien, oefenwedstrijden, enz.).
Voor coaches, trainers, e.a. die optreden bij een andere club dan die waarbij zij zijn
aangesloten, kan op het SG een gevalideerde fotokopie worden aangevraagd
…
Artikel 6.2. De Spelers/Speelsters
6.2.1. Kwalificatie van spelers/speelsters
A. Algemene begrippen
In officiële wedstrijden mag een speler in België slechts voor één club uitkomen in de
loop van éénzelfde seizoen. Nochtans, indien het bevoegd comité na de aanvang van
het seizoen de ongeldigheid van een overgang van een speler uitspreekt, mag deze
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laatste onmiddellijk voor zijn oude club uitkomen, zelfs indien hij al, ingevolge zijn
oorspronkelijk verleende overgang in de loop van hetzelfde seizoen, aan officiële
wedstrijden deelnam voor rekening van de club waarbij zijn aansluiting werd vernietigd.
In bijzondere omstandigheden kan de RvB hierop uitzonderingen toestaan.
Een speler waarvan de club of een afdeling van de club inactief wordt of geschrapt wordt
in de loop van een seizoen, mag eveneens voor 2 verschillende clubs tijdens hetzelfde
seizoen spelen.
Het aantal vreemde spelers, die niet de hoedanigheid van Belg hebben of
niet geassimileerd zijn als Belg, mag niet meer dan 2 bedragen.
Wachttijd
Om deel te nemen aan de kampioenschappen of aan andere officiële competities
moeten de spelers/niet- spelers minstens 5 dagen bij hun club zijn aangesloten.
Zijn eveneens aan deze wachttijd onderworpen de spelers die een nieuwe lidkaart
aansluiting bij hun club hebben moeten ondertekenen aanvragen om eender welke
reden (opheffen van schrapping, het intrekken van een ontslag bij vergissing, speler
die terugkeert in België na gespeeld te hebben in het buitenland, …)
Voorbeeld: een speler van wie de aansluitingskaart de poststempel van 1
september draagt, mag aan een wedstrijd van het kampioenschap deelnemen op
5 september.
Indien de database geactiveerd wordt, zal, op het moment dat de Raad van Bestuur
hier goedkeuring voor geeft, men zich persoonlijk lid kunnen maken via
rechtstreekse
inschrijvingindedatabase.DesecretarisvandebetrokkenclubenhetSGvandeVHV
dienen deze inschrijving te valideren alvorens het lidmaatschap wordt toegekend.
De wachttijd van 5 dagen begint dan te lopen vanaf de validatie door de
secretaris.
Gezien het digitale platform ondertussen werd geactiveerd, zal men zich
persoonlijk lid kunnen maken via rechtstreekse inschrijving via dit platform. De
secretaris van de betrokken club en het SG van de VHV dienen deze inschrijving
vervolgens te valideren alvorens het lidmaatschap effectief zal worden
toegekend. De wachttijd van 5 dagen begint dan te lopen vanaf de validatie door
de secretaris.

