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1 Clubnieuws
Nihil.

2 VHV – KBHB mededelingen
Wijzigingen aan het KBHB-reglement vanaf 01.08.2020
111. KBHB
E. Archieven
De comptabiliteitsboeken blijven voor onbepaalde duur bewaard.
De briefwisseling betreffende de ontslagen en de overgangen van de leden moet gedurende vijf jaar bewaard
worden.
De stukken, met inbegrip van de boekhoudingsbescheiden, de dossiers, enz… worden gedurende 5 jaar bewaard.
De termijnen vangen aan bij het verstrijken van het betrokken verenigingsjaar.
Wordt
E. Archieven
De comptabiliteitsboeken blijven voor onbepaalde duur bewaard.
De briefwisseling betreffende de ontslagen en de overgangen van de leden moet gedurende vijf jaar bewaard
worden.
De stukken, met inbegrip van de boekhoudingsbescheiden, de dossiers, enz… dienen gedurende 7 jaar bewaard
te worden.
De termijnen vangen aan bij het verstrijken van het betrokken verenigingsjaar.
112. A. 3. b.
b. Verantwoordelijke correspondent
Alleen de secretaris is gerechtigd om, vanwege het Secretariaat Generaal, al de briefwisseling met de club te
ontvangen, zowel deze betreffende het secretariaat als deze betreffende het geldelijk beheer, alle financiële
stukken (rekeninguittreksels, enz.).
Alle briefwisseling van de club, evenals de aansluitingskaarten, moeten door de secretaris worden ondertekend.
Alleen de documenten getekend door de secretaris worden door de Liga als geldig ontvangen.
Alle correspondentie, betreffende het dagelijks beheer van de clubs (uitgezonderd klachten, beroepen, cassaties,
…), per e-mail geadresseerd aan het Secretariaat Generaal, is ontvankelijk door de Liga op voorwaarde dat hij
ontvangen wordt van het e-mail adres van de secretaris vermeld op de website of het Officieel Orgaan van de
Liga’s.
Elke aankondiging in verband met de verandering van secretaris moet, ondertekend door de voorzitter en de
penningmeester van de club, aan het Secretariaat Generaal van de Liga worden gestuurd.
Wordt
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b. Verantwoordelijke correspondent
Alleen de secretaris is gerechtigd om, vanwege het Secretariaat Generaal, al de briefwisseling met de club te
ontvangen, zowel deze betreffende het secretariaat als deze betreffende het geldelijk beheer.
Alle briefwisseling van de club moet door de secretaris worden ondertekend. Alleen de documenten getekend
door de secretaris worden door de Liga’s en de andere clubs als geldig beschouwd.
Alle correspondentie, betreffende het dagelijks beheer van de clubs (uitgezonderd klachten, beroepen,
cassaties), per e-mail geadresseerd aan het Secretariaat Generaal, is ontvankelijk door de Liga’s op voorwaarde
dat hij ontvangen wordt van het e-mail adres van de secretaris vermeld op de website van de Liga’s.
Elke aankondiging in verband met de verandering van secretaris moet, ondertekend door de drie
verantwoordelijke leden van de club, aan het Secretariaat Generaal van de Liga worden gestuurd.
112. C. 2. a.
2. Administratieve formaliteiten
Volgende administratieve formaliteiten moeten bij de aanvraag tot aanvaarding vervuld worden:
a. aan het Secretariaat Generaal een officiële aanvraag tot aansluiting zenden, getekend door de voorzitter, de
secretaris en de penningmeester, met mededeling van het comité dat moet bestaan uit minstens vijf leden.
De officiële aanvragen dienen de volgende inlichtingen te vermelden:
• benaming van de club en haar kleuren;
• ligging van het terrein, de kleedkamers (waar de thuiswedstrijden worden gespeeld) en telefoonnummers;
• zetel van de club, adres en telefoonnummer;
• naam, voornaam, adres en telefoonnummer van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester;
• volledige benaming van de PCR of bankrekening van de club.
Wordt
2. Administratieve formaliteiten
Volgende administratieve formaliteiten moeten bij de aanvraag tot aanvaarding vervuld worden:
a. aan het Secretariaat Generaal een officiële aanvraag tot aansluiting zenden, getekend door de voorzitter, de
secretaris en de penningmeester, met mededeling van het comité dat moet bestaan uit minstens vijf leden.
De officiële aanvragen dienen de volgende inlichtingen te vermelden:
• benaming van de club en haar kleuren;
• ligging van het terrein en telefoonnummer;
• zetel van de club, adres en telefoonnummer;
• naam, voornaam, adres en telefoonnummer van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester;
• volledige benaming van de bankrekening van de club
361. Vergoeding van scheidsrechters en waarnemers
A. Bij de wedstrijden
1. De scheidsrechters hebben recht op een vergoeding, jaarlijks voor het begin van ieder seizoen, bepaald door
het PUC voor:
a. het leiden van de wedstrijd
b. verplaatsing- en verblijfsonkosten. Deze worden berekend volgens het blokkensysteem.
De wedstrijdvergoedingen en het blokkensysteem worden gepubliceerd op de website van beide Liga’s.
Wordt
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1. De scheidsrechters hebben recht op een vergoeding, jaarlijks voor het begin van ieder seizoen, bepaald door
het PUC voor:
a. het leiden van de wedstrijd
b. verplaatsingsonkosten berekend per kilometer vanaf de domicilie tot de sportzaal
521. Wedstrijdformulier
A. Algemeenheden
….
Het officiële wedstrijdformulier vermeldt eveneens:
• de namen, voornamen, geboortedata, laatste verblijfplaats en handtekening van de spelers die noch hun
lidkaart noch hun identiteitskaart hebben kunnen voorleggen;
• de opmerkingen van de scheidsrechter of van één de aanwezige ploegen;
• het voorbehoud gemaakt door de bezoekende ploeg voor de wedstrijd;
Wordt
Het officiële wedstrijdformulier vermeldt eveneens:
• de opmerkingen van de scheidsrechter of van één der aanwezige ploegen;
• het voorbehoud gemaakt door de bezoekende ploeg voor de wedstrijd;
A. bis. Voor de toepassing van sancties voorzien in artikels 615, 623, 625 en 626 wordt de beslissing onmiddellijk
genomen door de verantwoordelijke voor de controle van de wedstrijdformulieren.
In geval van betwisting kan de betrokken club een klacht indienen bij de Paritaire Sport Commissie volgens de
procedure voorzien in artikel 811 en volgende. Dit beroep moet ingediend binnen de 45 dagen volgend op de
wedstrijddatum van de betreffende match, maar ten laatste binnen de 8 volgende dagen wanneer het gaat over
een wedstrijd van de laatste competitiedag van het betreffende kampioenschap.
De schorsing bij toepassing van artikel 625 C behoort tot de competentie van de Paritaire Sport Commissie.
Wordt
A. bis. Voor de toepassing van sancties voorzien in artikels 521 B. 2., 615, 623, 625 en 626 wordt de beslissing
onmiddellijk genomen door de verantwoordelijke voor de controle van de wedstrijdformulieren.
In geval van betwisting kan de betrokken club een klacht indienen bij de Paritaire Sport Commissie volgens de
procedure voorzien in artikel 811 en volgende. Dit beroep moet ingediend binnen de 45 dagen volgend op de
wedstrijddatum van de betreffende match, maar ten laatste binnen de 8 volgende dagen wanneer het gaat over
een wedstrijd van de laatste competitiedag van het betreffende kampioenschap.
De schorsing bij toepassing van artikel 625 C behoort tot de competentie van de Paritaire Sport Commissie.
521. B. 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 speelt of al heeft plaatsgenomen op de bank van de officials van
een andere club die in dezelfde divisie speelt.
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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.
Wordt
521. B. 2. Plaats op de wedstrijdbank voor 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 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 met een
forfaitnederlaag (cfr artikel 615. B.). Indien de score een hoger verschil betrof dan een forfait (10 doelpunten
verschil), dan wordt de originele score behouden.
522. Aansluitingskaarten
A. Nazicht
Het voorleggen van de aansluitingskaart moet worden geëist door de scheidsrechter voor al de officiële
wedstrijden.
De spelers en officiëlen dit te laat komen zullen hun aansluitingskaarten voorleggen aan de scheidsrechters bij
de rust.
Wanneer een speler zijn aansluitingskaart niet kan voorleggen moet hij zijn identiteitskaart voorleggen en zal de
scheidsrechter hem op het wedstrijdformulier doen handtekenen, met vermelding van zijn naam, voornaam,
plaats en datum van geboorte en laatste verblijfplaats.
Als een speler aansluitingskaart noch identiteitskaart kan voorleggen, zal zijn deelname aan de wedstrijd niet
worden toegestaan.
Wordt
Het voorleggen van de aansluitingskaart moet worden geëist door de scheidsrechter(s) voor al de officiële
wedstrijden.
Alvorens het wordt toegestaan om een speler op te stellen, die te laat arriveert voor de controle van de
scheidsrechter(s), moet deze zijn aansluitingskaart kunnen voorleggen aan de secretaris van de wedstrijdtafel.
Elke official die te laat aankomt moet evenzeer zijn aansluitingskaart tonen aan de secretaris van de
wedstrijdtafel. Deze regeling is identiek voor officials die te laat arriveren.
Indien een speler en/of official zijn aansluitingskaart niet kan voorleggen, dient hij zijn identiteitskaart voor te
leggen.
De scheidsrechters controleren deze documenten zodra dat voor hen mogelijk is.
Als een speler of een official aansluitingskaart noch identiteitskaart kan voorleggen, zal zijn deelname aan de
wedstrijd niet worden toegestaan.
551. Terreinafgevaardigde
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Elke club op wiens terrein een wedstrijd wordt gespeeld is verplicht – op straf van boete jaarlijks vastgelegd door
het PUC – een terreinafgevaardigde van minstens 18 jaar oud ter beschikking van de scheidsrechters te stellen.
Deze moet minstens 30 minuten voor het aanvangsuur van de wedstrijd en tot het vertrek van de scheidsrechters
aanwezig zijn en moet tevens lid zijn van de bezochte club.
Hij vertegenwoordigt de club bij de scheidsrechters voor alle zaken die de wedstrijd betreffen.
Zijn naam en zijn lidnummer moeten worden vermeld op het wedstrijdformulier.
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.
Hij ontvangt de scheidsrechters bij hun aankomst en helpt hen bij het nazien van het terrein, accommodaties en
materieel.
Hij is er toe gehouden hen in alle omstandigheden hulp en medewerking te verlenen indien dit noodzakelijk blijkt
of op verzoek van de scheidsrechters.
Een wedstrijd mag niet doorgaan zonder terreinafgevaardigde. Bij afwezigheid van de terreinafgevaardigde zal
hij desnoods worden vervangen door een speler van de bezochte club, die bijgevolg als speler niet mag deelnemen
aan de wedstrijd.
De terreinafgevaardigde moet drager zijn van een witte armband en moet zich gedurende de wedstrijd op de
plaats bevinden die hem door de scheidsrechters werd aangeduid. Wanneer de terreinafgevaardigde zich door
andere personen laat bijstaan dienen deze laatste drager te zijn van een armband met de kleuren van de club.
Het is een terreinafgevaardigde verboden raadgevingen te geven aan de spelers, opmerkingen te maken
betreffende de spelleiding of daden te stellen die tot wanorde zouden kunnen leiden.
Indien de scheidsrechter de terreinafgevaardigde diskwalificeert en er geen vervanger is dient de wedstrijd
gestopt te worden en wordt forfait 0-10 uitgesproken.
Wordt
Elke club op wiens terrein een wedstrijd wordt gespeeld is verplicht een terreinafgevaardigde van minstens 18
jaar oud ter beschikking van de scheidsrechters te stellen. Deze moet minstens 30 minuten voor het aanvangsuur
van de wedstrijd en tot het vertrek van de scheidsrechters aanwezig zijn en moet tevens lid zijn van de bezochte
club.
Hij vertegenwoordigt de club tegenover de scheidsrechters voor alle zaken die de wedstrijd betreffen.
Zijn naam en zijn lidnummer moeten worden vermeld op het wedstrijdformulier.
De terreinafgevaardigde mag zoveel helpers aanstellen als hij wil, maar is alleen eindverantwoordelijk voor de
administratieve formaliteiten, uurrooster, ordedienst op het terrein, materieel, in orde brengen van het
speeloppervlak.
Hij ontvangt de scheidsrechters bij hun aankomst en helpt hen bij het nazien van de installaties.
Hij is er toe gehouden hen in alle omstandigheden hulp en medewerking te verlenen indien dit noodzakelijk blijkt.
Een wedstrijd mag niet doorgaan zonder terreinafgevaardigde. Bij afwezigheid van de terreinafgevaardigde zal
hij desnoods worden vervangen door een speler van de bezochte club, die bijgevolg als speler niet mag deelnemen
aan de wedstrijd.
Een speler van het andere team dient dan ook te worden geschrapt van het wedstrijdformulier.
De terreinafgevaardigde moet zich gedurende de wedstrijd op de plaats bevinden die hem door de scheidsrechters
werd aangeduid.
Het is een terreinafgevaardigde verboden raadgevingen te geven aan de spelers, opmerkingen te maken
betreffende de spelleiding of daden te stellen die tot wanorde zouden kunnen leiden.
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Indien de scheidsrechter de terreinafgevaardigde diskwalificeert en er geen vervanger is dient de wedstrijd
gestopt te worden en wordt forfait 0-10 uitgesproken.
612. Inschrijvingen en verbintenissen
A. In de nationale afdelingen worden ambtshalve de eerste ploeg ingeschreven van de clubs die zich hebben
gekwalificeerd.
De 1ste en 2e nationale heren, alsook de 1ste en 2e nationale dames, worden beschouwd als twee nationale
afdelingen.
Indien een club ploegen inschrijft in meerdere nationale afdelingen zijn de spelers onderworpen aan de toelating
van artikel 623 (overgang van een ploeg uit nationale afdeling naar een andere ploeg eveneens uit nationale
afdeling).
Wordt
A. In de nationale afdelingen worden ambtshalve de eerste ploeg ingeschreven van de clubs die zich hebben
gekwalificeerd.
De 1ste afdeling en de 2de afdeling heren worden beschouwd als nationale afdelingen.
De 1ste afdeling en de 2de afdeling dames worden beschouwd als nationale afdelingen.
Indien een club ploegen inschrijft in meerdere nationale afdelingen zijn de spelers onderworpen aan de toelating
van artikel 623 (overgang van een ploeg uit nationale afdeling naar een andere ploeg eveneens uit nationale
afdeling).
613. Kalenders
A. 1. De officiële wedstrijden worden vastgelegd op zaterdag, zondag en op feestdagen.
2. In sommige gevallen kan het Paritaire Kampioenschappen Commissie de wedstrijden laten
plaatsvinden in de week die de initiële datum van deze wedstrijden voorafgaat.
3. De Paritaire Kampioenschappen Commissie mag wedstrijden van de Play-offs of Play-downs
tijdens de week vastleggen.
B. 1. Het aanvangsuur van de wedstrijden van de eerste ploeg in 1 ste nationale heren wordt vastgesteld
op:
- zaterdag of een feestdag tussen 14.00 uur en 20.15uur
- zondag tussen 14.00 uur en 17.00 uur
2. Het aanvangsuur van de wedstrijden van de eerste ploeg in 2 e nationale heren en de wedstrijden
van de Beker van België heren (1/8e, ¼ en ½ finales) wordt vastgesteld op:
- zaterdag of een feestdag tussen 14.00 uur en 20.30uur
- zondag tussen 14.00 uur en 17.00 uur
3. Het aanvangsuur van de wedstrijden van de eerste ploeg in 1 ste en 2e nationale dames en de
wedstrijden van de Beker van België dames (1/8e, ¼ en ½ finales) wordt vastgesteld op:
- zaterdag of een feestdag tussen 14.00 uur en 21.00uur
- zondag tussen 14.00 uur en 20.00 uur.
4. Het aanvangsuur van de wedstrijden van de junioren wordt vastgesteld op: zaterdag, zondag of
een feestdag tussen 10.00 uur en 20.00 uur (zie artikel 636)
5. De wedstrijden van de laatste 2 speeldagen van de reguliere competitie in 1ste nationale heren
beginnen op zaterdag om 20.15 uur.
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.
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De bevoegde commissie kan hier anders over beslissen.
De wedstrijden van de laatste 2 speeldagen van de reguliere competitie in 2e nationale heren
beginnen op zaterdag om 18.00 uur.
De wedstrijden van de laatste dag van de eerste ronde van de Play-offs en Play-downs in 2e
nationale heren beginnen eveneens op zaterdag om 18.00 uur.
De bevoegde commissie kan hier anders over beslissen.
6. Indien een zondag gevolgd wordt door een feestdag, dan zijn de aanvangsuren gelijkgesteld aan
die van de zaterdag.
In alle andere gevallen wanneer een feestdag op een zondag valt zijn de aanvangsuren
gelijkgesteld aan die van de zondag.
7. Indien de wedstrijden worden vastgelegd tijdens de week volgens punt A., moeten zij plaatsvinden
op dinsdag, woensdag of donderdag en beginnen tussen 19.30 uur en 21.00 uur.
Echter, indien de bezoekende club een afstand van meer dan 60 km moet afleggen, moet de
wedstrijd beginnen tussen 20.30 uur en 21.00 uur.
Wordt
A. 1. De officiële wedstrijden worden vastgelegd op zaterdag, zondag en op feestdagen.
2. In sommige gevallen kan het Paritaire Kampioenschappen Commissie de wedstrijden laten
plaatsvinden in de week die de initiële datum van deze wedstrijden voorafgaat.
3. De Paritaire Kampioenschappen Commissie mag wedstrijden van de Play-offs of Play-downs
tijdens de week vastleggen.
B. 1. Het aanvangsuur van de wedstrijden van de eerste ploeg in 1ste nationale heren wordt vastgesteld
op:
- zaterdag of een feestdag tussen 14.00 uur en 20.15 uur
- zondag tussen 14.00 uur en 20.00 uur
2. Het aanvangsuur van de wedstrijden van de eerste ploeg in 2e nationale heren en de wedstrijden
van de Beker van België heren (1/8e, ¼ en ½ finales) wordt vastgesteld op:
- zaterdag of een feestdag tussen 14.00 uur en 20.30 uur
- zondag tussen 14.00 uur en 20.00 uur
3. Het aanvangsuur van de wedstrijden van de eerste ploeg in 1ste en 2e nationale dames en de
wedstrijden van de Beker van België dames (1/8e, ¼ en ½ finales) wordt vastgesteld op:
- zaterdag of een feestdag tussen 14.00 uur en 21.00 uur
- zondag tussen 14.00 uur en 20.00 uur.
4. Het aanvangsuur van de wedstrijden van de junioren wordt vastgesteld op:
- zaterdag, zondag of een feestdag tussen 10.00 uur en 20.00 uur
5. De wedstrijden van de laatste 2 speeldagen van de reguliere competitie in 1 ste nationale heren
beginnen op zaterdag om 20.15 uur.
De wedstrijden van de laatste dag van de Play-offs, Play-downs in 1e nationale heren en de BENELeague worden eveneens gespeeld op zaterdag om 20.15 uur.
De bevoegde commissie kan hier anders over beslissen
De wedstrijden van de laatste 2 speeldagen van de reguliere competitie in 2e nationale heren
beginnen op zaterdag om 18.00 uur.
De wedstrijden van de laatste dag van de Play-offs en Play-downs in 2e nationale heren beginnen
eveneens op zaterdag om 18.00 uur.
De bevoegde commissie kan hier anders over beslissen.
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6. Indien een zondag gevolgd wordt door een feestdag, dan zijn de aanvangsuren gelijkgesteld aan
die van de zaterdag. In alle andere gevallen wanneer een feestdag op een zondag valt zijn de
aanvangsuren gelijkgesteld aan die van de zondag.
7. Indien de wedstrijden worden vastgelegd tijdens de week volgens punt A., moeten zij plaatsvinden
op dinsdag, woensdag of donderdag en beginnen tussen 19.30 uur en 21.00 uur.
Echter, indien de bezoekende club een afstand van meer dan 60 km moet afleggen, moet de
wedstrijd beginnen tussen 20.30 uur en 21.00 uur.
Updates
631. Nationale afdelingen heren
Dit kampioenschap wordt betwist in twee afdelingen
A. Een 1ste nationale afdeling heren bestaande uit 10 ploegen, uitgezonderd bij overmacht.
Aan het einde van de reguliere competitie, conform de bepalingen van artikel 642 C. van de KBHB-reglementen,
spelen de 6 eerst gerangschikte teams Play-Offs die bepalen welk team de BENE-League zal spelen het volgende
seizoen. De 4 laatst gerangschikte teams spelen Play-Downs om te bepalen wie er rechtstreeks degradeert naar
2e nationale heren.
B. Een 2e nationale afdeling heren bestaande uit 10 ploegen, uitgezonderd bij overmacht.
Aan het einde van de reguliere competitie, conform de bepalingen van artikel 642 C. van de KBHB-reglementen,
spelen de 6 eerst gerangschikte teams Play-Offs die bepalen welk team promoveert naar 1ste nationale. De 4
laatst gerangschikte teams spelen Play-Downs om te bepalen welke twee teams rechtstreeks degraderen naar de
1ste afdeling VHV en/of LFH.
632. Nationale afdelingen dames
A. 1ste nationale afdeling dames
Het kampioenschap van 1ste nationale afdeling dames wordt gespeeld door 10 ploegen, uitgezonderd bij
overmacht.
Op het einde van de reguliere competitie spelen de 6 eerst gerangschikte ploegen een Play-Off competitie,
volgens de bepalingen van artikel 641. C. van de KBHB-reglementen, om te bepalen wie Kampioen van België
wordt en de 4 laatst gerangschikte ploegen Play- Downs ,volgens de bepalingen van artikel 641. C. van de KBHBreglementen, om de daler naar 2e nationale afdeling dames te bepalen.
B. 2e nationale afdeling dames
De 2e nationale afdeling dames bestaat uit 12 ploegen, uitgezonderd bij overmacht, die een klassieke reguliere
competitie spelen van 22 wedstrijden waarvan, op het einde, de eerst gerangschikte ploeg naar 1ste nationale
afdeling dames promoveert en de twee laatst gerangschikte ploegen rechtstreeks dalen naar de 1ste afdeling van
hun respectievelijke Liga.
641. C. Reglement van de competitie Play-Offs / Best of 5 / Play-Downs
b. Heren 1° Nationale, Heren 2° Nationale & Dames 1°Nationale
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1. Play-Offs
De 1ste, 2e, 3e, 4e, 5e en 6e 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
De
De

