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1 Clubnieuws
Ontslag van leden
Ontslagen door Brasschaat Handbalclub
-

Klaas
Jef
Kobe
Mats
Tijn

Bongaerts
Staes
Toremans
Verschoren
Verschoor

Ontslagen door HC Leuven 2019
-

Kobe
Van Der Straeten
Jonas
Breugelmans
Arno
Kint
Miro
Tratsaert
Pol
Hendrikx
Klaas
Van Impe
Lucas
Verheyden
Robin
Verweijen
Edouard Demaeght
Fien
Desmet
Jasper Maes

Ontslagen door Sasja HC
-

Viktor
Gijs
Nassim
Abderrahim
Lev
Leticia
Aytu Ali
Badis
Wout
Benjamin
Achraf
Arsijn
Nora
Gabriel
Nick
Sibren
Peggy

Borovic
Van Rhijn
Khammas
Algourari
Dams
Miguel
Dzhevdzhet
Al Outmani
Van Sant
Azila
Ouerdi
Van Haudt
Azer
Azila
Bertels
Bertels
Valck
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Ontslagen door GBSK Handbal
-

Pieter
Arda
Eliane
Simon
Alessia
Simon
Leon
Yannis
Victor
Ferre
Jean-Marie
Maeva
Leen
Patrick

Synquintyn
Dizdar
Masure
Onclin
Pondeville
Quartier
Roggen
Skalli
Tack
Troch
Van De Velde
Van De Velde
Van Wassenhove
Vandenborre

Ontslagen door HC Schoten
-

Jonas
Bas
Arne
Pakita
Pepijn
Robbe

Vansanten
Baplu
Jacobs
Van Puyenbroeck
Verheyen
Janssens

Ontslagen door HC DB Gent
-

Jules
Vande Velde
Casper Crommelinck
Amadeo Verzele
Sander Nys
Arthur Barbe
Niels
Rambour
Andreas Dekeyser
Rune
Hellings
Owen Vandersteene
Aiden Vandersteene
Theo
Pottier
Norah De Reu
Jorian De Raedt
Kaat
De Vijlder
Marie Boydens
Stan
De Poorter
Vic
De Reu
Jerome Pottier
James Sherpa
Winter Stragier
Arne
Vanden Berghe
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Ontslagen door HC Pentagoon Kortessem
-

Maxine Martens

Ontslagen door HB Sint-Truiden
-

Maithe Lopez Sanchez
Astrid Liebens
Milan Vanderstraeten
Franne Goessens
Yara
Conard
Ward De Boo
Koen
Lemoine
Hayshur Layik Ghader
Viviane Vidouse
Yana
Uzun
Xander Deboo
Lien
Vanbrabant

Ontslagen door DHC Overpelt
-

Sabina Anita
Maxime Bloemen
Lore
Boonen
Silke Cox
Amber Cox
Lien
Creemers
Tom
Cruysberghs
Gitte Driesen
Liene Eerdekens
Leen Hendrikx
Riet
Hendrikx
Merle Janssen
Astrid Janssens
Lieke Lourdaux
Dorien Molemans
Kayla Nijssen
Leen Simons
Linda Sleurs
Nisa
Van Lishout
Hanne Veestraeten
Iris
Veraa
Gwendolien Willekens
Githe Winters

Ontslagen bij DHC Waasmunster
-

Celine Bytebier
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Adreswijziging HC Sprimont
Gelieve nota te nemen van het nieuwe adres van Ghislaine DENIS, secretaris van Handball Club Sprimont: Rue
Mathieu Van Roggen 16, 4140 Sprimont

2 VHV – KBHB mededelingen
Nationale en regionale competities hervatten in januari 2021. BENELEAGUE mikt op doorstart in november.
Lees HIER het artikel op de VHV-website met betrekking tot de beoogde hervatting van de BENE-League, de
nationale en de regionale competities naar aanleiding van de afkondiging van code oranje voor
indoorcontactsporten.

Communicatie implicaties code oranje
Naast U12, U10 en U8 mogen ook de M13 nog steeds wedstrijden spelen en met contact trainen.
De leeftijdsgrens voor het contactloos handballen is geboortejaar 2008. Dus spelers/speelsters geboren in 2008
mogen nog steeds met contact trainen en competitie spelen. Spelers/speelsters geboren in 2007 en vroeger mogen
dat dus niet meer (dus wel opletten als er uitzonderingen zouden zijn bij de M13).

