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1 Clubnieuws
Ontslag van leden
1.1.1
-

1.1.2
-

Ontslagen door Hubo Initia Hasselt
Thomas

Oosterbosch

Ontslagen door HB Sint-Truiden
Neela Verhaeghen
Nikolett Budai
Karen Peters

Overname secretariaat DHW United Antwerpen tijdens vakantieperiode
Het secretariaat van DHW United Antwerpen zal tijdens de vakantieperiode tijdelijk waargenomen worden door
Peter Wene. Concreet gaat het over de periode van vrijdag 10 juli tot en met maandag 20 juli 2020. Peter Wene
vervangt dan tijdelijk Anouk Weyn en zal in de betreffende periode via het e-mailadres
dhwantwerpen@hotmail.com en het gsm-nummer 0476/45 88 50 gecontacteerd kunnen worden.

Bestuurswijzigingen & contactgegevens
1.3.1

HC DB Gent

HC DB Gent meldt het ontslag van haar voorzitter, Stefaan Danhieux. De samenstelling van het bestuur van HC
DB Gent is momenteel als volgt:
Voorzitter:
Stevens Geert
Surkelbulk 6, 9051 Sint-Denijs-Westrem
0495 57 27 16
geert.stevens@handbal.gent
Secretariaat:
Walleyn Koert
Jan Sonnevillestraat 22, 9052 Zwijnaarde
0474 66 59 95
secretariaat@handbal.gent
Penningmeester:
Beeckman Peter
Ter Linden 20, 9052 Zwijnaarde
0486 59 09 39
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peter.beeckman@handbal.gent

2 VHV – KBHB mededelingen
Dopingcontroles
Er zijn 2 belangrijke wijzigingen m.b.t. de dopingreglementering:
1. Voortaan zullen ook minderjarige sporters in Vlaanderen een toestemming wegens therapeutische noodzaak
(TTN) moeten aanvragen als ze bij een dopingtest het gebruik van een geneesmiddel met stoffen op de dopinglijst
moeten rechtvaardigen. In het verleden volstond het dat een minderjarige breedtesporter in dat geval een
doktersattest toonde tijdens een dopingcontrole maar die uitzondering valt weg. Je kan proactief of retroactief
een TTN aanvragen. Meer info vind je via de dopinglijn. Tip: spreek steeds met je arts voor de behandeling start
en zeg dat je sport (en dus op dopinggebruik gecontroleerd kan worden), en vraag hem/haar geneesmiddelen
voor te schrijven die geen verboden stof bevatten!
2. Een wijziging in de oproepingsprocedure voor ploegsporten: ploegsporters krijgen nu dezelfde rechten en
plichten als de individuele sporter. Elke ploegsporter zal na oproeping individueel gechaperonneerd worden
vooraleer hij/zij zich naar het dopinglokaal moet begeven. Dit maakt bv dat de sporter voorafgaandelijk en
uitzonderlijk toelating kan krijgen om o.m. naar de kleedkamer of persconferentie te gaan op voorwaarde dat
hij/zij onder permanente begeleiding van de chaperon kan blijven. Lees hier meer.

Opstartbrieven selectiewerking VHV 2020-2021
Na de abrupte afbraak van het seizoen 2019-2020, omwille van de zeer gekende reden en het aanpassen van ons
leven aan deze situatie, proberen we nu opnieuw vooruit te kijken.
De voorbereidingen naar volgend seizoen 2020-2021 zijn volop bezig, zowel bij jullie als bij ons, en laat ons allen
hopen dat we terug een ‘normaal’ seizoen mogen doorlopen.
Gedurende het seizoen 2020-2021 gaan we uiteraard ook opnieuw de selectiewerkingen opstarten en het is in dit
kader dat we jullie contacteren.
Hieronder kunnen jullie de opstartbrieven, met alle info, terugvinden voor de regioselecties VHV en de selectie
Men 17 VHV voor komend seizoen. Via deze weg willen we vriendelijk vragen deze info binnen jullie club te
verspreiden naar de betreffende spelers/speelsters binnen deze leeftijdscategorieën.