1ste gerangschikte begint dit mini-kampioenschap met 6 punten;
2e gerangschikte begint dit mini-kampioenschap met 5 punten;
3e gerangschikte begint dit mini-kampioenschap met 4 punten;
4e gerangschikte begint dit mini-kampioenschap met 3 punten;
5e gerangschikte begint dit mini-kampioenschap met 2 punten;
6e gerangschikte begint dit mini-kampioenschap met 1 punt.

1e speeldag
5-1
6-2
4-3
2e speeldag
1-6
2-4
3-5

3e speeldag
1-3
5-2
4-6
4e speeldag
4-1
2-3
6-5

5e speeldag
1-2
3-6
5-4
6e speeldag
1-5
2-6
3-4

7e speeldag
6-1
4-2
5-3
8e speeldag
3-1
2-5
6-4

9e speeldag
1-4
3-2
5-6
10e speeldag
2-1
6-3
4-5

De rangschikking wordt opgemaakt volgens artikel 641. A.
Uiterlijk op de 16e 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 7e, 8e, 9e en 10e 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

7e gerangschikte begint dit mini-kampioenschap met 4 punten;
8e gerangschikte begint dit mini-kampioenschap met 3 punten;
9e gerangschikte begint dit mini-kampioenschap met 2 punten;
10e gerangschikte begint dit mini-kampioenschap met 1 punt.

1e speeldag
7-8
10 - 9
2e speeldag
9-8
10 - 7

3e speeldag
7-9
8 - 10
4e speeldag
8-7
9 - 10

5e speeldag
9-7
10 - 8
6e speeldag
8-9
7 - 10
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De rangschikking wordt opgemaakt volgens artikel 641. A.
Uiterlijk op de 16e speeldag van de reguliere competitie dienen de ploegen die in aanmerking komen om de PlayDowns 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 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.
De laatst gerangschikte ploeg na afloop van het mini-kampioenschap in Dames 1° Nationale degradeert
naar Dames 2° Nationale.
641. C.
d. De plaatsen voor deelname aan Europese bekerwedstrijden "heren" worden verdeeld volgens de volgende
formule:
-

-

Champions League voor de ploeg die als eerste eindigt na afloop van de play-offs van de reguliere competitie.
De EHF Cup voor de Belgische ploeg die het hoogste eindigt na de Final 4 van de BENE League (als deze ploeg
deelneemt aan de CL, gaat de plaats naar de volgende Belgische ploeg in de rangschikking van de BENE
League).
De Challenge Cup voor de winnaar van de Beker van België (winnaar of verliezende finalist; indien beide
ploegen al deelnemen aan de Europa Cup via een andere formule (of niet willen deelnemen), zal de plaats
toegewezen worden aan de hoogst gerangschikte ploeg die na afloop van de play-offs nog niet deelneemt aan
een EuropaCup.

Wordt
641. C. De plaatsen voor Europese bekerwedstrijden
De plaatsen voor de Europese bekerwedstrijden bij zowel dames als heren uitgedragen door de EHF worden
verdeeld volgens de eindklassementen van de betrokken kampioenschappen.
De winnaars van de Beker van België (dames en heren) kunnen een plaats toegekend krijgen in de Men’s EHF
European Cup en Women’s EHF European Cup.

Wijzigingen aan het VHV-reglement vanaf 01.08.2020
1.1.2. De Clubs
A. Oprichting, ontbinding en bestuur van de clubs
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…
Bestuur
Het bestuur van een club moet steeds zijn samengesteld uit ten minste 3 verschillende personen:
een voorzitter
een secretaris
een penningmeester.
De bestuursleden moeten meerderjarig of ontvoogd zijn. Deze bestuursleden zijn de financieel
verantwoordelijken ten opzichte van de LV. 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 club leden moeten of kunnen worden
opgenomen van een samenwerkende maatschappij, of andere van een niet door de handbalvereniging erkende
vereniging.
Iedere wijziging in de samenstelling van de 3 financieel verantwoordelijken van een club, moet door de andere
verantwoordelijke bestuursleden worden ondertekend. Deze wijziging moet naar het SG van de LV worden
gestuurd, die dit in “HANDBAL 7” publiceert.
…
Wordt
A. Oprichting, ontbinding en bestuur van de clubs
…
Bestuur
Het bestuur van een club moet steeds zijn samengesteld uit ten minste 3 verschillende personen:
een voorzitter
een secretaris
een penningmeester.
Deze 3 bestuursleden moeten meerderjarig of ontvoogd zijn. Zij zijn de financieel verantwoordelijken ten
opzichte van de LV. 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 club leden moeten of kunnen worden
opgenomen van een samenwerkende maatschappij, of andere van een niet door de handbalvereniging erkende
vereniging.
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Iedere wijziging in de samenstelling van de 3 financieel verantwoordelijken van een club, moet door de andere
verantwoordelijke bestuursleden worden ondertekend. Deze wijziging moet naar het SG van de LV worden
gestuurd, die dit in “HANDBAL 7” publiceert.
…
2.5.1. Ontslagen
A. Ontslagen door de club
…
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.
…
Wordt
A. Ontslagen door de club
…
Ontslagen verleend door de clubs, zijn op elk tijdstip van het jaar ontvankelijk.
Alle ontslagen leden mogen aansluiten bij een andere club naar keuze.
Een speler/speelster die gedurende de periode van 1/08 tot en met 31/12 van de lopende competitie, niet als
speler/speelster vermeld heeft gestaan op een wedstrijdformulier van een officiële wedstrijd, en ontslagen wordt
door haar/zijn club ten laatste op 31/12 (poststempel of datum @mail als geldige datum) kan na aansluiting bij
een andere club onmiddellijk speelgerechtigd worden”, voor zover hij/zij voldoet aan de geldende regels
hieromtrent.
Als ontslagdatum wordt de datum van de poststempel of datum @mail aangenomen.
…
3.4.1. Leeftijdsvoorwaarde
Een kandidaat-scheidsrechter die nog geen enkele kwalificatie heeft, dient minimum 14 jaar oud te zijn.
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Een scheidsrechter die de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt heeft, mag enkel jeugdwedstrijden leiden.
De maximum leeftijd is bepaald:
door het PUC voor de nationale-scheidsrechters.
door de RvB van elke liga voor de ligascheidsrechters.
door het Regiobestuur voor de Regionale en jeugdscheidsrechters.
Een scheidsrechter die in de loop van het handbalseizoen de maximum leeftijd bereikt, mag dit seizoen voleinden.
Hij mag zijn loopbaan verder zetten in het onmiddellijk onderliggende scheidsrechtersniveau indien hij hiervoor
aan de voorwaarden voldoet.
De maximum leeftijd voor een nationaal scheidsrechter is 50 jaar. Een elitescheidsrechter (die gedurende de 5
laatste jaren regelmatig in eredivisie en/of de play-off wedstrijden heeft geleid) die de leeftijd van 50 jaar heeft
bereikt, en die voldoet aan de fysieke voorwaarden, kan aan het PSchC de vraag richten om het volgende seizoen
nog wedstrijden in de nationale afdelingen te mogen leiden. De beslissing valt onder de bevoegdheid van het
PSchC. Dit verzoek mag maximaal 2 maal worden toegestaan.
Een elite/nationaal-scheidsrechter mag de leeftijd van 46/44 jaar niet hebben bereikt vóór het begin van het
seizoen waarin hij deze kwalificatie bekomt.
Wordt
3.4.1. Leeftijdsvoorwaarde
Een kandidaat-scheidsrechter die nog geen enkele kwalificatie heeft, dient minimum 14 jaar oud te zijn.
Een scheidsrechter die de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt heeft, mag enkel jeugdwedstrijden leiden.
De maximum leeftijd is bepaald:
door het PUC voor de nationale-scheidsrechters.
door de RvB van elke liga voor de ligascheidsrechters.
door het Regiobestuur voor de Regionale en jeugdscheidsrechters.
3.4.4. Waarnemers
Als waarnemer
De waarnemer controleert de scheidsrechters gedurende de wedstrijd.
Na de wedstrijd heeft hij met de scheidsrechters een begeleidend en opbouwend gesprek.
Na afloop van dit gesprek vult hij een “Beoordelingsverslag over scheidsrechters” in, en stuurt dit op naar
het SG.
Bijkomende taken als KBHB-afgevaardigde
Het is de hoofdtaak van de afgevaardigde om te waken over het regelmatig verloop van de wedstrijd. Hij
moet pogen klachten, van welke aard ook, te vermijden.
De officiële afgevaardigde is verplicht, tijdens de wedstrijd, aan de wedstrijdtafel te zitten aan de kant
van de tijdwaarnemer.
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Wordt