Corona-update 14.10.2020
Bekijk HIER de geüpdatete Coronamaatregelen van 14 oktober 2020 op de VHV-website.
Voor een bundeling van alle informatie (documenten, downloads, protocollen, etc.) inzake de Covid-19 aanpak
kun je steeds terecht op de ‘Coronapagina’ op de VHV-website.

Niet-spelgerechtigde speler: sanctie HC DB Gent
HC DB Gent heeft de niet-spelgerechtigde speler BRICHART Cameron opgesteld tijdens ontmoeting B30 Sasja HC
- HC DB Gent van zaterdag 10/10/2020, en krijgt hiervoor zowel een boete van 65 euro als een forfaitscore
opgelegd. Op het moment van de wedstrijd, was de speler in kwestie niet aangesloten bij de club.

Overzicht forfaits seizoen 2020-2021
In de tabel hieronder vindt u een overzicht van alle forfaits die gedurende het seizoen 2020-2021 gegeven werden:
Club
DHC Meeuwen

Competitie/Reeks
Dames 2° Nationale

Datum
11 oktober 2020

Sanctie
250 euro boete + 10 – 0 forfaitscore
t.v.v. GBSK Handbal

Dag van de Trainer
Dag van de Trainer op 05 december 2020: inschrijvingen zijn geopend!
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Op zaterdag 05 december 2020 wordt de negende editie van de Dag van de Trainer georganiseerd in bijzondere
omstandigheden. Ditmaal niet in en rond de Topsporthal in Gent, wel volledig digitaal.
Opnieuw is er een kwalitatief programma met 120 workshops, verspreid over zes sessiemomenten. De dagindeling
vind je hieronder:
.
.
.
.
.
.
.

09.00u-10.15u:
10.30u-11.45u:
12.00u-13.15u:
13.15u-14.00u:
14.00u-15.15u:
15.30u-16.45u:
17.00u-18.15u:

parallelsessies
parallelsessies
parallelsessies
middagpauze
parallelsessies
parallelsessies
parallelsessies

1
2
3
4
5
6

Er zullen 2 handbalsessies plaatsvinden met Guy Petitgirard:
Sessie 2 10u30 - 11u45: De fundamentele principes voor de vorming van jonge handballers/handbalsters (jonger
dan 12 jaar). Voor meer info klik op: https://www.sport.vlaanderen/dag-van-de-trainer/programma/sessie-2-1030u-11-45u/ws037-de-fundamentele-principes-voor-de-vorming-van-jonge-handballers-handbalsters-jonger-dan12j/
Sessie 3 12u - 13u15: De fundamentele principes voor de vorming van jonge handballers/handbalsters (13 tot 16
jaar). Voor meer info klik op : https://www.sport.vlaanderen/dag-van-de-trainer/programma/sessie-3-12-00u13-15u/ws038-de-fundamentele-principes-voor-de-vorming-van-jonge-handballers-handbalsters-13-tot-16j/
Alle info, inclusief de inschrijvingsmodaliteiten, vind je op www.sport.vlaanderen/dagvandetrainer.

