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1 Clubnieuws
1.1 Ontslagen door de club
1.1.1 Don Bosco Gent
Max Pappijn (81597)
Louka Nys (87833)
Caroline Soenen (87845)
Floris Lasters (88153)
Daan Goderis (87670)
Ella Van Driessche (86722)
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2 VHV – BHB mededelingen
2.1 Deadline roze inschrijvingsformulieren
De roze club-inschrijvingsformulieren die je op de algemene vergadering, 24/3, hebt gekregen, moeten ten
laatste op 8/5 naar de VHV gestuurd worden.
➢ info@handbal.be
of
➢ Dr. Vanderhoeydonckstraat 48, 3560 Lummen

2.2 Inkomtickets interlands BEL-LIT & BEL-NOR: houders legitimatiekaart
Aan alle scheidsrechters en houders van een KBHB/VHV/LFH-legimitatiekaart:
Indien jullie een gratis inkomticket willen verkrijgen voor de interlands België – Litouwen op 3 mei 2017 & België
– Noorwegen op 14 juni 2017 gelieve dan het volgende in acht te nemen:
minimum 1 week op voorhand via mail je ticket aanvragen aan jelle.vonckx@handbal.be
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2.3 VHV Meisjes M16 COMPETITIE 2016-2017 (geboortejaren 2001-2002)

2.4 Proficiat aan HV Uilenspiegel
Proficiat aan HV Uilenspiegel, kampioen in Liga 3 Heren!
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2.5 M14 en J14 VHV eindronden
Opmerkingen
1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de VHV-reglementen (art. 637). Er wordt gespeeld met balmaat
nr. 1.
2. Lidkaart en identiteitskaart (+12j) van de spelers moeten voor de aanvang van de eerste wedstrijd op
het wedstrijdsecretariaat voorgelegd worden, samen met de spelerslijst met de namen van alle
deelnemende spelers, hun lidnummer en shirtnummer!
3. Aan de deelnemende ploegen wordt een ledenlijst opgestuurd met de aangesloten spelers die in
aanmerking komen om deel te nemen aan de eindronde. Deze zou op voorhand nagekeken moeten worden
door de club zelf, ten einde vergissingen te vermijden op de wedstrijddag zelf of daarna.
4. Er mogen maximum 16 spelers aan de eindrondewedstrijden deelnemen. Per wedstrijd mogen slechts 14
spelers worden opgesteld en op het wedstrijdblad geschreven. Iedere speler behoudt verplicht het hele
tornooi hetzelfde nummer! Op de wedstrijdbladen worden vervolgens alleen de nummers genoteerd. Voor
iedere match is een apart wedstrijdblad nodig. Indien een speler een rode kaart of verslag krijgt, wordt
zijn naam achter zijn nummer gezet (opgelet met automatische schorsing van eerstkomende wedstrijd
bij verslag!)
5. Wat indien ploegen echter van shirtkleur dienen te veranderen en ze hebben niet dezelfde nummers?
Daarom dient op het formulier dat bij aankomst dient ingevuld te worden, een tweede kolom met de
shirtnummers van het tweede truitjesstel ingevuld te worden. De kleur van de truitjes waarmee tijdens
een wedstrijd wordt gespeeld, wordt altijd op het wedstrijdblad genoteerd.
6. Na afloop worden de wedstrijdbladen met inbegrip van al de namenlijsten, ingediend bij de VHV.
7. De deelnemende ploegen zorgen voor 1 tafelofficial en brengen 2 stellen truitjes mee.
8. De organiserende clubs zorgen voor de bediening van de klok, 2 reglementaire wedstrijdballen,
verfrissingen voor de ploegen, terreinafgevaardigde.
9. Een lid van de Cel competitie zal aanwezig zijn als waarnemer.
10. Opgelet indien in de rangschikking 2 ploegen gelijk eindigen: het is mogelijk dat de betrokken ploegen
via een penaltyreeks dienen uit te maken wie alsnog doorgaat naar de kruis- of VHV-finales (zie
reglementering). De betrokken ploegen dienen dus best aanwezig te blijven.