3.4.4. Waarnemers
Het is de hoofdtaak van de waarnemer om te waken over het correcte verloop van de wedstrijd en mogelijke
scheidsrechterlijke dwalingen te voorkomen.
Indien hij van mening is dat er een risico op een scheidsrechterlijke dwaling bestaat, dient hij de scheidsrechters
hierover te informeren. De uiteindelijke beslissing blijft steeds de verantwoordelijkheid van de scheidsrechters.
De waarnemer dient tijdens de wedstrijd, verplicht aan de wedstrijdtafel te zitten, aan de kant van de
tijdwaarnemer. Hij dient te waken over de correcte uitvoering door de tijdwaarnemer en de wedstrijdsecretaris
van hun taken.
Hij ondersteunt bovendien de scheidsrechters in het beheer van de wisselzone en de wisselbanken.
Na afloop van de wedstrijd heeft de waarnemer een begeleidend en opbouwend gesprek met de scheidsrechters.
De inhoud van dit gesprek dient vervat te worden in een “Scheidsrechters Beoordelingsrapport” dat hij binnen
een termijn van 10 dagen na de wedstrijd dient te versturen naar de scheidsrechters, de chef-scheidsrechter en
het SG.

3.5.2. Scheidsrechterskaart
Elke werkende scheidsrechter krijgt van het SG van zijn liga een scheidsrechterskaart en een embleem. Deze
kaart geeft hem/haar gratis toegang tot alle, onder auspiciën van de bond, te spelen wedstrijden.
De partnerendekinderentotdeleeftijdvan16jaarvaneenscheidsrechteraangewezenvoor het leiden van een in punt
A genoemde wedstrijd, of om de functie van wedstrijdsecretaris/tijdopnemer uit te oefenen tijdens een
Europacupwedstrijd, internationale wedstrijd of een finalewedstrijd om de beker van België, hebben eveneens
gratis toegang op voorwaarde dat de bezochte club tijdig ingelicht wordt over het aantal vergezellende personen.
Een verlenging van deze kaart moet jaarlijks door het SG van de LV worden toegestaan na advies van de bevoegde
SchC.
De lijst van de werkende scheidsrechters zal jaarlijks in het competitieboek gepubliceerd worden.
Ontslagnemende scheidsrechters of scheidsrechters die door de bevoegde scheidsrechterscommissie werden
ontslagen, moeten hun scheidsrechterskaart bij het SG van hun liga inleveren.
Scheidsrechters met een loopbaan van minstens 15 jaar kunnen, na het bereiken van de leeftijdsgrens, als
beloning voor bewezen diensten, aan de RvB van hun liga een KBHB (VHV/L.F.H.)legitimatiekaart aanvragen. Na
goedkeuring van de aanvraag door de RvB zal dezelfde aanvraag doorsturen naar het secretariaat van de KBHB.
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Wordt
3.5.2. Scheidsrechterkaart
Elke werkende scheidsrechter krijgt van het SG van zijn liga een scheidsrechterkaart en een embleem. Deze kaart
geeft hem/haar gratis toegang tot alle, onder auspiciën van de bond, te spelen wedstrijden.
De partner en de kinderen tot de leeftijd van 16 jaar van een scheidsrechter aangewezen voor het leiden van een
in punt A genoemde wedstrijd, of om de functie van wedstrijdsecretaris/tijdopnemer uit te oefenen tijdens een
Europacupwedstrijd, internationale wedstrijd of een finalewedstrijd om de beker van België, hebben eveneens
gratis toegang op voorwaarde dat de bezochte club tijdig ingelicht wordt over het aantal vergezellende personen.
Een verlenging van deze kaart moet jaarlijks door het SG van de LV worden toegestaan na advies van de bevoegde
SchC.
Ontslagnemende scheidsrechters of scheidsrechters die door de bevoegde scheidsrechterscommissie werden
ontslagen, moeten hun scheidsrechterkaart bij het SG van hun liga inleveren.
Scheidsrechters met een loopbaan van minstens 15 jaar (voldoend aan de leveringsplicht), kunnen als beloning
voor bewezen diensten, aan de RvB van hun liga, een KBHB (VHV/LFH) legitimatiekaart aanvragen. Na goedkeuring
van de aanvraag door de RvB van hun liga, zal het SG van de liga deze aanvraag doorsturen naar het SG van de
KBHB.

§ 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.
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 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.
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Een scheidsrechter die gedurende 5 jaar inactief was (mits opnieuw alle testen succesvol worden
afgelegd) of gedurende 3 jaar als referentie club de VHV heeft, kan naar een nieuwe
referentieclub gaan.
Om te voldoen aan de leveringsplicht moet een actieve scheidsrechter 15 officiële wedstrijden fluiten op
een seizoen
Officiële wedstrijden, hieronder verstaan we:
competitiewedstrijden
bekerwedstrijden
Internationale wedstrijden (EHF-aanduiding)
Oefeninterlands
Universitaire kampioenschap (per datum /1 prest)
SVS (per datum/1prest)
IRT-tornooi (per datum/1prest)
Het aantal te leveren scheidrechters, leveringsplichtgetal genoemd, stemt overeen met het aantal competitieve
senioren teams ingeschreven en het aantal ingeschreven M22 teams
Er is geen leveringsplicht voor jeugdteams (J18/M19 en jonger)
Een Regio kan aan de clubs die onder zijn bevoegdheid ressorteren, indien gewenst, de leveringsplicht
opleggen voor de door de LV vrijgestelde teams.
Deze beslissing voor te leggen tijdens de RAV moet opgenomen worden in de notulen van deze
vergadering.
Clubs met een nieuw stamnummer: zie artikel § 1.2.5.B Vrijstellingen nieuwe clubs.
Aan clubs die niet voldoen aan de leveringsplicht zal door de RvB een boete opgelegd worden.
Het eerste jaar is de boete per ontbrekende scheidrechter gelijk aan het aantal thuiswedstrijden van de
hoogst geklasseerde teams van de club, vermenigvuldigd met de vergoeding, verschuldigd aan één
scheidsrechter, voor het leiden van een wedstrijd in die hoogste afdeling.
Alle onmiddellijk daaropvolgende jaren dat een club in gebreke blijft wordt de boete verhoogd tot twee
maal de respectievelijke bedragen.
Actieve scheidsrechters
Om als actieve scheidsrechter aangenomen te worden geldt art § 3.5.5 D.
In het seizoen dat de nieuwe scheidsrechter een cursus gevolgd heeft en als zij/hij niet aan 15 wedstrijden komt
om toch aan de leveringsplicht te voldoen beslist het VHV-Scheidsrechterscomite of deze beschouwd wordt als
actieve scheidsrechter.
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Wordt
§ 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.
Het staat de scheidsrechter vrij om van club te veranderen. Dit heeft echter geen invloed op zijn
referentieclub.
Een scheidsrechter kan ten alle tijden vragen om van referentieclub te wijzigen. Hierbij dient rekening
gehouden met onderstaande punten:
Gedurende de eerste 5 seizoenen van zijn carrière blijft de scheidsrechter, zonder uitzondering,
tellen voor de leveringsplicht van zijn/haar initiële referentieclub tenzij deze club ophoudt te
bestaan. In het laatste geval kan de scheidsrechter een nieuwe referentieclub kiezen zonder via
de VHV als referentieclub te gaan.
Wil een scheidsrechter zijn referentieclub wijzigen, dan wordt de VHV automatisch zijn nieuwe
referentieclub voor de volgende 3 seizoenen.
Een scheidsrechter die gedurende 5 seizoenen inactief was (mits opnieuw alle testen succesvol
worden afgelegd) of gedurende 3 seizoenen als referentieclub de VHV heeft, kan een nieuwe
referentieclub kiezen.
Na het kiezen van een nieuwe referentieclub, blijft een scheidsrechter minimaal gedurende 3
seizoenen tellen voor de leveringsplicht van deze nieuwe referentieclub.”
Wijzigingen treden in voege vanaf de start van het volgende seizoen.
Om te voldoen aan de leveringsplicht moet een actieve scheidsrechter 15 officiële wedstrijden fluiten op
een seizoen.
Officiële wedstrijden, hieronder verstaan we:
Competitiewedstrijden van teams waarvoor leveringsplicht geldt en waarvoor de betrokken
scheidsrechter officieel werd aangeduid
Bekerwedstrijden
Internationale wedstrijden (EHF-aanduiding)
Oefeninterlanden
Universitaire kampioenschap (per datum /1 prest)
SVS (per datum/1prest)
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IRT-tornooi (per datum/1prest)
Het aantal te leveren scheidrechters, leveringsplichtgetal genoemd, stemt overeen met het aantal competitieve
senioren teams ingeschreven en het aantal ingeschreven M22 teams
Er is geen leveringsplicht voor jeugdteams (J18/M19 en jonger)
Een Regio kan aan de clubs die onder zijn bevoegdheid ressorteren, indien gewenst, de leveringsplicht
opleggen voor de door de LV vrijgestelde teams.
Deze beslissing voor te leggen tijdens de RAV moet opgenomen worden in de notulen van deze
vergadering.
Clubs met een nieuw stamnummer: zie artikel § 1.2.5.B Vrijstellingen nieuwe clubs.
Aan clubs die niet voldoen aan de leveringsplicht zal door de RvB een boete opgelegd worden.
Het eerste jaar is de boete per ontbrekende scheidrechter gelijk aan het aantal thuiswedstrijden van de
hoogst geklasseerde teams van de club, vermenigvuldigd met de vergoeding, verschuldigd aan één
scheidsrechter, voor het leiden van een wedstrijd in die hoogste afdeling.
Alle onmiddellijk daaropvolgende jaren dat een club in gebreke blijft wordt de boete verhoogd tot twee
maal de respectievelijke bedragen.
Actieve scheidsrechters
Om als actieve scheidsrechter aangenomen te worden geldt art § 3.5.5.
In het seizoen dat de nieuwe scheidsrechter een cursus gevolgd heeft en als zij/hij niet aan 15 wedstrijden komt
om toch aan de leveringsplicht te voldoen beslist het VHV-Scheidsrechtercomité of deze beschouwd wordt als
actieve scheidsrechter.

3.6.1. Vergoeding van Scheidsrechters en Waarnemers
A. Bij de wedstrijden
De scheidsrechters hebben recht op een vergoeding, jaarlijks voor het begin van ieder seizoen, te bepalen door
het PUC voor:
voor het leiden van de wedstrijd;
voor verplaatsing- en verblijfsonkosten.
Deze worden berekend volgens het blokkensysteem.
De wedstrijdvergoedingen en het blokkensysteem worden in het competitieboek gepubliceerd.
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De betaling van deze onkosten en vergoeding moet door de terreinafgevaardigde gebeuren, vóór de wedstrijd,
en op discrete wijze.
Specifieke gevallen
Op welke vergoedingen heeft de scheidsrechter recht in geval van:
Afwezigheid van beide ploegen: Onkosten/verblijfsvergoeding, vermeerderd met de helft van de
wedstrijdvergoeding, worden betaald door de VHV. Formaliteiten: een bewijs van aanwezigheid in de
zaal moet worden voorgelegd.
Afwezigheid van de bezoekers: onkosten/verblijfsvergoeding, vermeerderd met de helft van de
wedstrijdvergoeding, worden betaald door de bezochten.
Afwezigheid van de bezochten: onkosten/verblijfsvergoeding, vermeerderd met de helft van de
wedstrijdvergoeding, worden betaald door de VHV.
Een aangeduide scheidsrechter die, in geval van bewezen overmacht, aankomt na het begin van de
wedstrijd, heeft enkel recht op zijn verplaatsings-/verblijfsvergoeding.
Een gelegenheidsscheidsrechter(s) bekomt enkel een wedstrijdvergoeding.
Een niet-gekwalificeerd persoon heeft geen recht op een wedstrijdvergoeding.
De clubs hebben het recht om de onkostennota van de scheidsrechters na te zien. Indien zij hierop een
fout bemerken, hebben zij het recht hierop een opmerking te maken.
Indien bij een latere controle een fout werd vastgesteld door een bevoegde instantie, dan moet de
betrokken scheidsrechter of het betrokken scheidsrechterteam het te veel ontvangen bedrag
terugstorten. In geval van weigering volgt een onmiddellijke schorsing.
In geval van afwezigheid van een officieel aangeduide scheidsrechter, en het is een persoon (een
gekwalificeerde of niet-gekwalificeerde scheidsrechter) die één van de 2 aanwezige ploegen begeleidt en
de wedstrijd leidt, dan heeft deze persoon geen recht op een scheidsrechtersvergoeding.
Bij de bijscholingen en fysieke proeven
In de wedstrijdvergoedingen zijn de verplaatsingsvergoedingen begrepen. Bij afwezigheid van een scheidsrechter
op een bijscholing of test (om eender welke reden) dient een bedrag (te bepalen door het PUC) terug te worden
gestort aan zijn liga.
C. Bij praktische proeven, bijscholingen en fysieke proeven
De verplaatsings/verblijfskosten zijn ten laste van de liga waarbij de scheidsrechter aangesloten is. De
wedstrijdvergoeding is ten laste van de organiserende club.
D. Compensatiekas voor scheidsrechterskosten
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Voor de officiële wedstrijden, georganiseerd onder auspiciën van de KBHB, wordt een compensatiekas voor
scheidsrechterskosten opgericht, bijgehouden door het SG van dienst en/of het SG van de andere liga, waarvan
de resultaten op rekening van de clubs zullen worden gebracht.
E. Prestatievergoeding waarnemers
De prestatie vergoeding voor waarnemers wordt jaarlijks vastgesteld door het PUC.