3 Wedstrijdinformatie
Nihil.

4 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
Nihil.
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5 Verslagen commissies en comités
Verslag VHV-Scheidsrechterscommissie (VHV-Sch.C.) - video conferentie
Datum: 25-09-2020 – 19.30u
Aanwezig: M. Adamczyk(MA), P. Denis(PD), P. Hermans(PH), G. Kerremans(GK), F. Mulleners(FM),
Verontschuldigd: F. Lievens(FL), W. De Boeck(WDB)
Verslag: GK
………………………………………………………………………………
1. Het verslag van de vorige vergadering (18-06-2020) wordt goedgekeurd
2. Proficiat aan P. Hermans als nieuwe voorzitter van de Sch.C. van regio Limburg.
3. Covid-protocol werd verspreid.
- Maandag 28/9 is er nog een vergadering van de werkgroep Covid-19, waarna mogelijk nog aanvullingen
komen.
- De eerdere richtlijn in verband met een bal die het gezicht van de doelverdediger of een speler raakt, is
terug verwijderd uit het protocol.
- Als een buitenstaander, dus iemand anders dan de spelers/officials, de bal raakt, moet deze opnieuw
ontsmet worden.
- Het is niet aan de scheidsrechters om de volledige checklist punt per punt te overlopen. Ze moeten wel
die zaken in detail controleren die de veiligheid van de deelnemers en van hun zelf direct betreffen.
Stellen ze verder onregelmatigheden vast (bvb publiek zonder masker) dan moeten ze de
coronaverantwoordelijke van de wedstrijd hierop attenderen.
- Voor elke wedstrijd moet de club een coronaverantwoordelijke aanduiden. De naam van deze persoon
kunnen de scheidsrechters per mail opvragen bij de secretaris van de thuisploeg.
- Voor de BENE-league moet het protocol nog gefinaliseerd worden. Mogelijk zijn er verschillen tussen
België en Nederland.
- Indien de gemeenschappelijk kleedkamer voor de scheidsrechters onvoldoende ruimte is om de 1.5 m
afstand te respecteren, moet een afzonderlijke kleedkamer voor elke scheidsrechter voorzien te worden.
- Volgens het protocol moet een opwarmzone voorzien worden voor de scheidsrechters. Dit is soms moeilijk
op het terrein, maar de scheidsrechters kunnen best een eigen oplossing ter plaatse vinden zonder dat
de spelers op het veld worden gestoord.
- Volgens het ontwerp van protocol moeten trainers en officials een mondmasker dragen. Dit is echter door
de RVB van de KBHB afgevoerd.
- Het protocol is een levend iets en zal steeds in beweging zijn en dus regelmatig aangepast kunnen worden.
3. Wedstrijdvergoedingen voor vriendschappelijke wedstrijden en tornooien
In de huidige lijst van de wedstrijdvergoedingen werden een aantal anomalieën vastgesteld voornamelijk voor
oefenwedstrijden.
De Sch.C. heeft de lijst overlopen en zal een voorstel van wijziging voorleggen aan de RVB van de VHV.
4. Bijscholingen
De Nationale bijscholing voor elites en A’s zal op 4 oktober 2020 in L-L-Neuve doorgaan. Voor elites en
waarnemers in de voormiddag en voor de A’s in de namiddag.
Rekening houdend met de mogelijkheden ter plaatse kunnen ook de toekomstkoppels betrokken worden.
FM onderzoekt via Hamza, wat de Covid-conforme capaciteit van de zaal is.
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Aan alle Elite koppels werd de opdracht gegeven om een van de thema’s van het in juni/juli gehouden IHFsymposium uit te werken en op een van de volgende bijscholingen te presenteren. Vier koppels komen deze
bijscholing (voormiddagsessie) aan bod en kregen hierbij een supervisor toegewezen (Klaus, Sigurd, Philip).
In de namiddag sessie zullen de supervisors deze presentaties geven.
De presentaties zullen nadien naar alle scheidsrechters en waarnemers doorgestuurd worden.
Er is dit seizoen geen bijscholing voor de tafelofficials aangezien dat tweejaarlijks gebeurt in de onpare jaren.
Regio bijscholingen
Limburg: voorziet voorlopig nog geen bijscholing
Oost-West: voorzien voor weekend 17/18 oktober, nadat de elektronische fluitjes ter plaatse zijn, zal zo snel
mogelijk een bijscholing georganiseerd worden in Oost en in West tijdens dewelke dan de elektronische fluitjes
zullen verdeeld worden.
AVB: 11 oktober 2020.
5. Scheidsrechters te kort
Er worden steeds vaker geconfronteerd met een tekort aan scheidsrechters. De vraag wordt daarom gesteld hoe
er moet gehandeld worden wanneer er effectief in een weekend onvoldoende scheidsrechters beschikbaar zijn.
Er zullen prioriteiten moeten geformuleerd worden die best in elke regio op dezelfde manier toegepast worden.
Tegen volgende vergadering kan iedereen voorstellen formuleren en zal dit punt verder uitgewerkt worden.
6. Aanduidingen scheidsrechters
Voor oktober werden de aanduidingen reeds voorbereid.
PD komt nipt toe met de beschikbare scheidsrechters, maar heeft verder geen reserve.
Thijs-Teunis, toekomstkoppel, zal een liga-1-wedstrijd krijgen op 31/10/2020. Er moet voor een waarnemer
gezorgd worden. In liga 2 kunnen deze scheidsrechters niet aangeduid worden aangezien ze daar spelen.
Dit koppel zal dus wel maximaal ingezet moeten worden in liga 3.
7. Elektronische fluitjes
De eerste deel levering is aangekomen en reeds grotendeels verdeeld.
GK bezorgde een overzichtslijst aan FM van alle actieve scheidsrechters in Oost en West die een dergelijk fluitje
moeten krijgen. Ook de opvolging van de verdeling zal op die lijst kunnen gevolgd worden. Voor Oost-West zijn
er buiten de reeds geleverde, nog 33 fluitjes nodig.
Aan regio’s Limburg en AVB wordt ook gevraagd een overzichtslijst aan FM te bezorgen met de verdeling van de
fluitjes.
De scheidsrechters zijn verplicht om de elektronische fluitjes te gebruiken. Dit gaat ook om de gezondheid van
de spelers!! Niet gebruiken van de geleverde elektronische fluitjes zal niet getolereerd worden en gesanctioneerd
worden.
8. Lijst van scheidsrechters die nog niet in orde zijn met hun overeenkomst met de VHV.
Scheidsrechters die hun vrijwilligers-/verenigingswerker overeenkomst voor het kalenderjaar 2020 nog niet
hebben teruggestuurd of de afrekening van eerste gedeelte van 2020 nog niet hebben ingeleverd, dienen dit ZEER
dringend in orde te brengen. Diegenen die eerder dit jaar nog niet actief waren, maar nu hun activiteit hervatten
moeten een overeenkomst tekenen voor de periode van 1/9 tot 31/12/2020. Zonder overeenkomst kunnen
scheidsrechters niet ingezet worden.
Er zijn heel wat opmerkingen over de lijst die de VHV doorstuurde. Dit moet toch nader bekeken worden. FM zal
Huub contacteren.
9. Varia
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-

