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1 Clubnieuws
1.1 Tornooien / Oefenwedstrijden
1.1.1 1e Jeugdbeker - HC Eynatten-Raeren vzw
Memorial Willy Kück 25 juni 2017
Voor het eerst in haar geschiedenis is HC Eynatten-Raeren van plan een grastornooi voor jeugdteams te
organiseren. Het evenement zal plaatsvinden op zondag 25 juni 2017 op de terreinen van voetbalclub RW
Eynatten.
Het tornooi wordt georganiseerd ter nagedachtenis van Willy Kück, onze vriend, trainer en metgezel op een weg
die we tot 2014 samen hebben bewandeld. Hij heeft een blijvende stempel op onze club gedrukt, als speler,
trainer en vriend. Zijn leven is te kort geweest en wij willen hem niet vergeten.
Het tornooi wordt georganiseerd voor jeugdteams uit de volgende leeftijdscategorieën:
•
Pagadders (2006/2007)
•
Welpen (2004/2005)
•
Miniemen (2002/2003)
•
Kadetten (2000/2001)
Bij de keuze van de teams is de datum van inschrijving bepalend.
Voor verdere informaties: hcerjugendhandball@gmail.com
Het zou ons veel plezier doen uw team tot de deelnemers van de editie 2017 te mogen rekenen.

1.2 Ontslagen door de club
1.2.1 HC Schoten
Ine Mertens (88897)
Fleur Sinac (88868)
Milan Vuijts (86891)
Casper Symoens (84549)
Eline Ramael (87324)
Mathias Haemhouts (87789)
Karen Ilse Saskia Willekens (84078)
Marc Versmissen (86759)
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2 VHV – BHB mededelingen
2.1 Maand van de sportclub
Zet jouw sportinitiatief in de kijker.
Sport Vlaanderen wil ook buiten de Maand van de Sportclub originele sportinitiatieven ondersteunen door deze
extra in de kijker te plaatsen. Elke week worden 1 of meerdere originele inzendingen geselecteerd en via de
Sociale Media van Sport Vlaanderen in de kijker geplaatst.
Meer info op https://www.sport.vlaanderen/sportersbelevenmeer/maand-van-de-sportclub/

2.2 VHV U14 eindronde
De VHV M14 – eindronde zal dit seizoen georganiseerd worden door HV Uilenspiegel te Wilrijk op zondag 7 mei
2017 in sporthal De Bist.
De VHV J14-eindronde wordt georganiseerd door HC Maasmechelen ’65 op zaterdag 6 mei in sporthal De Kommel.

2.3 VHV-jeugdfinales
De VHV jeugdfinales zullen doorgaan op zondag 21 mei in sporthal De Bist,Wilrijk.
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3 Wedstrijdinformatie
3.1 Programma weekend 1-2/04/2017
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4 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
4.1 Weekend 8-9/04/2017
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5 Verslagen comités/ commissies
5.1 Paritaire Scheidsrechterscommissie (P.SCH.C.)
Datum en uur: 06-10-2016 om 19.00u
Plaats: Café ‘Op ’t Hoekje’ – Koninksemsteenweg 7 te 3700 Tongeren
Aanwezig: K. Convents(KC), G. Kerremans(GK), R. Marck(RM), F. Mulleners(FM), A. Praillet(AP), M. De
Moor (MDM), F. Rothkranz(FR)
Verontschuldigd: R. Bura(RB), P. Denis(PD)
Verslag: Guy Kerremans
1.

Verslag van de vorige vergadering (20-08-2016) wordt goedgekeurd.

2.
Albert Bastin wordt bedankt voor al zijn werk in de verschillende functies die hij uitgeoefend
heeft in het handbal. Hij wordt vervangen in de P.SCH.C. door Freddy Rothkranz
3.