Wordt
3.6.1. Vergoeding van Scheidsrechters en Waarnemers
A. Bij de wedstrijden
De scheidsrechters hebben recht op een vergoeding, jaarlijks voor het begin van ieder seizoen, te bepalen door
het PUC voor:
voor het leiden van de wedstrijd;
voor verplaatsing- en verblijfsonkosten.
Alle scheidsrechters hebben een overeenkomst met de VHV, als vrijwilliger of verenigingswerker. De VHV zal aan
de scheidsrechters maandelijks een voorschot storten voor verplaatsingskosten en wedstrijdvergoedingen.
Halfjaarlijks (jaarlijks) wordt een afrekening gemaakt op basis van een door de scheidsrechters in te sturen
Excel-bestand met een overzicht van hun prestaties. De VHV stort het te ontvangen saldo of vordert het te veel
ontvangen bedrag terug.
Specifieke gevallen
Op welke vergoedingen heeft de scheidsrechter recht in geval van:
Afwezigheid van één of beide ploegen: Onkosten/verblijfsvergoeding, vermeerderd met de helft van de
wedstrijdvergoeding.
Een aangeduide scheidsrechter die, in geval van bewezen overmacht, aankomt na het begin van de
wedstrijd, heeft enkel recht op zijn verplaatsing-/verblijfsvergoeding.
Een gelegenheidsscheidsrechter(s) bekomt enkel een wedstrijdvergoeding.
Een niet-gekwalificeerd persoon heeft geen recht op een wedstrijdvergoeding.
De clubs hebben het recht om de onkostennota van de scheidsrechters na te zien. Indien zij hierop een
fout bemerken, hebben zij het recht hierop een opmerking te maken.
Indien bij een latere controle een fout werd vastgesteld door een bevoegde instantie, dan moet de
betrokken scheidsrechter of het betrokken scheidsrechterteam het te veel ontvangen bedrag
terugstorten. In geval van weigering volgt een onmiddellijke schorsing.
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In geval van afwezigheid van een officieel aangeduide scheidsrechter, en het is een persoon (een
gekwalificeerde of niet-gekwalificeerde scheidsrechter) die één van de 2 aanwezige ploegen begeleidt en
de wedstrijd leidt, dan heeft deze persoon geen recht op een scheidsrechtervergoeding.
B. Bij de bijscholingen en fysieke proeven
In de wedstrijdvergoedingen zijn de verplaatsingsvergoedingen begrepen. Bij afwezigheid van een scheidsrechter
op een bijscholing of test (om eender welke reden) dient een bedrag (te bepalen door het PUC) terug te worden
gestort aan zijn liga.
C. Bij praktische proeven, bijscholingen en fysieke proeven
De verblijfskosten zijn ten laste van de liga waarbij de scheidsrechter aangesloten is.
D. Compensatiekas voor scheidsrechterkosten
Voor de officiële wedstrijden, georganiseerd onder auspiciën van de KBHB, wordt een compensatiekas voor
scheidsrechterkosten opgericht, bijgehouden door het SG van dienst en/of het SG van de andere liga, waarvan
de resultaten op rekening van de clubs zullen worden gebracht.
E. Prestatievergoeding waarnemers
De prestatievergoeding voor waarnemers wordt jaarlijks vastgesteld door het PUC.

3.6.3. Scheidsrechters- en Waarnemersverslagen
Volgende feiten moeten door de scheidsrechters en waarnemers op het wedstrijdformulier gemotiveerd en zo
nodig, toegelicht worden in een afzonderlijk verslag, zonder vermelding van de artikelnummers. Alleszins, indien
de incidenten niet op het wedstrijdformulier werden vermeld, maar zijn overgedragen ter kennis van het
bevoegde SC door een scheidsrechtersverslag of eender welk ander document, worden deze documenten mee in
overweging genomen op voorwaarde dat zij vermelden waarom de feiten niet werden genoteerd op het
wedstrijdformulier.
Diskwalificatie
In geval van grove onsportieve houding of gewelddaad vóór de wedstrijd.
In geval van herhaaldelijke of grove onsportieve houding, of gewelddaad, begaan tijdens de rust.
In geval van herhaaldelijke onsportieve houding van een official of een speler buiten het speeloppervlak.
In geval van een gewelddaad door een official.
In geval van onsportieve houding of gewelddaad op de wedstrijdplaats na de wedstrijd.
In geval van herhaalt harsgebruik
vertredingen ten opzichte van de scheidsrechters
In een afzonderlijk verslag worden de juiste feiten (daden, woorden, enz.) weergegeven.
C. Baldadigheden aan de installaties
Bij baldadigheden aan de installaties, of laakbare houding van de spelers, officials, bestuursleden, toeschouwers,
... moet een verslag worden opgemaakt.
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…

Wordt
3.6.3. Scheidsrechters- en Waarnemersverslagen
Volgende feiten moeten door de scheidsrechters en waarnemers op het wedstrijdformulier gemotiveerd en zo
nodig, toegelicht worden in een afzonderlijk verslag, zonder vermelding van de artikelnummers. Alleszins, indien
de incidenten niet op het wedstrijdformulier werden vermeld, maar zijn overgedragen ter kennis van het
bevoegde SC door een scheidsrechterverslag of eender welk ander document, worden deze documenten mee in
overweging genomen op voorwaarde dat zij vermelden waarom de feiten niet werden genoteerd op het
wedstrijdformulier.
A. Diskwalificatie
In geval van grove onsportieve houding of gewelddaad vóór de wedstrijd.
In geval van herhaaldelijke of grove onsportieve houding, of gewelddaad, begaan tijdens de rust.
In geval van herhaaldelijke onsportieve houding van een official of een speler buiten het speeloppervlak.
In geval van een gewelddaad door een official.
In geval van onsportieve houding of gewelddaad op de wedstrijdplaats na de wedstrijd.
In geval van herhaalt harsgebruik
B. Overtredingen ten opzichte van de scheidsrechters
In een afzonderlijk verslag worden de juiste feiten (daden, woorden, enz.) weergegeven.
C. Baldadigheden aan de installaties
Bij baldadigheden aan de installaties, of laakbare houding van de spelers, officials, bestuursleden, toeschouwers,
... moet een verslag worden opgemaakt.
…

3.6.4. Aanranding van Scheidsrechters
Iedere aangeslotene die gewelddaden op de scheidsrechter pleegt, wordt door de bevoegde commissie gestraft
met een schorsing van minimum 3 jaar; hij zal zo nodig aan het slachtoffer de materiële- of lichamelijke schade
betalen.
Wanneer de schuldige weigert te betalen, zal de scheidsrechter door het PUC gemachtigd worden een proces
tegen hem in te spannen. In dergelijk geval, mag de VHV een advocaat aanstellen of tussenkomen in zijn ereloon,
op voorwaarde dat de keuze van de advocaat voorafgaandelijk werd goedgekeurd.
Anderzijds, kan de bevoegde commissie in alle omstandigheden, wanneer zij van oordeel is dat de clubs of
bestuursleden geheel of ten dele verantwoordelijk zijn voor de schade, die aan de scheidsrechter zelf of aan de
hem toebehorende voorwerpen is veroorzaakt, het herstel van die schade geheel of gedeeltelijk ten laste leggen,
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of ze veroordelen tot het herstellen, ingeval de speler in gebreke blijft of in afwachting dat hij de geleden schade
vergoedt.

Wordt
3.6.4. Aanranding van Scheidsrechters
Iedere aangeslotene die gewelddaden op een scheidsrechter pleegt, wordt door de bevoegde commissie gestraft
volgens de bepalingen in het Disciplinair reglement. Hij/zij zal zo nodig aan het slachtoffer de materiële- of
lichamelijke schade vergoeden.
Wanneer de schuldige weigert te betalen, zal de scheidsrechter door het PUC gemachtigd worden een proces
tegen hem in te spannen. In dergelijk geval, mag de VHV een advocaat aanstellen of tussenkomen in zijn ereloon,
op voorwaarde dat de keuze van de advocaat voorafgaandelijk werd goedgekeurd.
Anderzijds, kan de bevoegde commissie in alle omstandigheden, wanneer zij van oordeel is dat de clubs of
bestuursleden geheel of ten dele verantwoordelijk zijn voor de schade, die aan de scheidsrechter zelf of aan de
hem toebehorende voorwerpen is veroorzaakt, het herstel van die schade geheel of gedeeltelijk ten laste leggen,
of ze veroordelen tot het herstellen, ingeval de speler in gebreke blijft of in afwachting dat hij de geleden schade
vergoedt.

§ 3.7.1. Algemeen
De wedstrijdsecretaris wordt geleverd door de bezoekende club. De tijdopnemer wordt geleverd door de bezochte
club.
Vóór internationale wedstrijden worden zij aangewezen door het PSchC.
Afwezigheid wordt beboet met een bedrag jaarlijks te bepalen door het PUC.

Wordt
§ 3.7.1. Algemeen
De wedstrijdsecretaris wordt geleverd door de bezoekende club. De tijdopnemer wordt geleverd door de bezochte
club.
Vóór internationale wedstrijden worden zij aangewezen door het PSchC.
Afwezigheid wordt beboet met een bedrag jaarlijks te bepalen door het PUC.
Iedereen, aangesloten bij de LV, mag de functie van tafelofficial beoefenen, zonder noodzakelijk aangesloten te
moeten zijn bij één van de twee aanwezige ploegen.

4.2.2. Staat van het Speeloppervlak
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…
Verlies van punten
…

Wordt
4.2.2. Staat van het Speeloppervlak
…
B. Verlies van punten
…

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.
Iedere doorhaling, overschrijving of toevoeging moet door de scheidsrechters worden goedgekeurd en
geparafeerd.
De beide ploegcoaches moeten het wedstrijdformulier vóór de wedstrijd ondertekenen.
Op het wedstrijdformulier wordt door de scheidsrechters verder ingevuld wat volgt:
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;
…

Wordt
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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. Elke club mag per wedstrijd 16 spelers/speelsters inschrijven op het
wedstrijdformulier.
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.
Iedere doorhaling, overschrijving of toevoeging moet door de scheidsrechters worden goedgekeurd en
geparafeerd.
De beide ploegcoaches moeten het wedstrijdformulier vóór de wedstrijd ondertekenen.
Op het wedstrijdformulier wordt door de scheidsrechters verder ingevuld wat volgt:
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;
…

5.3.1. Gebruikelijke Uitrusting
…
HARSGEBRUIK
Algemeen principe
Het gebruik van hars (of eender welk ander klevend middel) is verboden tijdens alle landelijk
georganiseerde jeugdwedstrijden(t.e.m. leeftijdscategoriekadetten
Het gebruik van hars (of eender welk ander klevend middel) tijdens ALLE andere wedstrijden (nationaal,
landelijk, …) is gelimiteerd tot het aanbrengen van het product op de handen.
Het aanbrengen van hars (of eender welk ander klevend middel) op eender welk gedeelte van de
sportuitrusting ISTEN ALLENTIJDEN VERBODEN.
Voor wedstrijden op KBHB niveau is de KBHB reglementering van toepassing.
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Sporthallen waar gebruik van hars (of eender welk ander klevend middel) TOTAAL VERBODEN is
Het algemeen verbod in een bepaalde sporthal wordt ter kennis gebracht van de clubs en scheidsrechters
door middel van het Officieel Orgaan na 'schriftelijke' mededeling van de club.
Het verbod zal in de sporthal duidelijk geafficheerd worden; de scheidsrechters en de bezoekende ploeg
zullen voor aanvang van elke wedstrijd door een verantwoordelijke van de thuisploeg op de hoogte
gebracht worden.
…

Wordt
5.3.1. Gebruikelijke Uitrusting
…
G. HARSGEBRUIK
Algemeen principe
Het gebruik van hars (of eender welk ander klevend middel) is verboden tijdens alle landelijk
georganiseerde jeugdwedstrijden (t.e.m. leeftijdscategoriekadetten
Het gebruik van hars (of eender welk ander klevend middel) tijdens ALLE andere wedstrijden (nationaal,
landelijk, …) is gelimiteerd tot het aanbrengen van het product op de handen.
Het aanbrengen van hars (of eender welk ander klevend middel) op eender welk gedeelte van de
sportuitrusting IS TEN ALLEN TIJDEN VERBODEN.
Voor wedstrijden op KBHB niveau is de KBHB reglementering van toepassing.
2. Sporthallen waar gebruik van hars (of eender welk ander klevend middel) TOTAAL VERBODEN is
3. In voorkomend geval kunnen in deze sporthal geen wedstrijden op KBHB niveau gespeeld worden.
Het algemeen verbod in een bepaalde sporthal wordt ter kennis gebracht van de clubs en scheidsrechters
door middel van het Officieel Orgaan na 'schriftelijke' mededeling van de club.
Het verbod zal in de sporthal duidelijk geafficheerd worden; de scheidsrechters en de bezoekende ploeg
zullen voor aanvang van elke wedstrijd door een verantwoordelijke van de thuisploeg op de hoogte
gebracht worden.
…
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6.2.1. Kwalificatie van spelers/speelsters
A. Algemene begrippen
…
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 aansluiting bij hun club hebben moeten
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.
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.