2.2.1

Opstartbrief Men 17 VHV 2020-2021

HB7: 1882 / 4

Beste,
Net zoals tijdens de afgelopen seizoenen, zullen wij ook in 2020- 2021 een VHV-selectie Men 17 organiseren, als
laatste Vlaamse selectie alvorens over te gaan naar de nationale selectie Men 17/18.
Voor het seizoen 2020-2021 zal de Vlaamse selectie Men 17 bestaan uit spelers geboren in 2004 & 2005. Ook bij
de LFH zullen deze geboortejaren gehanteerd worden. Hierdoor zijn er 2 ruime selecties in Vlaanderen en
Wallonië waaruit dan verder kan geselecteerd worden richting de Belgische selectie Men 17 KBHB 2020-2021 en
de Belgische selectie Men 18 KBHB 2021-2022.
Deze VHV-selectie zal ongeveer 1x/maand samenkomen om te trainen en oefenwedstrijden te spelen (tegen de
LFH -selectie en eventueel andere tegenstanders). Het voorlopige programma kan je terugvinden in bijlage.
Om deze selectiewerking op te starten organiseren wij een eerste screeningstraining op woensdag 26 augustus
2020 te Sporthal Zemst(Schoolstraat 13 – 1980 Zemst) van 14h00 – 16h30. Tijdens deze training zullen er kort
enkele testen worden afgenomen en worden er voornamelijk veel wedstrijdvormen gespeeld.
Op deze training nodigen wij graag alle spelers van 2004 uit de regioselecties + spelers die nog geen deel
uitmaakten van de selectiewerking, maar hun motivatie, talent en doorzettingsvermogen willen tonen, zijn
welkom op deze open training.
Spelers geboren in 2005 zullen gedurende het seizoen worden gescout en uitgenodigd voor de selectie U17 VHV
vanuit hun deelname en prestaties binnen de regioselectiewerking!
Inschrijven voor de open screeningstraining van de Men 17 VHV kan via volgende link:
http://handbal.be/nl/selecties/jeugd-vhv/men-17-vhv-2020-2021
Schrijf zeker in voor 21 augustus 2020!
Uiteraard zijn al deze voorziene data onder voorbehoud van eventuele Covid-19 beperkingen of aanpassingen
aan de maatregelen tegen deze periode. Wij hopen de data normaal te kunnen behouden, zo niet zullen wij
de ingeschreven spelers hierover tijdig verwittigen.
Indien u verdere vragen heeft of extra info wenst, kan u mij steeds contacteren via
jelle.vonckx@handbal.be .
Tot dan!
Met sportieve groeten,
Jelle Vonckx
Technisch Directeur Topsport VHV
Jelle.vonckx@handbal.be
+32 472 08 21 17

HB7: 1882 / 5

2.2.2

Uitnodiging screeningstrainingen U16 regioproject 2020-2021 VHV

Regioproject U16 seizoen 2020-2021
Uitnodiging Screeningstrainingen
Beste Spelers & Speelsters,
Beste Ouders,
Beste Trainers,
De eerste stap in de selectiewerking van de Vlaamse Handbalvereniging (VHV) en de Koninklijke Belgische
Handbalbond (KBHB) is het regioproject. Jongens en meisjes van de regioselectie U16 trainen normaliter 2wekelijks (week 1 de meisjes, week 2 de jongens,…) op woensdagnamiddag.
Sinds vorig seizoen is er een samenwerking inzake de nationale heren -en damesteams te Hasselt en kan er
daardoor vanaf dit seizoen gelijktijdig worden getraind door jongens en meisjes te Sporthal Alverberg. Dit
betekent dat zowel de jongens als de meisjes in regio Limburg wekelijks trainen. Naar de toekomst toe is het
onze doelstelling om deze wekelijkse trainingen aan alle regioselecties te kunnen bieden. Wij zijn ervan overtuigd
dat deze extra trainingsarbeid alleen maar tot meer, betere en snellere ontwikkeling van de spelers & speelsters
kan leiden. Wij hopen uiteraard dat jullie ons hierin kunnen volgen en jezelf of je spelers/speelsters ondersteunt
om te kunnen en willen deelnemen aan de selectiewerking.
Er zijn 5 regio’s waarin wordt gewerkt:
&
&
&
&
&