Eindronde J14 zaterdag 6 mei in Maasmechelen
Organisator : HC Maasmechelen ’65 - secretariaat.hcmm@hotmail.com – 0484 84 99 27
Locatie : Sporthal De Kommel, Olympialaan 4, 3630 Maasmechelen, (089) 741 415
Waarnemers Cel competitie : Christoph Claes, Marc Vander Mierde
De poule-indeling werd bepaald door lottrekking.
Poule A :
Limburg 1 :
AVB 2 :
Oost-West 1 :
Poule B :
Limburg 2 :
AVB 1 : HC Atomix Putte
Oost-West 2 :
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Programma poules - wedstrijden van 1x20’
1 team time-out per wedstrijd van 20’ is toegestaan
12u30
W1 : Limburg 1 – AVB 2
13u00
W2 : Limburg 2 – AVB 1
Bij gelijkspel wordt getost wie verder gaat als verliezer in het programma of als winnaar. Ieder krijgt evenwel 1
punt.
13u30
W3 : Oost-West 1 – verliezer W1
14u00
W4 : Oost-West 2 – verliezer W2
14u30
W5 : Oost-West 1 – winnaar W1
15u00
W6 : Oost-West 2 - winnaar W2
Kruiswedstrijd 3de van elke poule – wedstrijdduur 1x20’
15u40
W7: 3de poule B – 3de poule A
Kruisfinales – wedstrijdduur 2x15’ (5’ pauze) (geen team time-out)
De eerste 2 van elke poule plaatsen zich voor de kruisfinales
16u15
W8 : 1ste poule A - 2de poule B
17u00
W9 : 1ste poule B - 2de poule A
De winnaar van elke kruisfinale plaatst zich voor jeugdfinale op zondag 21 mei in De Bist, Wilrijk.

Eindronde M14 zondag 7 mei in Wilrijk
Organisator : HV Uilenspiegel – Kris Geens – 03 353 38 03
Locatie : Sporthal De Bist, Koningin Elisabethstraat 7, Wilrijk
Waarnemer Cel competitie : Guido Moeyersoons
Schema 4 ploegen - wedstrijdduur 2x15’ (5’ rust) – geen time out
A : HV Uilenspiegel
B : Limburg 1
C : HC Schoten
D : Limburg 2
4 ploegen.
13u00 W1 : HV Uilenspiegel – Limburg 1
13u45 W2 : HC Schoten – Limburg 2
Bij gelijkspel wordt er getost wie er verder gaat in het speelrooster als ‘winnaar’. Elke ploeg krijgt 1 punt voor
de rangschikking.
14u30 W3 : winnaar W1 - verliezer W2
15u15 W4 : winnaar W2 - verliezer W1
16u00 W5 : verliezer W1- verliezer W2
16u45 W6 : winnaar W1 - winnaar W2
De 2 eerste ploegen in de rangschikking spelen de VHV- jeugdfinale op zondag 21 mei in Wilrijk.
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VHV – JEUGDFINALES
Zondag 21 mei Wilrijk
Sporthal De Bist, Koningin Elisabethstraat 7, Wilrijk
Organisator : HV Uilenspiegel – DHW Antwerpen
Categorieën : J14, M14, J16, M16, M19, J18. Het programma van de finales is afhankelijk van de deelnemende
ploegen. Het programma wordt op maandag 8 mei ten laatste bekend gemaakt.
De ploegen die Vlaams kampioen worden bij de M14, M16 en M19 zijn meteen ook Belgisch kampioen.
KBHB – JEUGDFINALES
Zondag 28 mei Vise
De KBHB jeugdfinales vinden plaats in Visé op zondag 28 mei 2017. Hier worden de volgende finales gespeeld:
J14, J16 en J18. Bij de meisjes zijn er geen Waalse ploegen.

REGLEMENT EINDRONDEN

6.7

EINDRONDEN VOOR J/M 14
A.
B.
C.