Wordt
6.2.1. Kwalificatie van spelers/speelsters
A. Algemene begrippen
…
Wachttijd
Om deel te nemen aan de kampioenschappen of aan andere officiële competities moeten de spelers/niet- spelers
minstens 5 kalenderdagen bij hun club zijn aangesloten.
Zijn eveneens aan deze wachttijd onderworpen de spelers die een nieuwe aansluiting bij hun club hebben moeten
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 aansluiting werd gevalideerd door de secretaris van de betrokken club op 1
september, mag aan een wedstrijd van het kampioenschap deelnemen op 6 september.
Gezien het digitale platform ondertussen werd geactiveerd, zal men zich persoonlijk lid kunnen maken via
rechtstreekse inschrijving via dit platform.
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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.

6.3.1. De Ligareeks Heren
…
Bijkomende plaatsen
Promotie uit Liga 1: De nummers twee en drie van Liga 1 spelen na afloop van de reguliere competitie
tegen hun respectievelijke tegenhangers uit de hoogste LFH reeks een barragewedstrijd (heen en terug)
om eventuele bijkomende stijgers aan te duiden.
Promotie uit Liga 2: De nummers 2 (respectievelijk 3) van Liga 2 kunnen promoveren naar
Liga1indienerslechts1(respectievelijk geen)Vlaamsedalerszijnuit2denationaleop KBHB niveau
Promotie uit Liga 3: De nummers 2 (respectievelijk 3) van Liga 3 kunnen promoveren naar
Liga2indienerslechts1(respectievelijk geen)Vlaamsedalerszijnuit2denationaleop KBHB niveau
Indien er bijkomende plaatsen zijn zal er tot de 4e van elke liga gevraagd worden of ze eventueel willen
stijgen. Daarna wordt er eerst aan de dalers voorgesteld niet te degraderen.
Voor het seizoen 2017-2018 naar aanleiding van de competitiehervorming op nationaal niveau:
Promotie uit Liga 1: De nummer twee van Liga 1 stijgt eveneens rechtstreeks naar 2de nationale heren.
De nummers drie en vier van Liga 1 spelen na afloop van de reguliere competitie tegen hun
respectievelijke tegenhangers uit de hoogste LFH reeks een barragewedstrijd (heen en terug) om
eventuele bijkomende stijgers aan te duiden.
Promotie uit Liga 2: De nummer twee van Liga 2 stijgt eveneens rechtstreeks naar Liga 1. De nummers 3
(respectievelijk 4) van Liga 2 kunnen promoveren naar Liga 1 indien er slechts 1 (respectievelijk geen)
Vlaamse dalers zijn uit 2de nationale op KBHB niveau
Promotie uit Liga 3: De nummer twee van Liga 3 stijgt eveneens rechtstreeks naar Liga 2. De nummers 3
(respectievelijk 4) van Liga 3 kunnen promoveren naar Liga 2 indien er slechts 1(respectievelijk geen)
Vlaamse dalers zijn uit 2de nationale op KBHB niveau
D. Degradatie
Liga 1: de laatste twee zakken steeds naar Liga 2
Liga 2: de laatste twee zakken steeds naar Liga 3
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Liga 3: de laatste gerangschikte ploeg zakt steeds naar zijn Regio. De tweedelaatste (respectievelijk
derde-laatste) kunnen moeten dalen naar hun Regio, indien er 1 (respectievelijk 2) Vlaamse dalers zijn
uit 2de nationale op KBHB niveau
Indien een regio geen P-ploeg heeft die promoveert, wordt dit opgevangen door een daler minder uit Liga
3.
Bijkomende Ploegen
Clubs die een ploeg hebben in Liga 1 bij de heren, zijn gehouden een andere heren seniorenploeg (Prestatieploeg
of B-ploeg) in competitie te hebben op een hoger of een lager niveau. De sanctie wordt bepaald door de RVB.

Wordt
6.3.1. De Ligareeks Heren
…
Bijkomende plaatsen
Promotie uit Liga 1: De nummers twee en drie van Liga 1 spelen na afloop van de reguliere competitie
tegen hun respectievelijke tegenhangers uit de hoogste LFH reeks een barragewedstrijd (heen en terug)
om eventuele bijkomende stijgers aan te duiden.
Promotie uit Liga 2: De nummers 2 (respectievelijk 3) van Liga 2 kunnen promoveren naar Liga 1 indien
er slechts 1 (respectievelijk geen) Vlaamse dalers zijn uit 2de nationale op KBHB niveau
Promotie uit Liga 3: De nummers 2 (respectievelijk 3) van Liga 3 kunnen promoveren naar Liga 2 indien
er slechts 1 (respectievelijk geen) Vlaamse dalers zijn uit 2de nationale op KBHB niveau
Indien er bijkomende plaatsen zijn zal er tot de 4e van elke liga gevraagd worden of ze eventueel willen
stijgen. Daarna wordt er eerst aan de dalers voorgesteld niet te degraderen.
D. Degradatie
Liga 1: de laatste twee zakken steeds naar Liga 2
Liga 2: de laatste twee zakken steeds naar Liga 3
Liga 3: de laatste gerangschikte ploeg zakt steeds naar zijn Regio. De tweede laatste (respectievelijk
derde-laatste) kunnen moeten dalen naar hun Regio, indien er 1 (respectievelijk 2) Vlaamse dalers zijn
uit 2de nationale op KBHB niveau
Indien een regio geen P-ploeg heeft die promoveert, wordt dit opgevangen door een daler minder uit Liga
3.
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Bijkomende Ploegen
Clubs die een ploeg hebben in Liga 1 bij de heren, zijn gehouden een andere heren seniorenploeg (Prestatieploeg
of B-ploeg) in competitie te hebben op een hoger of een lager niveau. De sanctie wordt bepaald door de RVB.
6.3.2. De Ligareeks Dames
A. Dit kampioenschap wordt betwist in één afdeling: Ligareeks dames die uit 8 ploegen bestaat.
De ploegen spelen in de eerste fase een reguliere competitie met een heen en terugwedstrijd, overeenkomstig
Artikel 6.4. Aan het einde van de eerste competitiefase wordt een rangschikking opgemaakt.
In een tweede fase zijn er play-offs - play-downs. De eerste vier gerangschikte ploegen na de reguliere competitie
nemen deel aan een Play-off.
De laatste vier gerangschikte ploegen na de reguliere competitie spelen Playdowns tegen elkaar om te bepalen
wie zakt. De ploeg die laatste gerangschikt is na de Play-down zakt naar de regio competitie. Indien er een
bijkomende ploeg zou dienen te zakken doordat er 2 dalers zijn uit 2de nationale, dan zakt de voorlaatste ploeg
uit de rangschikking.
Play-offs: na afloop van het reguliere kampioenschap spelen de 1ste, 2de, 3de
en 4de van het klassement de play-offs op basis van een mini-kampioenschap
(heen- en terugwedstrijden, overeenkomstig Artikel6.4).
Wedstrijdkalender:
De
De
De
De

1ste begint het mini-kampioenschap met 4 punten
2de begint het mini-kampioenschap met 3 punten
3de begint het mini-kampioenschap met 2 punten.
4de begint het mini-kampioenschap met 1 punt

1° dag 3° dag 5°dag
1–2
1–3
3–1
4–3
2–4
4–2
2° dag 4° dag 6°dag
3 -2
2–1
2–3
4 -1
3–4
1–4
De ploeg die na afloop van de play-offs de eerste plaats bezet (overeenkomstig Artikel 6.4) is kampioen en stijgt
naar2de nationale. Indien deze ploeg om een of andere reden niet kan stijgen, dan komt de volgende in het
klassement in aanmerking voor promotie.
De play-downs voor de daler(s).
Na afloop van het reguliere kampioenschap spelen de 5de, 6de, 7de en 8ste van het klassement de play-downs op
basis van een mini-kampioenschap (heen- en terugwedstrijden).
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Wedstrijdkalender:
De
De
De
De

5de begint het mini-kampioenschap met 4 punten
6de begint het mini-kampioenschap met 3 punten
7de begint het mini-kampioenschap met 2 punten
8ste begint het mini-kampioenschap met 1 punt