Luik
Waals-Brabant – Henegouwen
Antwerpen - Vlaams-Brabant
Limburg
Oost-West - Vlaanderen

Tijdens de trainingen ligt de focus voornamelijk op de individuele ontwikkeling van de spelers/speelsters, en
wordt er daarnaast gewerkt op het samenspel in functie van de tornooien.
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Belangrijke opmerking:
De trainingen met de selectie zijn een surplus en dienen niet als vervanging van een clubtraining! Deze
extra trainingen zijn een kans om jezelf als spelers/speelster verder individueel te verbeteren en te
ontwikkelen.
Naast de trainingsarbeid staan er gedurende het seizoen 4 tornooien op het programma tussen de verschillende
regio’s in België (op een aantal tornooien zullen ook buitenlandse gastploegen aanwezig zijn).
Programma IRT’s (interregionale tornooien 2020-2021)
•
•
•
•

18 oktober 2020: IRT Heist o/d Berg
11 november 2020: IRT Lokeren
10 januari 2021: IRT Louvain-la-Neuve
1 mei 2021: IRT Fléron

SCREENINGSTRAININGEN
Om de regioselecties samen te stellen zullen in de maand september open trainingen plaatsvinden, waarin een
aantal testings (van fysieke kwaliteiten, maturiteit, handbalvaardigheden, wedstrijdsituaties) worden
afgenomen. Na deze open trainingen wordt een eerste selectie opgemaakt.
Deze selectietestdagen/screeningsmomenten zullen plaatsvinden tijdens de trainingsuren. Bij inschrijving word
je op beide data verwacht.

1. Overzicht van de testtrainingen
Regio AVB (provincies Anwerpen en Vlaams-Brabant) – 14h00-16h30:
Woensdagen 9 september en 30 september voor de meisjes geboren in 2005, 2006 en 2007 Woensdagen 2
september en 16 september voor de jongens geboren in 2005 en 2006
Regio Limburg – 13h30-15h30:
Woensdagen 2 september en 9 september voor de meisjes geboren in 2005, 2006 en 2007 Woensdagen 2
september en 9 september voor de jongens geboren in 2005 en 2006
Regio Oost-West (Provincies Oost en West-Vlaanderen) – 14h00-16h30:
Woensdagen 2 september en 16 september voor de meisjes geboren in 2005, 2006 en 2007 Woensdagen 9
september en 23 september voor de jongens geboren in 2005 en 2006
Wat breng je mee naar de trainingen?
Voldoende drank
Sportgerief
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-

Handbalschoenen
Handbal
Douchegerief

2. Adresgegevens - Trainingsuren
Regio AVB (provincies Anwerpen en Vlaams-Brabant) – Training van 14h00-16h30:
Sporthal de Bist: Koningin Elisabethstraat 7-9, 2610 Wilrijk
Regio Limburg – Training van 13h30-15h30
Sporthal Alverberg: Herkenrodesingel 33, 3500 Hasselt
Regio Oost-West (Provincies Oost en West-Vlaanderen) – Training van 14h00-16h30:
Sporthal Hekers: Ter Linden 29, 9052 Zwijnaarde

3. Vlaamse selectie U16
Binnen de regioselecties U16 zal er normalerwijze ook tweemaal een Vlaamse selectie U16 worden
gemaakt/geselecteerd voor deelname aan 2 buitenlandse tornooien:
•
•

LUND (Zweden): 26-30 december 2020
BOEKEL (Nederland): eind mei/begin juni 2021

De doelstelling van deze 2 extra tornooien is om de spelers/speelsters te belonen die een grote progressie
vertonen, altijd en gemotiveerd aanwezig zijn & het nodige potentiële talent vertonen om door te breken
richting de nationale selectiewerking. Voor deelname aan het tornooi van LUND wordt er een financiële bijdrage
gevraagd.