…
8.2.2. Spoedprocedure
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Een spoedprocedure wordt toegepast bij beslissing van de RvB of het Dagelijks bestuur.
Indien de uitspraak met betrekking tot het resultaat van de wedstrijd invloed heeft op een
stijging of daling, een toegang verlenen tot een finale of tot een finaleronde, een toegang
verlenen tot een volgende ronde of tot een supplementaire competitie. Een
spoedprocedure kan ook worden toegepast wanneer ernstige omstandigheden een
onmiddellijke actie vereisen. Bijgevolg moet de wedstrijd gespeeld of herspeeld worden op
een datum die onmiddellijk of zeer kortaansluit bij het einde van het kampioenschap, een
finale, een volgende ronde of een supplementair kampioenschap
De klacht moet per telefax of via het officiële e-mail adres van de club, die de klacht
indient, worden verstuurd aan het SG, de eerste werkdag volgend op de wedstrijd vóór
12u00. Het originele exemplaar van de klacht moet bij de opening van de zitting van het
Comité Spoedgevallen (CS) worden neergelegd. De borgsom wordt jaarlijks door de RvB
bepaald en ter zitting onmiddellijk betaald.
De klacht wordt onderzocht door het CS, bij voorkeur de eerste werkdag volgend op de
wedstrijd. (uitgezonderd op zon- en feestdagen). Dit is op dezelfde dag als wanneer de
klacht wordt ontvangen.
Het CS is, indien mogelijk, als volgt samengesteld: een lid van het SC, een lid van het
SchC, een lid van het BC. Indien de commissieleden van een bepaalde commissie
verhinderd zijn, betrokken of onbereikbaar kan hun plaats ingenomen worden door een lid
van de RVB of een door hen aangestelde persoon.
Het secretariaat-generaal neemt de nodige maatregelen opdat het CS indien nodig
kan vergaderen, nadat de RvB heeft beslist wanneer een spoedprocedure wordt
toegepast (uitgezonderd voor punt H).
Er is geen beroep meer mogelijk na de beslissing van het CS. De beslissing wordt
schriftelijk aan alle betrokken partijen medegedeeld onmiddellijk na de vergadering.
Indien de wedstrijd moet worden herspeeld, bepaald het CS de nieuwe speeldatum.
De spoedprocedure wordt automatisch toegepast:
vanaf de 4de laatste wedstrijd van het regulier kampioenschap wanneer de uitspraak van
de klacht invloed kan hebben op het toegang verlenen tot een eindronde wanneer deze
wordt georganiseerd:
voor alle wedstrijden van de eindrondes en jeugdfinales.
voor alle testwedstrijden en te herspelen wedstrijden.
voor alle wedstrijden van de Beker van België (art. § 6.3.5).
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Elke klacht naar aanleiding van een herspeelde wedstrijd conform punt G van hierboven,
moet per telefaxof via het officiële e-mail adres van de club worden verstuurd aan het SG,
de eerste werkdag volgend op de wedstrijd vóór 12.00 uur. Het originele exemplaar van de
klacht moet bij
deopeningvandezittingvanhetCSwordenneergelegd,terplaatse,enwordtbehandelddoor het
CS. Indien de wedstrijd opnieuw moet worden herspeeld, dan zal deze de dag nadien
plaatsvinden tussen 19.30 en 21.00 uur.

2.4.1 Bijlage specifieke reglementen meisjescompetitie vanaf 01 augustus 2019
Zonale meisjes competitie M13
A. Organisatie van de competitie
1. Voor zover hier niet anders bepaald wordt er gespeeld volgens de reglementen van de
organiserende Regio, de VHV of de KBHB.
2. Na het inschrijven van de ploegen organiseert de cel competitie een bijeenkomst voor
de regio – competitieleiders. Op deze bijeenkomst worden de ploegen over
verschillende zones verdeeld. Deze zones worden zo verdeeld dat de verplaatsingen
voor elke ploeg zoveel mogelijk beperkt wordt. Dit wil zeggen dat een zone gelijk kan
lopen met een regio, maar ook over meerdere regio’s kan lopen of dat er
verschillende zones zich in dezelfde regio bevinden.
3. Op deze bijeenkomst wordt afgesproken welke regio de competitieleider zal leveren
voor de zonale competitie. Het sportcomité van deze regio zal ook verantwoordelijk
zijn voor geschillen. Boetes worden uitgesproken door de regio van de club en zijn
voor deze regio.
4. De competitieleiders leggen gezamenlijk een kalender vast. Deze kalender houdt
rekening met 6 weekends dat er promotietornooien zullen georganiseerd worden.
5. Samengestelde ploegen zijn toegestaan, zij mogen gevormd worden uit meer dan 2
clubs.
6. Meisjesploegen zijn verplicht in de meisjescompetitie uit te komen. Zij kunnen een
uitzondering vragen om toch in de jongenscompetitie uit te komen als de afstanden
naar de andere ploegen te groot is.
B. De Wedstrijden
1. De wedstrijden worden gespeeld onder de geldende reglementen en spelregels van de
VHV.
De wedstrijden worden gespeeld op een terrein met normale afmetingen 40mx20m,
doelgebied: 6m., verlaagd doel: 3mx1,7 m.
De wedstrijden worden gespeeld met een bal 0
Er wordt gespeeld met 6 spelers
2. Er wordt gespeeld in 3 sets. Na elke set wordt de stand terug op 0-0 gezet.
Progressieve bestraffingen worden wel meegenomen naar de volgende sets.
3. De aanvangsuren worden bepaald door het reglement van de regio die de
competitieleider levert.
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4. Overtredingen van de leeftijdscategorieën (zie art. 221 van de VHV-reglementen)
worden met forfait bestraft. Deelname in een hogere leeftijdscategorie, juist ouder
dan de zijne, is toegestaan. Jongens mogen niet meespelen in de meisjescompetitie.
5. Er kunnen uitzonderingen gevraagd worden op de leeftijdscategorie. In de opstartfase
van de M13 competitie is het belangrijker dat een club een ploeg kan inschrijven dan
dat de leeftijdscategorieën correct gevolgd worden. De aanvraag wordt gedaan bij de
regio die de competitieleider levert. De competitieleider zal beslissen op basis van:
a. Correct verloop van de competitie
b. De noodzaak van de ploeg om beroep te doen op de te oude speelster
6. Er mogen maximaal 14 spelers worden vermeld op het wedstrijdblad. Indien meer dan
14 spelers op het wedstrijdblad staan (niet doorgeschrapt bij aanvang van de
wedstrijd), dan leidt dit tot forfait voor die wedstrijd.
7. De wedstrijdbladen worden aan de competitieleider gestuurd. Een
kopie wordt bezorgd aan de eigen regio. De uitslagen worden
doorgegeven aan de competitieleider volgens de reglementering van
de organiserende regio.
8. Elk team heeft recht op 1 team time out per set. Niet genomen Team Time outs
kunnen niet meegenomen worden naar een volgende set.
C. Rangschikking
1. Tijdens de competitie krijgt men 1 punt voor elke set die niet verloren werd.
2. De rangschikking van de competitie wordt als volgt bepaald:
a. de ploeg met het meeste aantal punten, behaald over het geheel van
de wedstrijden in haar reeks;
b. bij gelijke punten, de ploeg met het meeste aantal overwinningen;
c. indien nog steeds gelijke stand, de ploeg die onderling het meest aantal
punten heeft behaald of, wanneer dit nog geen uitsluitsel geeft, de ploeg
die onderling het hoogste doelgemiddelde (quotiënt van het aantal vooren het aantal tegendoelpunten) heeft;
d. bij nog steeds gelijke stand, de ploeg met het hoogste doelgemiddelde
(quotiënt van het aantal gemaakte- en het aantal tegendoelpunten van
alle wedstrijden);
e. is er dan nog steeds geen beslissing gevallen, wordt er een
testwedstrijd gespeeld op neutraal terrein; eindigt deze wedstrijd
onbeslist, dan worden de bepalingen van art. 635 B.3 . toegepast.
Dit geldt ook wanneer er meer dan twee ploegen met een gelijk aantal punten
eindigen.
D. Scheidsrechters - straffen
3. De thuisclub zorgt voor bij voorkeur begeleide jeugdscheidsrechters of
scheidsrechters. Er is geen compensatiekas voor scheidsrechters.
4. Bij diskwalificatie is de normale strafprocedure van kracht.
5. Protesten tegen de beslissingen van de jeugdscheidsrechters worden niet in
aanmerking genomen.