1° dag 3° dag 5°dag
1–2
1–3
3–1
4–3
2–4
4–2
2° dag 4° dag 6°dag
3 -2
2–1
2–3
4 -1
3–4
1–4
Bij geen Vlaamse dalers in tweede nationale dames, zal er geen daler zijn naar regio. Bij 1 (respectievelijk 2 )
Vlaamse daler(s) in tweede nationale dames, zal de ploeg die na afloop van de play-downs de laatste
(respectievelijk voorlaatste) plaats bezet (overeenkomstig Artikel 6.4), dalen naar regio.
De tweede gerangschikte ploeg uit de playoffs regiodames(cfr art. 6.3.3.C) speelt een barrage in de vorm van
twee testwedstrijden (heen-en terugwedstrijd) tegen de laatste niet rechtstreekse daler uit Liga Dames volgens
art6.3.6.A.De winnaar van deze barrage mag het volgende seizoen in Liga Dames aantreden, de verliezer van
deze barrage zakt naar haar betreffende Regioreeks.
Ten laatste vóór de 12de speeldag van de reguliere competitie moeten de mogelijke clubs voor de PO/PD hun
zalen voorzien voor alle data waarop zij mogelijk de PO/PD-thuiswedstrijden zouden spelen, en de dagen en
aanvangsuren van de mogelijke thuiswedstrijden mededelen aan het SG van de VHV.
Voor betwistingen i.v.m. de laatste twee wedstrijden uit de reguliere competitie en de Play-off geldt de
spoedprocedure.
Wordt
6.3.2. De Ligareeks Dames
A. Er is één Ligareeks bij de dames, die bestaat uit 10 Prestatieploegen. De ploegen spelen een gewone competitie
over 18 speeldagen, overeenkomstig artikel 6.4.
De ploeg die laatste gerangschikt is, zakt naar de regiocompetitie. Indien er een bijkomende ploeg zou dienen te
zakken doordat er 2 dalers zijn uit 2de nationale, dan zakt de voorlaatste ploeg uit de rangschikking.
De ploeg die de eerste plaats bezet (overeenkomstig artikel 6.4) is kampioen en stijgt naar 2de nationale. Indien
deze ploeg om een of andere reden niet kan stijgen, dan komt de volgende in het klassement in aanmerking voor
promotie.
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Bij geen Vlaamse dalers in tweede nationale dames, zal er geen daler zijn naar regio. Bij 1 (respectievelijk 2)
Vlaamse daler(s) in tweede nationale dames, zal de ploeg die de laatste (respectievelijk voorlaatste) plaats bezet
(overeenkomstig artikel 6.4), dalen naar regio.
De tweede gerangschikte ploeg regio dames (cfr. art. 6.3.3.C.) speelt een barrage in de vorm van twee
testwedstrijden (heen-en terugwedstrijd) tegen de laatste niet-rechtstreekse daler uit Liga Dames volgens art.
6.3.6.A. De winnaar van deze barrage mag het volgende seizoen in Liga Dames aantreden, de verliezer van deze
barrage zakt naar haar betreffende Regioreeks.
Voor betwistingen i.v.m. de laatste twee wedstrijden uit de reguliere competitie geldt de spoedprocedure.
6.3.3. De Regioreeksen
…
B. Promotie
Vanaf het seizoen 2018-2019 geldt volgende regeling voor promotie naar Liga 3 Heren:
Uit een regio die enkel R-ploegen heeft zijn geen stijgers.
Als elke regio minstens 6 P ploegen heeft, promoveren de 3 kampioenen.
Als er in 2 regio’s 6 P ploegen zijn en de derde regio heeft minimum 1 P ploeg, promoveren de beide
kampioenen, en wordt een derde stijger aangeduid na het spelen van een driehoekstornooi voor de beide
tweedes uit de eerste 2 regio’s + de kampioen van de 3° regio.
Als er in 1 regio 6 P ploegen zijn en de beide andere regio’s hebben minimum 1 P ploeg, promoveert de
kampioen uit de eerste reeks, en wordt de tweede stijger aangeduid na het spelen van een
driehoekstornooi tussen de tweede uit de eerste regio + de kampioenen van beide andere regio’s.
Als elke regio minimum 1 P ploeg maar geen 6 P ploegen heeft, worden twee stijgers aangeduid na het
spelen van een driehoekstornooi tussen de kampioen van elke reeks.
Als 2 regio’s minimum 1 P-ploeg maar geen 6 P ploegen hebben, en de derde regio heeft enkel R ploegen,
wordt één stijgers aangeduid na het spelen van barragewedstrijden heen/terug tussen de beide
kampioenen.
Indien er maar één regio is met minstens 1 P ploeg, promoveert de kampioen van die regio. In dat geval
is er maar 1 stijger.
Liga 3 Heren zal gedurende het seizoen 2018-2019 bestaan uit 13 ploegen. Om vanaf het seizoen 2019-2020 terug
naar 12 ploegen te gaan, zal er op het einde van het seizoen 2018-2019 één stijger minder zijn uit de regioreeksen
(Beslissing van de Raad van Bestuur van 7 juni 2018, gepubliceerd in Handbal 7 1792 van 13 juni 2018).
…
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Wordt
6.3.3. De Regioreeksen
…
B. Promotie
Vanaf het seizoen 2018-2019 geldt volgende regeling voor promotie naar Liga 3 Heren:
Uit een regio die enkel R-ploegen heeft zijn geen stijgers.
Als elke regio minstens 6 P-ploegen heeft, promoveren de 3 kampioenen.
Als er in 2 regio’s 6 P-ploegen zijn en de derde regio heeft minimum 1 P-ploeg, promoveren de beide
kampioenen, en wordt een derde stijger aangeduid na het spelen van een driehoekstornooi voor de beide
tweedes uit de eerste 2 regio’s + de kampioen van de 3° regio.
Als er in 1 regio 6 P-ploegen zijn en de beide andere regio’s hebben minimum 1 P-ploeg, promoveert de
kampioen uit de eerste reeks, en wordt de tweede stijger aangeduid na het spelen van een
driehoekstornooi tussen de tweede uit de eerste regio + de kampioenen van beide andere regio’s.
Als elke regio minimum 1 P-ploeg maar geen 6 P-ploegen heeft, worden twee stijgers aangeduid na het
spelen van een driehoekstornooi tussen de kampioen van elke reeks.
Als 2 regio’s minimum 1 P-ploeg maar geen 6 P-ploegen hebben, en de derde regio heeft enkel R-ploegen,
wordt één stijgers aangeduid na het spelen van barragewedstrijden heen/terug tussen de beide
kampioenen.
Indien er maar één regio is met minstens 1 P-ploeg, promoveert de kampioen van die regio. In dat geval
is er maar 1 stijger.
…
§ 6.3.4. Reserven Dames
Er is een reservenreeks dames die parallel loopt met de dames senioren eerste nationale.
Hieraan mogen de speelsters deelnemen die de volle leeftijd van 15 bereikt hebben op de betreffende speeldag.
Deze reeks valt onder het beheer van de Cel Competitie kampioenschappen van de VHV en wordt omkaderd door
het SG van de VHV.
Het staat de ploegen vrij om na de reguliere competitie ook deel te nemen aan de play-offs, parallel met hun
eerste ploeg. Zij dienen hun beslissing om al dan niet deel te nemen evenwel mede te delen per email aan het
secretariaat van de VHV ten laatste op maandag na de laatste wedstrijd van de reguliere competitie.
Er is vrije overgang voor de speelsters uit de reservenreeks dames naar de andere reeksen.
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Wordt
§ 6.3.4. Reserven Dames
Er is een reservenreeks dames die parallel loopt met de dames senioren eerste nationale.
Hieraan mogen de speelsters deelnemen die de volle leeftijd van 15 bereikt hebben op de betreffende speeldag.
Deze reeks valt onder het beheer van de Cel Competitie van de VHV en wordt omkaderd door het SG van de VHV.
Het staat de ploegen vrij om na de reguliere competitie ook deel te nemen aan de play-offs, parallel met hun
eerste ploeg. Zij dienen hun beslissing om al dan niet deel te nemen evenwel mede te delen per email aan het
secretariaat van de VHV ten laatste op maandag na de laatste wedstrijd van de reguliere competitie.
Er is vrije overgang voor de speelsters uit de reservenreeks dames naar de andere reeksen.
§ 6.3.5. Beker van België
A. Organisatie
De VHV organiseert de wedstrijden voor de Beker van België, heren en dames, tot en met de 1/16de finales.
De KBHB organiseert vanaf de 1/8ste finales heren en dames.
Om te kunnen deelnemen aan deze bekercompetitie, moeten de clubs zich hiervoor inschrijven.
Slechts de stamnummerploegen kunnen inschrijven.
Vanaf het seizoen 2018/2019 zal de Beker van België “heren” als volgt ingericht worden:
1ste ronde KBHB: 32 ploegen met de clubs uit nationale afdelingen + de gekwalificeerde clubs uit de voorrondes
VHV en LFH
2e ronde KBHB: 16 ploegen in heen- en terugwedstrijden
3e ronde KBHB: 8 ploegen in heen- en terugwedstrijden
4e ronde KBHB: 4 ploegen in heen- en terugwedstrijden
¼ finales KBHB: 1 wedstrijd – intrede van de 6 ploegen uit de BENE-League + de 2 gekwalificeerde ploegen uit
de 4e ronde KBHB
½ finales KBHB: 1 wedstrijd
KBHB Finale: 1 wedstrijd
De 1/64-finales zullen worden georganiseerd op KBHB-niveau in het weekend van 8/9 september. Hier zullen alle
nationaal spelende ploegen aan deelnemen, evenals 8 ploegen welke op VHV/regio niveau spelen en 8 ploegen
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welke op LFH/regio niveau spelen. Om deze 8 ploegen te bepalen, zal er op ½ september een Vlaamse voorronde
worden gespeeld. De trekking van deze Vlaamse 1/128-finale en de 1/64-finale op KBHB-niveau vindt plaats op
13 juni.
Voor de dames blijft de Bekerformule zoals gedurende de afgelopen seizoenen.
Wedstrijden
Er wordt een voorgift gegeven van 3 doelpunten aan een ploeg die 1 reeks lager speelt en 5 doelpunten aan
een ploeg die meer dan 1 reeks lager speelt, dit slechts zolang de organisatie landelijk gebeurt.
Indien er voor de wedstrijden voor de Beker van België op VHV niveau een reeksverschil is tussen de
opponenten, speelt de laagst spelende ploeg thuis.
Indien beide ploegen op hetzelfde niveau spelen, gaat het thuisvoordeel naar de ploeg die eerst geloot werd.
Indien na de reglementaire speeltijd de stand gelijk is, gaat men te werk als volgt:
er wordt na een pauze van 5 minuten opnieuw geloot voor de keuze van speelveldhelft of beginworp;
men gaat over tot een eerste verlenging van 2X5 minuten, zonder pauze bij de verwisseling van
speelveldhelft;
is na deze verlenging nog geen beslissing gevallen, dan volgt na een nieuwe pauze van 5 minuten opnieuw
een loting en een 2de verlenging van 2X5 minuten, zonder pauze bij het verwisselen van speelveldhelft.
is na deze 2de verlenging nog geen beslissing gevallen, dan zal de winnaar door 7m-worpen als volgt
worden bepaald:
voor de uitvoering van 7m-worpen duidt de ploegverantwoordelijke van elke ploeg vijf, op het
einde van de wedstrijd nog spelgerechtigde spelers/speelsters aan;
op het einde van de wedstrijd nog spelgerechtigde spelers/speelsters die de 7m-worpen zullen
nemen, moeten door de ploegverantwoordelijke van de ploeg aan de scheidsrechters bekend
worden gemaakt, aan de hand van een lijst die de nummers van de speler/speelster vermeldt;
de volgorde van de werpers/sters wordt vrij gekozen door de ploegen;
de doelverdedigers/sters worden vrij aangewezen en mogen worden vervangen;
de scheidsrechters bepalen naar welk doel wordt geworpen;
de ploeg die de reeks worpen begint wordt aangewezen door lottrekking, eveneens uitgevoerd
door de scheidsrechters;
de 5 spelers/speelsters van beide ploegen zullen vervolgens om beurt een 7mworp nemen;
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bij gelijke stand na afloop van de eerste reeks van 7m-worpen, volgt een tweede reeks van 7mworpen, genomen door 5 aangewezen speelgerechtigde spelers/speelsters, (ofwel de 5
spelers/speelsters die aanvankelijk waren aangewezen, ofwel een nieuwe lijst met mogelijkheid
1 tot 5 spelers/speelsters te vervangen);
de 1ste worp wordt uitgevoerd door de ploeg die niet door het lot was aangeduid in de 1ste ronde;
wanneer na afloop van de 2de reeks de stand nog steeds gelijk is, wordt de reeks worpen naar
het doel vervolgd tot de beslissing valt:
vb. (a) De ploeg die als eerste de 7m-worp uitvoert zette deze niet om, de tegenstander moet
zijn poging omzetten om als winnaar te worden verklaard
vb. (b)Wanneer de 1ste ploeg de7m-worp lukt en de2de ploeg faalt, wordt de 1ste ploeg
overwinnaar verklaard Ook hier zal de 1ste werper/ster door lottrekking worden aangeduid;
grove overtredingen tijdens de uitvoering van de 7m-worpen worden altijd met een definitieve
uitsluiting bestraft; bij definitieve uitsluiting of kwetsuur van een werper/ster, wordt een
vervanger/ster aangewezen onder de gekwalificeerde spelers/speelsters;
bij de uitvoering van de opeenvolgende worpen, mogen zich alleen de werper/ster, de
aangewezen doelverdediger/ster en de scheidsrechters op de speelveldhelft bevinden die wordt
gebruikt voor de uitvoering van de worpen.
Financieel
De bruto-ontvangsten van de wedstrijd, verminderd met de scheidsrechterskosten (prestatie en verplaatsing),
worden gelijk verdeeld tussen de beide ploegen. De verkoop van loten, steunkaarten, e.d. die aan de
toeschouwers worden aangeboden, worden beschouwd als ontvangsten van de wedstrijd.
Wordt
§ 6.3.5. Beker van België
A. Organisatie
De VHV organiseert de wedstrijden voor de Beker van België, heren en dames, tot en met de 1/16de finales.
De KBHB organiseert vanaf de 1/8ste finales heren en dames. De Beker van België is georganiseerd op KBHBniveau vanaf de 1/8e finales heren (8 ploegen uit elke Liga) en dames (4 LFH-ploegen en 12 VHV-ploegen).
Om te kunnen deelnemen aan deze bekercompetitie, moeten de clubs zich hiervoor inschrijven.
Slechts de stamnummerploegen kunnen inschrijven.
Vanaf het seizoen 2018/2019 zal de Beker van België “heren” als volgt ingericht worden:
De voorrondes worden in de schoot van elke Liga georganiseerd.
2e ronde KBHB: 16 ploegen in heen- en terugwedstrijden
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3e ronde KBHB: 8 ploegen in heen- en terugwedstrijden
4e ronde KBHB: 4 ploegen in heen- en terugwedstrijden
¼ finales KBHB: 1 wedstrijd – intrede van de 6 ploegen uit de BENE-League + de 2 gekwalificeerde ploegen uit
de 4e ronde KBHB
½ finales KBHB: 1 wedstrijd
KBHB Finale: 1 wedstrijd
De 1/64-finales zullen worden georganiseerd op VHV-niveau in het 2de weekend van september. Hier zullen alle
nationaal spelende ploegen aan deelnemen, evenals 8 ploegen welke op VHV/regio niveau spelen en 8 ploegen
welke op LFH/regio niveau spelen. Om deze 8 ploegen te bepalen, zal er op het 1ste weekend van september een
Vlaamse voorronde worden gespeeld. De trekking van deze Vlaamse 1/128-finale en de 1/64-finale op VHV-niveau
vindt plaats in de tweede volle week van juni.
Voor de dames blijft de Bekerformule zoals gedurende de afgelopen seizoenen.
B. Wedstrijden
Er wordt een voorgift gegeven van:
- 3 doelpunten aan een ploeg die 1 reeks lager speelt
- 5 doelpunten aan een ploeg die meer dan 1 reeks lager speelt,
dit slechts zolang de organisatie landelijk gebeurt.
Indien er voor de wedstrijden voor de Beker van België op VHV niveau een reeksverschil is tussen de
opponenten, speelt de laagst spelende ploeg thuis.
Indien beide ploegen op hetzelfde niveau spelen, gaat het thuisvoordeel naar de ploeg die eerst geloot werd.
Indien na de reglementaire speeltijd de stand gelijk is, gaat men te werk als volgt:
-

er wordt na een pauze van 5 minuten opnieuw geloot voor de keuze van speelveldhelft of beginworp;
men gaat over tot een eerste verlenging van 2X5 minuten, zonder pauze bij de verwisseling van
speelveldhelft;
is na deze verlenging nog geen beslissing gevallen, dan volgt na een nieuwe pauze van 5 minuten opnieuw
een loting en een 2de verlenging van 2X5 minuten, zonder pauze bij het verwisselen van speelveldhelft.
is na deze 2de verlenging nog geen beslissing gevallen, dan zal de winnaar door 7m-worpen als volgt
worden bepaald:
voor de uitvoering van 7m-worpen duidt de ploegverantwoordelijke van elke ploeg vijf, op het
einde van de wedstrijd nog spelgerechtigde spelers/speelsters aan;
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op het einde van de wedstrijd nog spelgerechtigde spelers/speelsters die de 7m-worpen zullen
nemen, moeten door de ploegverantwoordelijke van de ploeg aan de scheidsrechters bekend
worden gemaakt, aan de hand van een lijst die de nummers van de speler/speelster vermeldt;
de volgorde van de werpers/sters wordt vrij gekozen door de ploegen;
de doelverdedigers/sters worden vrij aangewezen en mogen worden vervangen;
de scheidsrechters bepalen naar welk doel wordt geworpen;
de ploeg die de reeks worpen begint wordt aangewezen door lottrekking, eveneens uitgevoerd
door de scheidsrechters;
de 5 spelers/speelsters van beide ploegen zullen vervolgens om beurt een 7mworp nemen;
bij gelijke stand na afloop van de eerste reeks van 7m-worpen, volgt een tweede reeks van 7mworpen, genomen door 5 aangewezen speelgerechtigde spelers/speelsters, (ofwel de 5
spelers/speelsters die aanvankelijk waren aangewezen, ofwel een nieuwe lijst met mogelijkheid
1 tot 5 spelers/speelsters te vervangen);
de 1ste worp wordt uitgevoerd door de ploeg die niet door het lot was aangeduid in de 1ste ronde;
wanneer na afloop van de 2de reeks de stand nog steeds gelijk is, wordt de reeks worpen naar
het doel vervolgd tot de beslissing valt:
vb. (a) De ploeg die als eerste de 7m-worp uitvoert zette deze niet om, de tegenstander moet
zijn poging omzetten om als winnaar te worden verklaard
vb. (b)Wanneer de 1ste ploeg de7m-worp lukt en de2de ploeg faalt, wordt de 1ste ploeg
overwinnaar verklaard Ook hier zal de 1ste werper/ster door lottrekking worden aangeduid;
grove overtredingen tijdens de uitvoering van de 7m-worpen worden altijd met een definitieve
uitsluiting bestraft; bij definitieve uitsluiting of kwetsuur van een werper/ster, wordt een
vervanger/ster aangewezen onder de gekwalificeerde spelers/speelsters;
bij de uitvoering van de opeenvolgende worpen, mogen zich alleen de werper/ster, de
aangewezen doelverdediger/ster en de scheidsrechters op de speelveldhelft bevinden die wordt
gebruikt voor de uitvoering van de worpen.
C. Financieel
De bruto-ontvangsten van de wedstrijd, verminderd met de scheidsrechterkosten (prestatie en verplaatsing),
worden gelijk verdeeld tussen de beide ploegen. De verkoop van loten, steunkaarten, e.d. die aan de
toeschouwers worden aangeboden, worden beschouwd als ontvangsten van de wedstrijd.
6.3.6. Testwedstrijden
Met Heen- en Terugwedstrijden
In geval van gelijke punten wint:
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de ploeg met het beste doelgemiddelde (= quotiënt van het aantal gemaakte- en het aantal
tegendoelpunten)
indien nog gelijk, de ploeg die het meeste doelpunten heeft gemaakt op het terrein van de tegenstander;
indien nog steeds gelijk, wordt de winnende ploeg bepaald door het nemen van 7m-worpen zoals
beschreven in art. § 6.3.5.B.3.4.
Zonder Terugwedstrijd
Voor een testwedstrijd zonder terugwedstrijd volgt men dezelfde procedure als bij de Beker van België.
Wordt
6.3.6. Testwedstrijden
Met Heen- en Terugwedstrijden
In geval van gelijke punten wint:
-

de ploeg met het beste doelgemiddelde (= quotiënt van het aantal gemaakte- en het aantal
tegendoelpunten)
indien nog gelijk, de ploeg die het meeste doelpunten heeft gemaakt op het terrein van de tegenstander;
indien nog steeds gelijk, wordt de winnende ploeg bepaald door het nemen van 7m-worpen zoals
beschreven in art. § 6.3.5.B.3.4.