4. Inschrijven
Wil jij er graag bij zijn? Wil jij laten zien dat je gemotiveerd bent en ook wat in je mars hebt? Heb jij het talent
en het doorzettingsvermogen om door te breken in de handbalsport?
Schrijf dan in via de website van de Vlaamse handbalvereniging via volgende link:
http://handbal.be/nl/selecties/jeugd-vhv/inschrijvingsformulier-regioselecties-2020-2021
Schrijf zeker in voor 24 augustus 2020!
We hopen op een talrijke opkomst, dus aarzel niet, en kom tonen wat je waard bent! Ook clubtrainers
zijn welkom, kom gerust een kijkje nemen!
Uiteraard zijn al deze voorziene data onder voorbehoud van eventuele Covid-19 beperkingen of aanpassingen
aan de maatregelen tegen deze periode. Wij hopen de data normaal te kunnen behouden, zo niet zullen wij
de ingeschreven spelers/speelsters hierover tijdig verwittigen.
Aarzel niet om ons te contacteren bij vragen en/of bemerkingen.
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Hopelijk tot dan,
Gerrit Vertommen
Coördinator U16 selecties
Vlaamse Handbalvereniging vzw
0486 90 67 46
gerrit.vertommen@handbal.be

Jelle Vonckx
Technisch Directeur Topsport
Vlaamse Handbalvereniging vzw
0472 08 21 17
Jelle.vonckx@handbal.be

Richtlijnen gefaseerde heropstart handbal VHV - stap 3 (01 juli 2020)
De Nationale Veiligheidsraad kondigde op 24 juni 2020 verdere versoepelingen aan inzake de heropstart van de
sport. Via dit artikel krijg je een update van de beslissingen die ingaan vanaf 01 juli 2020.

Kandidatuurstelling chef-scheidsrechter VHV
Het Scheidsrechtercomité VHV heeft nog steeds geen kandidaat-opvolger om de functie chef-scheidsrechter VHV
op te nemen. Daarom heeft het Scheidsrechtercomité een nieuwe structuur voor het scheidsrechterwezen
uitgetekend om zo de taak van de chef-scheidsrechter te verlichten en meer doe-taken en verantwoordelijkheid
bij de verschillende werkgroepen te leggen.
Hieronder alvast de tekst betreffende deze nieuwe structuur, zoals hij in het Scheidsrechtercomité VHV van
15.05.2020 werd besproken.
“Volgend voorstel wordt gedaan om de taak en verantwoordelijkheid van chef-scheidsrechter aantrekkelijker en
lichter te maken, via een opsplitsing van taakgebieden met doe-en-verantwoordelijkheid, zodat de chefscheidsrechter nieuwe stijl meer een “CEO”-functie wordt met voornamelijk een “coördinerende taak” en minder
een “zelf-doen-taak”. Het Scheidsrechtercomité VHV ziet hiervoor volgende taakgebieden:
1. Groep aanduidingen scheidsrechters
2. Groep opleiding/bijscholing
3. Groep begeleiding en aanduiding waarnemers
4. Groep(je) “Trouble shooting” en “Problem solving”
5. Mogelijke andere deelgroep (eventueel van tijdelijke duur) voor een specifiek probleem.
In sommige groepen (2, 3 en eventueel 5), kunnen (zelfs wenselijk) ook actieve scheidsrechters betrokken
worden.
De verantwoordelijkheden en de bezetting van deze groepen moeten nog verder uitgewerkt worden.”
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Mocht u zelf kandidaat zijn of iemand kennen (ook van buiten het scheidsrechterwezen) die zich kandidaat wil
stellen, gelieve dit dan zo vlug mogelijk te melden aan het secretariaat van de VHV, met vermelding “Kandidatuur
chef-scheidsrechter VHV”.