Vraag of familiale redenen kunnen aangenomen worden om vrijstelling te krijgen van het noodzakelijk
aantal wedstrijden om te tellen voor de leveringsplicht.
Dit kan niet aanvaard worden. Dit is onuitputtelijk en niet controleerbaar.
- Het uitstellen van het overhandigen van de elektronische fluitjes omdat de overeenkomst van de
scheidsrechter met de VHV nog niet in orde is, kan overwogen worden.
- MA meldt een ernstig tekort aan scheidsrechters voor de zone West van regio OWV. Drie koppels zijn ook
steeds in hogere reeksen actief. Dit is een probleem dat niet eenvoudig opgelost kan worden, dat
bovendien al jaren loopt. Er dient een oproep gedaan te worden aan de clubs van W-Vl om extra
scheidsrechters te leveren, anders zullen er ook op de lagere niveaus geregeld beschikbare
scheidsrechters uit andere regio’s ingezet worden, met de hieraan verbonden hogere kosten.
- Regio Oost-West organiseerde een scheidsrechters cursus. Oorspronkelijk 4 inschrijvingen maar bij
aanvang 3 aanwezigen die wel blijk van motivatie geven.
Limburg wil ook nog een cursus organiseren.
AVB heeft 10 cursisten.
- FM meldt dat een scheidsrechter uit Nederland vraagt in België actief te kunnen zijn. Hij moet zijn status
op papier aantonen (wanneer cursus gevolgd, hoe lang gefloten, welke categorie). Indien hij nog recent
actief was in Nederland, zal hij bij de eerste wedstrijden begeleiding/beoordeling toegewezen krijgen.
Daarna zal beslist worden op welk niveau hij ingezet kan worden.
- Diverse vragen van Patrick Demot kregen nog geen afdoend antwoord. Ook is er nog geen antwoord op de
vraag tot wijziging van het reglement voor de driehoek tornooien bij de jeugd. De vragen van Patrick
zullen opnieuw doorgestuurd worden naar de desbetreffende verantwoordelijke niveaus.
- Toekomstkoppels die mits extra begeleiding versneld kunnen doorstromen:
OWV :
Stofferis-De Waele, maar zeer beperkte beschikbaarheid. GK zal contact opnemen.
Braeckman-Stautemas
AVB:
Stand van zaken op te vragen aan de regio
Stas- Morel
Kiebooms-Raeymakers
LIMB:
Patrick Hermans zal als kersverse voorzitter zijn licht opsteken

Verslag regionale scheidsrechtersbijscholing
REGIONALE SCHEIDSRECHTERS
COMMISSIE
ANTWERPEN – VLAAMS BRABANT

Ere Voorzitter:
Voorzitter:
Ondervoorzitter:

R. Vandenbroeke – Kapellensteenweg 387/4 - 2920 Kalmthout - Tel: 03.651.59.02
F.Lievens – J.Mertensstraat 6 – 1702 G.Bijgaarden – Gsm: 0485 89 76 80
D.Thoelen – Roeselarestraat 20 – 9550 St.Antelinx Gsm: 0476.30.66.70
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Secretaris:
Financiën:
Aanduider:

R.Cornelis – Hagelberg 11 – 2040 Berendrecht Tel & Fax: 03.568.10.68
M.De Moor - Portugesestraat 20 – 2660 Hoboken Gsm: 0477.46.60.78
Verelst Jos Gsm: 0471.86.53.65 – email: sr@handbal.be

Verslag van de Bijscholing voor B -, Regionale en Junior scheidsrechters Regio AVB
Locatie: Atheneum Keerbergen, Nachtegalendreef 3140 Keerbergen
Datum: 11 oktober 2020 van 09u00 t/m 13u00
Lesgevers: R.Cornelis
Agenda
•
•
•
•

•

•
•
•

Shuttle Run
Verwelkoming
Spelregeltest
Algemene informatie
Contract
Excel file
Aanmeldingsformulier (keuze contract)
IHF symposium
Passief spel
Progressieve lijn
Lege goal
Laatste 30 sec v/d wedstrijd
Spelregeltest verbetering
Corona protocol
Vragen

Hiervoor werden de presentaties/video beelden van de nationale bijscholing gebruikt .
Langs deze weg willen ook L. Deweerdt bedanken voor de vergaderzaal en de sporthal die het RSCAVB mocht
gebruiken voor de bijscholing.
De personen in de bijgevoegde lijst hebben de bijscholing gevolgd.
De scheidsrechters Legitimatiekaarten mogen aangemaakt worden voor het seizoen 2020 – 2021.
De scheidsrechters die niet konden aanwezig zijn zullen uitgenodigd worden voor een herkansing op een latere
datum.
Deelnemerslijst
NAAM
Deweerdt
Koppen
Jacobs
Priem
Van Goubergen
Janssens

VOORNAAM
Shaun
Jonas
Brent
Ivan
Matthias
Koen

CLUB
Atomix
O.Merksem
Schoten
Uilenspiegel
Uilenspiegel
Uilenspiegel
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Truyens
Thoelen
Henderix
Henderix

Robin
David
Cedric
Emma

GBSK
GBSK
Atomix
DHW

Club scheidsrechters
Vijgen
Adams
Brys

Nele
Bryan
Xanne

Schoten
Schoten
Schoten

Verslag regionale cursus secretaris-tijdswaarnemer Noord-Merksem

Regionale Scheidsrechterscommissie Antwerpen – Vlaams Brabant
Ere Voorzitter: R. Vandenbroeke – Kapellensteenweg 387/4 - 2920 Kalmthout - Tel: 03.651.59.02
Voorzitter:
F.Lievens – J.Mertensstraat 6 – 1702 G.Bijgaarden – Gsm: 0485 89 76 80
Ondervoorzitter: D.Thoelen – Roeselarestraat 20 – 9550 St.Antelinx Gsm: 0476.30.66.70
Secretaris:
R.Cornelis – Hagelberg 11 – 2040 Berendrecht Tel & Fax: 03.568.10.68
Financiën:
M.De Moor – Portugesestraat 20 – 2660 Hoboken Gsm: 0477.46.60.78
Aanduider:
J.Verelst - Gsm: 0471.86.53.65 – email: jos@discountvergo.be
Verslag van de Regionale cursus voor Secretaris -Tijdwaarnemer
Antwerpen - Vlaams Brabant gehouden op 05 & 12/10/2020 in Merksem
Lesgevers: Cornelis Raoul
Programma.
Dag 1
1- Doornemen van het Cursus boekje
2- Presentatie hoe wedstrijdblad invullen
3- Presentatie hoe straffen invullen op wedstrijdblad
4- Presentatie 3e TTO
Dag 2
1-Vragen
2-Herhaling van de presentatie’s
3-Spelregeltest
4-Test wedstrijdblad invullen aan de hand van wedstrijdgegevens
5-Na bespreking beide testen
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Deelnemerslijst

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

NAAM
Willemsens
Chintinne
Milosevic
Saive
Artoos
Janssens
Vanbrabant
Dezeure
De Keyzer
Buelens
Kiebooms

VOORNAAM
Dave
Mathias
Milorad
Brit
Loes
Jill
Katrien
Nele
Joke
Sien
Dafne

CLUB
Uilenspiegel
Uilenspiegel
Uilenspiegel
Uilenspiegel
Uilenspiegel
Schoten
Schoten
Brasschaat
Brasschaat
Uilenspiegel
Uilenspiegel

De deelnemers aan de cursus zijn geslaagd en zij mogen aan de database S/T toegevoegd worden.
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