Zonder Terugwedstrijd
Voor een testwedstrijd zonder terugwedstrijd volgt men dezelfde procedure als bij de Beker van België.
6.3.7. De Samengestelde Ploeg
De samengestelde ploeg bestaat enkel en alleen in de jeugdkompetities (tot en met J22)
Definities:
Samengestelde Ploeg: een ploeg samengesteld uit spe(e)l(st)ers aangesloten bij de VHV en behorend tot
maximaal 2 verschillende clubs.
Geleende spe(e)l(st)er: een spe(e)l(st)er die deel uitmaakt van een samengestelde ploeg
Lenende club: is de club die tov de VHV/PK verantwoordelijk is voor de Samengestelde Ploeg
Club van oorsprong: de club waar de spe(e)l(st)er officieel is bij aangesloten
De lenende club beschikt minimaal over drie spe(e)l(st)ers van de leeftijdscategorie waarin de samengestelde
ploeg wenst deel te nemen aan de kompetitie
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De samengestelde ploeg fungeert als reserveteam indien de lenende club of de club van oorsprong in dezelfde
leeftijdscategorie een ploeg in kompetitie hebben. De regels van spelgerechtigheid zijn hier dan van toepassing
(art § 6.2.3.B van de VHV reglementen). Zij kunnen echter wel aanspraak maken om deel te nemen aan de VHVjeugdfinales bij hun moederclub
De samengestelde ploeg kan niet deelnemen aan de VHV jeugdfinales en ook niet aan de VHV-jeugdeindronden..
Indien de samengestelde ploeg een uniseks ploeg is en de lenende club of club van oorsprong dit niet zijn vervalt
art § 6.3.7 B.4
Een samengestelde ploeg kan slechts aan de kompetitie deelnemen indien:
Een nominatieve lijst van de geleende spe(e)l(st)ers met vermelding van hun geboortedatum en
aansluitingsnummer, getekend door de secretaris van de lenende club en de secretaris van de club van
oorsprong moet ten laatste op de vooravond voor aanvang van de desbetreffende kompetitie overgemaakt
worden aan VHV en PK
Deze lijst is definitief per 31 oktober
Deze lijst kan na 31 oktober nog aangevuld worden met nieuw aangesloten spe(e)l(st)ers, dit van zowel de
lenende club als van de club van oorsprong.
Indien een spe(e)l(st)er niet voorkomt op deze lijst wordt hij/zij beschouwd als niet spelgerechtigde
spe(e)l(st)er.
Een geleende spe(e)l(st)er blijft gekwalificeerd voor iedere andere competitie van zijn club.
Wordt
6.3.7. De Samengestelde Ploeg
De samengestelde ploeg bestaat enkel en alleen in de jeugdkompetities (tot en met J22)
Definities:
Samengestelde Ploeg: een ploeg samengesteld uit spe(e)l(st)ers aangesloten bij de VHV en behorend tot
maximaal 2 verschillende clubs.
Geleende spe(e)l(st)er: een spe(e)l(st)er die deel uitmaakt van een samengestelde ploeg
Lenende club: is de club die tov de VHV/Regio verantwoordelijk is voor de Samengestelde Ploeg
Club van oorsprong: de club waar de spe(e)l(st)er officieel is bij aangesloten
De lenende club beschikt minimaal over drie spe(e)l(st)ers van de leeftijdscategorie waarin de samengestelde
ploeg wenst deel te nemen aan de kompetitie
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De samengestelde ploeg fungeert als reserveteam indien de lenende club of de club van oorsprong in dezelfde
leeftijdscategorie een ploeg in kompetitie hebben. De regels van spelgerechtigheid zijn hier dan van toepassing
(art § 6.2.3.B van de VHV reglementen). Zij kunnen echter wel aanspraak maken om deel te nemen aan de VHVjeugdfinales bij hun moederclub
De samengestelde ploeg kan niet deelnemen aan de VHV jeugdfinales en ook niet aan de VHV-jeugdeindronden..
Indien de samengestelde ploeg een uniseks ploeg is en de lenende club of club van oorsprong dit niet zijn vervalt
art § 6.3.7 B.4
Een samengestelde ploeg kan slechts aan de kompetitie deelnemen indien:
Een nominatieve lijst van de geleende spe(e)l(st)ers met vermelding van hun geboortedatum en
aansluitingsnummer, getekend door de secretaris van de lenende club en de secretaris van de club van
oorsprong moet ten laatste op de vooravond voor aanvang van de desbetreffende kompetitie overgemaakt
worden aan VHV en Regio.
Deze lijst is definitief per 31 oktober
Deze lijst kan na 31 oktober nog aangevuld worden met nieuw aangesloten spe(e)l(st)ers, dit van zowel de
lenende club als van de club van oorsprong.
Indien een spe(e)l(st)er niet voorkomt op deze lijst wordt hij/zij beschouwd als niet spelgerechtigde
spe(e)l(st)er.
Een geleende spe(e)l(st)er blijft gekwalificeerd voor iedere andere competitie van zijn club.
Artikel 6.4. Rangschikkingen
6.4.1. Algemene Beschikkingen
…
is er dan nog steeds geenbeslissing gevallen, wordt er een testwedstrijd gespeeld op neutraal terrein;
eindigt deze wedstrijd onbeslist, dan worden de bepalingen van art. § 6.3.5§ 6.3.5.B.3. toegepast. Dit
geldt ook wanneer er meer dan twee ploegen met een gelijk aantal punten eindigen. Enkel de publicatie
op de website, na het beëindigen van de reguliere competitie, is geldig voor de bepaling van stijgen of
dalen.
Wordt
6.4. Rangschikkingen
6.4.1. Algemene Beschikkingen
…
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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. § 6.3.5.B.3. toegepast. Dit geldt ook
wanneer er meer dan twee ploegen met een gelijk aantal punten eindigen. Enkel de publicatie op de
website, na het beëindigen van de reguliere competitie, is geldig voor de bepaling van stijgen of dalen.
6.6.3. VHV-meisjescompetitie
ALGEMEEN
…
G. Per tornooi zijn maximaal 16 speelsters spelgerechtigd. Per wedstrijdblad mogen maximaal 14
speelsters worden vermeld. Indien er meer dan 14 speelsters op het wedstrijdblad staan (niet
doorgeschrapt bij aanvang van de wedstrijd), dan leidt dit tot forfait voor die wedstrijd.
…
Meisjescompetitie M15 & M17
A. Deelname aan de M15- en M17-competitie wordt bepaald door de eindstand in de zonale voorrondes (= een
competitie waarbij de teams uit één of meerdere regio’s samen in 1 competitie spelen waarbij de indeling wordt
bepaald door de nabijheid van de andere clubs). Een zone kan zich uitstrekken over verschillende regio’s maar
een regio kan ook verschillende zones omvatten. Bij een zonale voorronde over 2 of 3 regio’s wordt afgesproken
welke regio zal optreden als competitieleider. De competitieleider van de VHV-competitie zal na consultatie van
de regioverantwoordelijken de ploegen verdelen in de verschillende voorrondes.
B. De duur van de zonale wedstrijden bedraagt 2 x 25 minuten. Elke helft begint men opnieuw met 0 punten. Per
gewonnen helft krijgt men 2 punten - bij een gelijkspel krijgt elk team 1 punt. Er wordt slechts 1 wedstrijdblad
ingevuld en doelpunten worden niet geturfd.
C. Aan het einde van de zonale voorrondes wordt een rangschikking opgemaakt zoals voorzien in art. 662, A–J.
D. De VHV A-competitie wordt gespeeld met 9 ploegen. De eerst gerangschikte ploeg uit elke zonale voorronde
kwalificeert zich voor de VHV A-competitie. Indien er nog meer plaatsen beschikbaar zijn dan het aantal als
tweede gerangschikte ploegen, zijn ook deze teams gekwalificeerd. Zo gaat het verder tot er meer hoogst
geklasseerde teams dan plaatsen in de competitie overblijven. De resterende plaatsen worden dan toegekend
tijdens een kwalificatietornooi met de hoogst geklasseerde ploegen die nog niet gekwalificeerd zijn.
E. Deelname aan de VHV-competitie is verplicht voor alle ploegen die zich gekwalificeerd hebben. Clubs die
weigeren deel te nemen aan de VHV A-competitie worden bestraft met een algemeen forfait. Dit forfait is bij
samengestelde ploegen ten laste van de lenende club, die – als zij de mening is toegedaan dat het forfait te
wijten is aan één van de andere moederclubs – de mogelijkheid heeft om deze zaak voor het sportcomité te
brengen.
F. Ploegen die niet gekwalificeerd zijn voor de VHV A-competitie mogen zich inschrijven voor een B-competitie.
Ploegen die zich wél gekwalificeerd hebben voor de VHV A-competitie maar daar algemeen forfait hebben
gegeven, mogen niet deelnemen aan de B-competitie.
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G. Als de B-competitie uit meer dan 4 ploegen bestaat, wordt deze georganiseerd door de VHV.
H. De VHV A-competitie wordt gespeeld in vier driehoektornooien, waarbij elk team elke tegenstander 1x
ontmoet.
De competitieleider zal bij lottrekking bepalen welke ploeg welke plaats bekleedt in onderliggende kalender:
Speeldag 1
Team 1-2-3
Team 4-5-6
Team 7-8-9

Speeldag 2
Team 1-5-9
Team 2-6-7
Team 3-4-8

speeldag 3
Team 1-6-8
Team 2-4-9
Team 3-5-7

speeldag 4
Team 1-4-7
Team 2-5-8
Team 3-6-9

De wedstrijden
Tema A
Team B
Team C
Tema A
Team B
Team C

in driehoekstornooien duren 20 minuten en worden als volgt gespeeld:
Team B
Team C
Team A
Team B
Team C
Team A

Team A vertegenwoordigt hierbij steeds de thuisploeg.
I. Bestraffingen gelden per wedstrijd. Gezien de puntentelling telkens opnieuw start bij elke ‘deel’-wedstrijd, is
er dus sprake van aparte wedstrijden. 1 team time-out (1’) per ploeg per wedstrijd van 20 minuten is toegestaan.
J. Indien er minder dan 9 ploegen uit de voorrondes komen, zal de competitieleider een alternatief spelschema
maken over 4 speeldagen. Hierbij moeten alle ploegen per speeldag minimum 60 minuten spelen en moeten alle
teams tegen elke tegenstander evenveel gespeeld hebben.
K. De B-competitie wordt bij voorkeur gespeeld met 9 ploegen in driehoekstornooien. Als er minder dan 9 ploegen
zijn, zal de competitieleider een alternatief spelschema maken. Bij voorkeur loopt deze competitie over 4
speeldagen en moeten alle ploegen per speeldag minimum 60 minuten spelen. Het is niet verplicht dat elk team
tegen alle tegenstanders uitkomt.
L. In M15-wedstrijden zorgt de thuisploeg voor begeleide jeugdscheidsrechters of scheidsrechters, in M17wedstrijden duidt de betrokken regio scheidsrechters aan. Bij wedstrijden in de B-competitie zorgt de thuisclub
altijd voor begeleide jeugdscheidsrechters of scheidsrechters.
M. Bij een algemeen forfait van een ingeschreven ploeg, voor aanvang van de competitie, zal steeds aan de
eerstvolgende ploeg in de rangschikking van de voorronde van zijn zone gevraagd worden om de vrijgekomen
plaats in te nemen. Voor de ploeg die algemeen forfait geeft, geldt art. 616 van de VHV-reglementen. Dit geldt
ook voor de ploeg die forfait geeft voor de voorronde.
Wordt
6.6.3. VHV-meisjescompetitie
ALGEMEEN
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…
G. Per tornooi zijn maximaal 16 speelsters spelgerechtigd. Per wedstrijdblad mogen maximaal 16
speelsters worden vermeld.
…
Meisjescompetitie M15 & M17
A. Deelname aan de M15- en M17-competitie wordt bepaald door de eindstand in de zonale voorrondes (= een
competitie waarbij de teams uit één of meerdere regio’s samen in 1 competitie spelen waarbij de indeling wordt
bepaald door de nabijheid van de andere clubs). Een zone kan zich uitstrekken over verschillende regio’s maar
een regio kan ook verschillende zones omvatten. Bij een zonale voorronde over 2 of 3 regio’s wordt afgesproken
welke regio zal optreden als competitieleider. De competitieleider van de VHV-competitie zal na consultatie van
de regioverantwoordelijken de ploegen verdelen in de verschillende voorrondes.
B. De duur van de zonale wedstrijden voor de M15 bedraagt 2 x 25 minuten. Elke helft begint men opnieuw met
0 punten. Per gewonnen helft krijgt men 2 punten - bij een gelijkspel krijgt elk team 1 punt. Er wordt slechts 1
wedstrijdblad ingevuld en doelpunten worden niet geturfd.
De duur van de zonale wedstrijden voor de M17 bedraagt 2 x 25 minuten volgens reguliere competitie. De
winnaar krijgt 2 punten. Bij gelijkspel krijgt elk team 1 punt. Het wedstrijdblad wordt ingevuld en doelpunten
worden niet geturfd.
C. Aan het einde van de zonale voorrondes wordt een rangschikking opgemaakt zoals voorzien in art. 662, A–J.
D. De VHV A-competitie wordt gespeeld met 9 ploegen. De eerst gerangschikte ploeg uit elke zonale voorronde
kwalificeert zich voor de VHV A-competitie. Indien er nog meer plaatsen beschikbaar zijn dan het aantal als
tweede gerangschikte ploegen, zijn ook deze teams gekwalificeerd. Zo gaat het verder tot er meer hoogst
geklasseerde teams dan plaatsen in de competitie overblijven. De resterende plaatsen worden dan toegekend
tijdens een kwalificatietornooi met de hoogst geklasseerde ploegen die nog niet gekwalificeerd zijn.
E. Deelname aan de VHV-competitie is verplicht voor alle ploegen die zich gekwalificeerd hebben. Clubs die
weigeren deel te nemen aan de VHV A-competitie worden bestraft met een algemeen forfait. Dit forfait is bij
samengestelde ploegen ten laste van de lenende club, die – als zij de mening is toegedaan dat het forfait te
wijten is aan één van de andere moederclubs – de mogelijkheid heeft om deze zaak voor het sportcomité te
brengen.
F. Ploegen die niet gekwalificeerd zijn voor de VHV A-competitie mogen zich inschrijven voor een B-competitie.
Ploegen die zich wél gekwalificeerd hebben voor de VHV A-competitie maar daar algemeen forfait hebben
gegeven, mogen niet deelnemen aan de B-competitie.
G. Als de B-competitie uit meer dan 4 ploegen bestaat, wordt deze georganiseerd door de VHV.
H. De VHV A-competitie wordt gespeeld in vier driehoektornooien, waarbij elk team elke tegenstander 1x
ontmoet.
De competitieleider zal bij lottrekking bepalen welke ploeg welke plaats bekleedt in onderliggende kalender:
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Speeldag 1
Team 1-2-3
Team 4-5-6
Team 7-8-9