Vacature trainer/trainster regioproject VHV
De Vlaamse Handbalvereniging is voor haar regioproject op zoek naar een gemotiveerde en ambitieuze
trainer/trainster.
Het regioproject is de start van de selectiewerking en omvat de 3 regionale selecties jongens en meisjes (AVB,
Oost-West en Limburg). Deze regionale selecties zullen in het seizoen 2020-2021 bestaan uit jongens en meisjes
van de geboortejaren 2005 – 2006(– 2007). De regioselecties trainen elke woensdagnamiddag, jongens en meisjes
afwisselend.

Vacature trainer/trainster regioproject VHV

De Vlaamse Handbalvereniging is voor haar regioproject op zoek naar een gemotiveerde en ambitieuze
trainer/trainster.
Het regioproject is de start van de selectiewerking en omvat de 3 regionale selecties jongens en
meisjes (AVB, Oost-West en Limburg). Deze regionale selecties zullen in het seizoen 2020-2021
bestaan uit jongens en meisjes van de geboortejaren 2005 – 2006(– 2007). De regioselecties trainen
elke woensdagnamiddag, jongens en meisjes afwisselend.
Vacante functie seizoen 2020-2021
Regiotrainer meisjes voor de regio Oost-West
• Trainingen tweewekelijks van september 2020 tot en met mei 2021 te Sporthal Hekers, Ter
Linden 29 – 9052 Gent
Functieomschrijving
Bij de taken van de regiotrainer staan talentontwikkeling en talentdetectie centraal.
1.

Talentontwikkeling:

•

De regiotrainer geeft elke woensdagnamiddag 2.5u training met toepassing van de
selectieleerlijn.
Hij/Zij coacht de wedstrijden (4 IRT-tornooien + eventueel een buitenlands tornooi) en

•
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•
•
•

volgt de individuele regioselectiespelers nauw op via tests, fiche,…
Hij/Zij creëert een topsportgericht klimaat binnen de regioselectiewerking en motiveert de
talentvolle spelers voor verdere intensievere selectiewerking op oudere leeftijd.
Hij/Zij motiveert de talentvolle spelers voor alternatieve en intensievere
talentontwikkelingsprojecten zoals handbalscholen/extra trainingsarbeid/etc.
Uiteraard is het hierbij noodzakelijk om ook goede contacten met de talenten, hun club en
hun ouders te onderhouden.

2.

Talentdetectie:

•

Om de talenten te detecteren worden de jeugdcompetitiewedstrijden regelmatig
bijgewoond om zo de talentvolle spelers/speelsters te kunnen detecteren en contacten met
de respectievelijke clubs te leggen.

Teneinde deze taken kwaliteitsvol in te vullen verwachten wij een Instructeur B-diploma of
minimum een trajectintentie om dit diploma te behalen.
Wat bieden wij?
Deze functie kan rekenen op een officiële vergoeding conform het behaalde sporttechnische
diploma.
Hoe solliciteren?
Ben jij een gemotiveerde en ambitieuze trainer? Wil je helpen om de regionale selectiewerking verder
uit te bouwen? Ben je bereid in samenwerking met de VHV de jonge handbaltalenten te begeleiden,
te helpen in hun ontwikkeling en te motiveren richting topsport?
Aarzel dan niet en stuur zo snel mogelijk, ten laatste 9 augustus 2020, uw kandidatuur (cv +
motivatiebrief) via mail naar : jelle.vonckx@handbal.be
Bij vragen of informatie contacteer:
Gerrit
Vertommen
Coördinator Regioproject
Gerrit.vertommen@handbal.be
+32 468 90 67 46

Jelle Vonckx
Technisch Directeur Topsport
Jelle.vonckx@handbal.be
+32 472 08 21 17
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3 Wedstrijdinformatie
Nihil.

4 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
Nihil.

5 Verslagen commissies en comités
Nihil.
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