2.5

Boetes en bijdragen 2019-2020
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ARTIKEL
1.1.2 B

OMSCHRIJVING

Administratiekosten dossierwijziging:
Publicitaire benaming
BENE-League/1°nat:
2°nat.:
Liga 1 H:
Liga 2+3 H / Liga D
Regioreeks
niet publicitaire benaming
112.C.2.d Terugbetaalbare waarborg bij aanvraag tot aanvaarding
Negatief saldo in de loop van laatste 5 jaar
112
Publicatie van voorstel tot schrapping
112.I
Supplementaire boete aan de te betalen schulden
124.
Maximumbedrag inkomgelden, inclusief taksen
1e Nat. heren
2° Nat. Heren + 1e Nat. Dames
2° Nat. Dames + Liga 1 Heren
Liga 2+3 Heren + Liga Dames + Regio heren en dames
125.A
Inschrijvingsgeld per ploeg
BENE-League heren
1e nat. heren
2° nat. heren
1ste nat. dames
Liga 1 heren
2° nat. dames
Liga 2 heren
Liga 3 heren
Reserveploeg 1e Nat.
Ligareeks dames
Regioreeksen heren + dames
J18/M19
VHV J18 A
J16/M16
VHV J16 A
125.A 2
Bijdrage per lid:
262
Competitief - 12 jaar
Recreatief -12 jaar
Competitief 12 - 16 jaar
Competitief + 16 jaar
Recreatief vanaf 12 jaar
Niet-spelend
Regio bijdrage per lid

VHV

BEDRAG

BHB

335
295
152,5
152,5
30
15
130
60
27,5
15
12
10
8
800
1620
1355
1355
1020
740
740
560
435
530
420
90
115
55
80
5,9
6,0
8,6
13,4
9,0
11,7
2,0
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3 Wedstrijdinformatie
Nihil.

4 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
Nihil.

5 Verslagen commissies en comités
Nihil.
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