Speeldag 2
Team 1-5-9
Team 2-6-7
Team 3-4-8

speeldag 3
Team 1-6-8
Team 2-4-9
Team 3-5-7

speeldag 4
Team 1-4-7
Team 2-5-8
Team 3-6-9

De wedstrijden
Tema A
Team B
Team C
Tema A
Team B
Team C

in driehoekstornooien duren 20 minuten en worden als volgt gespeeld:
Team B
Team C
Team A
Team B
Team C
Team A

Team A vertegenwoordigt hierbij steeds de thuisploeg.
I. Bestraffingen gelden per wedstrijd. Gezien de puntentelling telkens opnieuw start bij elke ‘deel’-wedstrijd, is
er dus sprake van aparte wedstrijden. 1 team time-out (1’) per ploeg per wedstrijd van 20 minuten is toegestaan.
J. Indien er minder dan 9 ploegen uit de voorrondes komen, zal de competitieleider een alternatief spelschema
maken over 4 speeldagen. Hierbij moeten alle ploegen per speeldag minimum 60 minuten spelen en moeten alle
teams tegen elke tegenstander evenveel gespeeld hebben.
K. De B-competitie wordt bij voorkeur gespeeld met 9 ploegen in driehoekstornooien. Als er minder dan 9 ploegen
zijn, zal de competitieleider een alternatief spelschema maken. Bij voorkeur loopt deze competitie over 4
speeldagen en moeten alle ploegen per speeldag minimum 60 minuten spelen. Het is niet verplicht dat elk team
tegen alle tegenstanders uitkomt.
L. Voor M15-wedstrijden zorgt de thuisploeg voor begeleide jeugdscheidsrechters of scheidsrechters, voor M17wedstrijden duidt de betrokken regio scheidsrechters aan (voor de VHV-competitie). Bij wedstrijden in de zonaleen B-competitie zorgt de thuisclub altijd voor begeleide jeugdscheidsrechters of scheidsrechters.
M. Bij een algemeen forfait van een ingeschreven ploeg, voor aanvang van de competitie, zal steeds aan de
eerstvolgende ploeg in de rangschikking van de voorronde van zijn zone gevraagd worden om de vrijgekomen
plaats in te nemen. Voor de ploeg die algemeen forfait geeft, geldt art. 616 van de VHV-reglementen. Dit geldt
ook voor de ploeg die forfait geeft voor de voorronde.

Leveringsplicht Handbal Limburg 2019-2020
LEVERINGSPLICHT LIMBURG 2019-2020
088 HC Maasmechelen ‘65
Tuinstra Rob

te leveren
18

1

geleverd

1

saldo

0
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112 Sporting Pelt
Theuwissen Patrick
Stevens Ivo
Lamers Patrick
Theunis Joeri

te leveren
50
46
21
5

Thijs Gilles
Vangompel Thomas
Desloovere Mathijs

11
nieuw
nieuw

Hermans Patrick

te leveren
31

Zablocki Zbigniew
Miermans Marcel
De Vocht Andries
Giardina Leander
Vanspauwen Casper

27
22
2
30
14
3

geleverd

3

saldo

0

Stienen Patrick
Herremans Benjamin
Muysers Tom
Ponsard Olivier

te leveren
18
10
39
39

2

geleverd

2

saldo

0

Put Dominique
Goven Jos
Soors Dominique

te leveren
21
19
1
te leveren

2

geleverd

1

saldo

-1

142 Hubo Initia Hasselt

143 Handbal Tongeren

152 HV Arena

154 Kreasa Handbal Houthalen

geleverd

6

saldo

-2

7

geleverd

5

saldo

-2

Mikunda Jan

19
te leveren
5
15

2

geleverd

1

saldo

-1

Evers Frans
Oeyen Christophe

te leveren

5

geleverd

3

saldo

-2

211 HC Overpelt

303 HB Sint-Truiden

8
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Martens Stephen
Gilis Kristof
Driljeux Daniel
341 DHC Overpelt

16
10
38
te leveren

3

geleverd

2

saldo

-1

3

geleverd

3

saldo

0

Pinxten Mieke
Daniels Davy

zwanger
44

Troonbeeckx Kurt
Beckers Serge

te leveren
13
13

Corvers Ivan

13
te leveren
17
35

2

geleverd

2

saldo

0

Box Mario
Loos Cyrille

3

geleverd

2

saldo

-1

Mirisola Marco
Peters Ronny
Houbrechts Joeri
Goddet Joris

te leveren
21
11
20
Attest ?

6

geleverd

2

saldo

-4

Houben Geert
Beulakker Lucas
Couckuyt Bram
schrooten John
Vaes Ivan

te leveren
26
9
0
7
5

Tielen Carlo
Boonen Lotte

1
nieuw

345 Hannibal Tessenderlo

348 DHC Meeuwen

349 HC Pentagoon Kortessem

395 Achilles Bocholt

396 HC Hades Hamont-Achel

te leveren

1

geleverd

0

saldo

-1

401 HHV Meeuwen

te leveren

2

geleverd

1

saldo

-1

Paredis Jean

33
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412 Real Kiewit

te leveren

1

geleverd

0

saldo

-1

426 Rode Ster Gingelom

te leveren

0

geleverd

0

saldo

0

428 HV Lommel

te leveren

2

geleverd

0

saldo

-2

437 Hestia Bilzen

2

geleverd

2

saldo

0

Willems David
Gerets Ronald

te leveren
19
gekwetst?

Claes Peter
Claes Christof
Peeters Jimmy
Mertens Joren

attest
37
9
40

VHV

JeugdSportFonds kilometervergoeding
De reisvergoeding per km die aanvaard wordt in het kader van de JeugdSportFonds-subsidies bedraagt:
- van 01 juli 2019 tot en met 30 juni 2020: 0,3653 euro/km.
- van 01 juli 2020 tot en met 30 juni 2021: 0,3542 euro/km (dit is een daling!).

VSF steunt nieuw wetsvoorstel verenigingswerk
Hierbij de link naar het artikel ‘VSF steunt nieuw wetsvoorstel verenigingswerk’ van de VSF met betrekking tot
een nieuw wetsvoorstel voor het verenigingswerk: https://www.vlaamsesportfederatie.be/node/28060.

Inclusiereglement - opleiding G-sport-begeleiding
Algemeen:
• De secretaris of sporttechnische coördinator van een club kan voor een met fysische en/of mentale
beperking belaste speler van zijn club, een aanvraag indienen om in een lagere leeftijdscategorie aan
te treden
• Dit kan voor de duur van één seizoen, een termijn die verlengbaar is. Deze termijn kan ook verkort
worden in bepaalde situaties.
• Dit geldt alleen voor wedstrijden op regioniveau, niet op VHV niveau (voor J16, M17, J18 en M19)
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•

•

•

Deze gemotiveerde aanvraag dient uiterlijk 3 weken voor de eerste officiële wedstrijd, waarin de
speler/speelster wordt opgesteld, bezorgd te worden aan de cel competitie van de Vlaamse
Handbalvereniging.
De GES-cel stelt 1 of meerdere (al dan niet externe) adviseur(s) aan om advies te geven over het dossier
in kwestie. Na advies van de GES-cel, wordt de beslissing tot goedkeuring genomen door de
competitiecel van de VHV.
De sporttechnisch coördinator zal dan een attest (dat de club kan tonen op eventuele vraag van andere
clubs/scheidsrechter) bezorgen aan de club. Het is niet de bedoeling dat deze G-sporters op voorhand
bekend gemaakt worden aan tegenstanders, publiek of scheidsrechters. Indien zij binnen de eigen club
bekend zijn volstaat dit.

Volgende criteria worden bekeken om een uitzondering toe te staan:
De club zorgt voor een gekwalificeerde begeleider van de G-sporter bij deelname aan de reguliere
wedstrijden (dat kan de coach zijn, maar is niet noodzakelijk) die bij elke wedstrijd aanwezig moet
zijn.

-

Indien geen gekwalificeerde begeleider aanwezig, dient ingestapt te worden in een opleiding omgaan
met G-sporters: deze zijn te vinden via de site van Parantee-Psylos. In oktober is er een gepland: info
via volgende link: https://www.parantee-psylos.be/activiteiten/bijscholing-omgaan-met-g-sportersdeel-2-1
Fysieke en mentale integriteit van de G-sporter en niet G-sporters dient gewaarborgd te zijn (handbal is
contactsport)

3 Wedstrijdinformatie
Nihil.

4 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
Nihil.
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5 Verslagen commissies en comités
Verslag Raad van Bestuur 08/06/2020
Aanwezig: Tim Mogal, Tom Lovink, Giannoula Tsakitzidis, Raf Baudewijn, Erwin Dirkx, Marc
Vander Mierde, Jan Stryckers, Bart Danhieux
Ambtshalve: François Mulleners, Patrick Boes
Verontschuldigd: Alex De Brauwer, Tina Muyllaert
1. Opening door de voorzitter
Bart opent de vergadering.
Wij condoleren de vader van Inge (Elewijt Center) die overleden is.
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
Het verslag BAV wordt goedgekeurd.
3. Beheer SG
3.1.

We zijn de afrekening SR’s en clubs aan het maken.

3.2.

Voortzetting Secr. Gen. A.i: Patrick doet dit vanaf 1 juli verder (1 dag/week).

4. Beheer RvB
4.1.

Organisatie SAV verschillende scenario’s: de voorkeur gaat er naar uit om een fysieke vergadering te
organiseren. Deze zal eind augustus doorgaan. De exacte datum moet nog vastgelegd worden. In een
aparte vergadering zijn de cijfers al besproken en dit is in bulletpoints op papier gezet, ter
verduidelijking. Dit wordt nog verder uitgewerkt.

4.2.

Welta Mechelen en Welta Bonheiden vragen aan de VHV goedkeuring voor een fusie: de vergadering
keurt dit goed.

4.3.

Call for business projects: Patrick neemt contact en zoekt uit of dit voor ons waardevol kan zijn.

4.4.

Verandering huurcontract huis (Lummen): er wordt een contract ter bede ondertekend omdat er een
optie op het huis genomen is. Dit contract gaat in vanaf 1 juli.
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4.5.

Vanaf 1 augustus neemt de VHV het secretariaat over van de KBHB. Patrick neemt contact met Patrick
Garcia voor de praktische zaken.

4.6.

Jonas Hoof is de boekhouding komen controleren op 19 mei 2020.

5. Financiën
Patrick heeft een toelichting gegeven over de financiële situatie.
6. Cellen en Commissies
6.1.

IT-commissie
−

−
−
−
−
−

Tom heeft een overzicht van de activiteiten van PHPro gegeven (dataoverdracht, timing,…).
− We zijn nu onafhankelijk van DeltaBlue.
− Er wordt gewerkt met een prioriteitenlijst: 1. secretariaat en competitie, 2. scheidsrechters,
3. JeugdSportFonds.
Secretariaat en competitie: inschrijvingen zijn bijna volledig in het platform gebeurd. Is goed
verlopen. Alles is bevestigd van inschrijvingen. Prioriteiten zijn vastgelegd. Is onder controle.
SR-lijst is opgemaakt door François en Philippe. Er moet nu door deze lijst gegaan worden.
Belangrijk is om naar Philippe te communiceren wat we wel en wat we niet doen.
Dit jaar gaan we het dossier van het JeugdSportFonds manueel opmaken. Volgend jaar moeten alle
gegeven in het platform staan en raadpleegbaar zijn.
Om de twee weken is er een IT-commissie.
Competitieroosters: roosters elk jaar opnieuw gebruiken.

6.2.

Cel
−
−
−
−
−

Competitie
Marc geeft een overzicht van de competitieroosters voor volgend seizoen.
Het competitierooster is met de competitieleiders van de regio’s en Tessa overlopen.
Liga 1 heren: 11 ploegen ipv 12.
Liga dames: 10 ploegen.
De brief van Tijl Habraken wordt besproken: Tijl wil aangeven dat er geen overleg is geweest. Hij
is bekommerd dat er geen speelniveau is op regionaal of zoneniveau.
Er is een antwoord geformuleerd waarin de situatie uitgelegd wordt, o.a. dat dit onder invloed van
de coronacrisis is gebeurd en dat in maart 2021 een evaluatievergadering zal georganiseerd worden.
− Kalenders liga worden morgen verdeeld. Nationaal is dit al gebeurd.
− De bekercompetities moeten nog geregeld worden.

6.3.

Kernteam: verleden week is een enquête rondgestuurd naar alle clubs (voorzitter, secretaris,
penningpenningmeester, API), en naar de chef scheidsrechters.
− 46 antwoorden.
− Grondig voorbereid vanuit het beleidsplan.
− Tot 15 juni deadline om te antwoorden.
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−

Linde wordt gevraagd dit door te sturen naar de leden van de Raad van Bestuur.

7. Varia
7.1.
Met Eric Dupain is afgesproken dat we voor de komende drie maanden een korting krijgen van 20% op
zijn facturen omwille van de coronacrisis.
7.2.

Beneleague: 2.0 wat verandert hier. Nieuw reglement. François vertaalt uit het Frans.

7.3.

Verenigingswerk/vrijwilligerswerk: er wordt contact genomen met SV? Gaat dit nog veranderen?

7.4.

François Mulleners vraagt een stand van zaken ivm de betalingen (eindafrekeningen) van de
scheidsrechters. Patrick geeft detail hierover.
Er zijn nog steeds contracten die niet getekend zijn door de SR’s. De oorzaak hiervan zou kunnen zijn
dat de SR’s:
− hun email niet gezien hebben
− geen bijbetaling nodig hebben en dus niet reageren
− geen computer hebben
Diegenen waar we nog niets van gehoord hebben, zullen nog apart gecontacteerd worden via email,
telefoon of sms.

7.5.

De personen die hun kandidatuur gesteld hebben voor de RvB zijn verwittigd dat de SAV uitgesteld is.

7.6.

Alex stopt als penningmeester van de VHV en KBHB. Wij bedanken Alex voor al het werk dat hij geleverd
heeft de voorbije jaren en wij hopen hem nog zeker terug te zien in het handbalmilieu.
Om Alex te vervangen moeten wij een vacature uitschrijven. Dit moet gepubliceerd worden.

8. Actiepunten
Geen.
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