Het verslag werd blijkbaar nog niet vertaald in het Frans

4. Info BeNeLeague (BNL):
- Enkele Nederlandse waarnemers stopten recent hun activiteit om gezondheids- of beroepsredenen.
Hierdoor zijn momenteel op enkele wedstrijden in Nederland geen waarnemers aanwezig. Het
Nederlands Scheidsrechter Comité leidt momenteel Peter Bol en Ed Van Eck (recentelijk gestopt als
Internationale Scheidsrechters), op als waarnemer en hoopt hiermee tegen begin november opnieuw
alle wedstrijden in Nederland te kunnen bezetten.
- De huidige BNL-competitie zal nu eindigen tegen eind februari. Daarna volgt nog een nacompetitie
in eigen land.
- KC is niet tevreden over de huidige werking en de organisatie in de Bene-league.
- De nieuwe regeling voor de vergoeding van de scheidsrechters stuit op reacties. De
verplaatsingskosten worden nu via het elektronisch wedstrijdblad berekend (door de Nederlandse
liga). De koppels leiden (volgens hun eigen berekeningen) in dit nieuwe systeem verlies. De
verplaatsingskosten wordt anders berekend (voor ieder de volledige afstand, wat in eerste instantie
voor hun gunstiger is), maar de wedstrijd vergoeding werd sterker verlaagd. De initiële bedoeling was
om zo kostenneutraal te zijn op het einde van het seizoen. Maar blijkbaar draait dit momenteel in
het nadeel van de scheidsrechters uit. Er is een controle voorzien na 3 maanden.
5. Momenteel wordt binnen de VHV de laatste hand gelegd aan de vertaling van de nieuwe
spelregelteksten. Aansluitend zullen de nieuwe spelregelboekjes gedrukt worden in A6 formaat (zoals
de huidige). De LFH leden van de P.Sch.K. drukken de wens uit dat ook bij hun een nieuw
reglementenboekje wordt gemaakt en gedrukt.
6. Samenstelling/Vorming van nieuwe koppels
- Cols-Tonneau: zijn op goede weg. Bij niet beschikbaarheid van Tonnneau mag Claesen ingeschakeld
worden met Cols zolang zij nog geen nieuwe vaste collega heeft.
- Kostic-Theijssen: zijn eveneens reeds actief
- Voor de andere nog alleenstaande scheidsrechters is er nog geen oplossing.
- Ook voor Dejonghe Giles en Ronnie Peeters hebben nog geen nieuwe collega.
7. Fysieke testen
Alle Elite scheidsrechters waren van de eerste keer geslaagd met 9,5 op de Légertest.
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Ook bijna alle A-scheidsrechters halen het hogere 9,5 niveau (voor hun is niveau 8 vereist)
Andere positieve vaststelling is de aanwezigheid van de Elite scheidsrechters op de trainingen: bijna
iedereen die niet door zijn werk weerhouden is, is aanwezig, met zelf nog een hoger percentage bij
onze Waalse scheidsrechters.
8. Begeleiding toekomstkoppels LFH (vroegere verantwoordelijke A.Bastin).
FR gaat dit opnemen.
9. Het gebruik van maskers en andere accessoires
Hierover bestaat geen eensluidende mening. Wij gaan ons verder informeren en zo nodig bij
specialisten te rade gaan wat de voor en de nadelen zijn van het al of niet gebruik van een masker of
helm. Ook ten opzichte van de andere nieuwe kleding richtlijnen wordt voorlopig met enige
tolerantie opgetreden. Hiervoor worden verdere richtlijnen van de IHF/EHF afgewacht vooraleer een
definitief standpunt wordt ingenomen.
10. De nationale bijscholingen op 27/8 en 24/9 werden druk bijgewoond.
Maar nog niet iedereen heeft de fysieke test succesvol af gelegd. Vooral bij de Toekomst Koppels
dienen nog scheidrechters de test af te leggen. Er wordt onderzocht wanneer dit zo vlug mogelijk kan
gebeuren.
11. Video opnamen van wedstrijden
Indien wij zelf een wedstrijd opnemen en de beelden aan het scheidsrechter koppel bezorgen,
verwachten we dat zij deze beelden ook analyseren en evalueren voor de hun opgegeven onderdelen.
Hun analyse moet binnen de 10 dagen teruggestuurd worden naar Philip Hendrix.
Ook wedstrijden die in de BNL worden opgenomen kunnen hiervoor gebruikt worden. We kunnen ook
wedstrijdbeelden opvragen bij de clubs.
Deze beelden zouden in de toekomst ook ter beschikking moeten gesteld worden van de andere
categorieën scheidsrechters.
12. EHF-aanduidingen
Thomassen-Schmack werden aangeduid voor een wedstrijd EHF-mannen Alpla HC Hard- SKA Minsk
Martens-Verdonck zijn aangeduid voor CS Madeira – Dornbirn Schoren (AUT)
Internationaal deden de beide koppels een belangrijke stap.
13. Vraag: Moet een ploeg aan de wedstrijd beginnen met een doelverdediger op het speeloppervlak.
Antwoord: volgens de nieuwe reglementen niet noodzakelijk. Ze mogen ook met 7 veldspelers
14. Blijkbaar zijn een aantal scheidsrechters momenteel ook nog coach of trainer van een team. Bij
een aantal is dit bekend bij de aanduiders. Aan iedere scheidsrechter wordt dringend gevraagd om
dergelijke connecties onmiddellijk te melden, zodat de aanduiders hiermee rekening kunnen houden.
FM zal de scheidsrechters van het nationale niveau die in dergelijke situatie verkeren, contacteren.
15. RM zal alle wijzigingen in de initiële aanduidingen bij de scheidsrechters ook doorgeven aan FM
zodat hij op een gepaste manier kan ingrijpen in de aanduiding van de waarnemers en deze zo
kunnen geoptimaliseerd worden.
16. Volgende vergadering: eerste helft januari 2017 op ons gewoon adres in Tongeren.
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