D.
E.
F.

G.
H.

De eindronden worden georganiseerd door de VHV in samenwerking met de betrokken Regio’s en de
clubs.
De wedstrijden worden gespeeld onder de geldende reglementen en spelregels van de VHV. De
wedstrijden gespeeld op een terrein met normale afmetingen 40mx20m, doelgebied: 6m., doel:
3mx2 m., 6 veldspelers en een doelman.
Gemengd spelen is toegestaan. Gemengde ploegen worden ingedeeld bij de jongens. Overtredingen
van de leeftijdscategorie worden met forfait bestraft. Deelname in een leeftijdscategorie juist ouder
dan de zijne is toegestaan.
Samengestelde ploegen worden niet toegelaten.
De deelnemende clubs moeten vóór aanvang van hun eerste wedstrijd op het wedstrijdsecretariaat
een lijst van de spelers en hun lidkaarten + identiteitskaarten of kopie ervan overhandigen. Alle
spelers moeten aangesloten zijn bij de VHV en dienen spelgerechtigd te zijn.
Er mogen max.16 spelers aan de eindrondewedstrijden deelnemen. Per wedstrijd mogen slechts 14
spelers worden opgesteld.
De organiserende club/Regio zorgt voor de officiële wedstrijdballen. De deelnemende ploegen
brengen zelf ballen mee voor de opwarming. De organiserende club/Regio staat in voor de
verfrissingen tijdens de wedstrijden. De deelnemende ploegen zorgen voor 2 stellen uitrustingen.
De als bezoekers vermelde ploeg zorgt zo nodig voor een aangepaste uitrusting conform art. 533
van de VHV-reglementering.
De ploegen moeten zich 5 minuten vóór aanvang van hun wedstrijd aan de wedstrijdtafel aanbieden.
De toss gebeurt bij de wedstrijdtafel.
De betrokken ploegen leveren zelf de tafelofficials (volgens principe: thuisploeg - bezoekende ploeg).
De terreinafgevaardigde wordt geleverd door de organisator.
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I.

J.

K.

L.
M.
N.

Opmaken van de rangschikking. Per gewonnen wedstrijd krijgt men 2 punten - bij een gelijkspel
krijgt men 1 punt. De ploeg met het meeste aantal punten wordt als eerste gerangschikt. Bij
gelijkheid van punten wordt de rangschikking als volgt bepaald :
1)
de ploeg met het meeste aantal overwinningen;
2)
de ploeg die onderling het meeste aantal punten heeft behaald of, wanneer dit nog geen
uitsluitsel geeft, de ploeg die onderling het hoogste doelgemiddelde ( quotiënt van het
aantal voor- en het aantal tegendoelpunten onderling ) heeft;
3)
de ploeg met het hoogste doelgemiddelde (quotiënt van het aantal voor – en het aantal
tegendoelpunten van alle wedstrijden);
4)
strafworpen afwisselend door 5 verschillende spelers van beide ploegen te nemen;
5)
afwisselend strafworpen tot de beslissing valt, en dit volgens artikel 634B2d8 (nieuwe lijst
van 5 andere of dezelfde spelers)
Dit geldt ook wanneer er meer dan twee ploegen met gelijk aantal punten eindigen.
Indien een kruisfinale na de reglementaire speeltijd op een gelijke stand eindigt, wordt er één
verlenging van 1x5’ gespeeld.
De keuze van het speelveld en de aanvang van het spel wordt door toss bepaald. Is de stand hierna
nog gelijk dan worden er 5 strafworpen, afwisselend door 5 verschillende nog speelgerechtigde
spelers van beide ploegen genomen. Indien hierna de stand nog gelijk is,
dan worden er door beide ploegen afwisselend strafworpen genomen tot de beslissing valt, en dit volgens
artikel 634B2d8 (nieuwe lijst van 5 andere of dezelfde spelers)
Bij diskwalificatie is de normale strafprocedure van kracht.
Evenwel, indien beslist wordt door de scheidsrechters/waarnemer een schriftelijk verslag op te
maken, zowel voor, tijdens als na de wedstrijd, geeft dit automatisch aanleiding tot een schorsing
voor de eerstvolgende wedstrijd van het tornooi van de eindronde, onverminderd de verzwaring
van de sanctie die eventueel naderhand door de bevoegde instanties wordt uitgesproken op basis
van de ernst van de feiten. De reeds uitgezeten wedstrijd wordt desgevallend in mindering
gebracht van de naderhand opgelegde sanctie.
Indien beslist wordt een verslag op te maken tijdens of na de laatste wedstrijd die de betreffende
ploeg speelt tijdens het tornooi van de eindronde, dan wordt de automatische schorsing van 1
wedstrijd meegenomen naar de eerstvolgende wedstrijd van de eerstvolgende speeldag (ook al is
dit een VHV- of KBHB-finale).
(Verduidelijking) :
a.
Rechtstreekse diskwalificatie zonder verslag: wedstrijdstraf is voldoende
b.
Rechtstreekse diskwalificatie met verslag : blauwe kaart (aan de wedstrijdtafel) (zie
hierboven): schorsing voor eerstvolgende wedstrijd van het tornooi en behandeling door VHV
Sportcomité
c.
Diskwalificatie op grond van IHF spelregel 8.10c en 8.10d in de laatste 30 seconden van
de wedstrijd (de zogenaamde ‘slimme rode kaart’ ): diskwalificatie (rode kaart) + 7m
d.
Diskwalificatie op grond van IHF spelregel 8:5 en 8:6 in de laatste 30 sec van de wedstrijd:
diskwalificatie (rode kaart) + blauwe kaart (aan de wedstrijdtafel) + 7m. De spelers is geschorst
voor de volgende wedstrijd op het tornooi en er wordt een schriftelijk verslag opgemaakt en
behandeling door VHV Sportcomité
e.
Verslag voor aanvang van de wedstrijd : automatische schorsing voor deze wedstrijd en
er wordt een schriftelijk verslag opgemaakt en behandeling door VHV Sportcomité
Protesten tegen de beslissingen van de scheidsrechters worden niet in aanmerking genomen.
Bij eventuele geschillen en bij gevallen die niet voorzien zijn in de reglementering beslist de
vertegenwoordiger van de Commissie voor Jeugdwerking of de Commissie spoedgevallen.
De organiserende Regio of de organiserende club zal al de wedstrijduitslagen dadelijk na de laatste
wedstrijd telefonisch melden aan de uitslagencentrale van de VHV. De wedstrijdbladen en de
spelerslijsten zullen binnen de 48 uur naar het SG van de VHV worden verzonden.
Voor de scheidsrechters die langer dan 3 uur aanwezig dienen te zijn moet er een maaltijd worden
voorzien!
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O.

Alle kosten vallen ten laste van de organiserende Regio. De Sr.-kosten worden ter plaatse door de
organiserende Regio of club uitbetaald. Binnen de 30 dagen na de eindronde dient de
organiserende Regio/club een afrekening over te maken aan het
SG van de VHV om een financiële bijdrage te kunnen verkrijgen.
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2.6 Play-Offs regio dames 6 mei 2017
Organisator : RC Limburg
Wijziging locatie ! Sporthal Kuringen, Grote Baan 171, 3511 Kuringen
Programma - wedstrijden van 1x30’
Deelnemers :
Limburg
AVB : Groot-Bijgaarden
Oost-West : Brabo Denderbelle
13u30
14u15
15u00
15u45
16u30
17u15

W1:
W2:
W3:
W4:
W5:
W6:

Limburg - AVB
AVB - OW
OW- Limburg
AVB - Limburg
OW - AVB
Limburg - OW

Iedere ploeg speelt tijdens het tornooi tegen iedere tegenstander 2 wedstrijden van 30 minuten. Iedere ploeg
speelt per tornooi dus 4 wedstrijden van 30 min. Per wedstrijd van 30 minuten wordt een nieuw wedstrijdblad
gebruikt. De bestraffing (gele kaarten, 2 min en rode kaarten) geldt enkel voor de betrokken wedstrijd. 1 timeout (1’) per ploeg per wedstrijd van 30 minuten is toegestaan. Per gewonnen wedstrijd zijn er 2 punten te
verdienen, bij gelijkspel 1 punt.

HB7: 2017 / 11

3 Wedstrijdinformatie
3.1 Programma weekend 29-30/04/2017
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4 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
4.1 Weekend 6-7/05/2017
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