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1 Clubnieuws
1.1 Wijzigingen
1.1.1 Brussels HC
Nieuwe kleuren wedstrijduitrusting:
Dames 2e nationale: zwart-zwart (keeper geel)

1.1.2 HBC Evergem
Nieuw e-mailadres secretaris:
carinegoethals@hotmail.com

1.2 Tornooien / Oefenwedstrijden
1.2.1 Tornooikalender
Vanaf heden kan tornooien en oefenwedstrijden terug vinden op onze website.
Op www.handbal.be/nl/agenda kan je je eigen evenement toevoegen en zo kenbaar maken aan de wereld.

1.3 Ontslagen door de club
1.3.1 HV Arena
Jan Aerts (85044)
Christophe Fransen (47816)
Patriek Put (65937)
Kris Theunissen (88739)
Ronald Thuwis (37092)
Dries Vrijsen (65087)
Warre Vrolix (83558)

1.3.2 Olse Merksem
Benedicte Adan (80401)
Michel De Smet (71713)
Eveline Boudin (73283)
Stefan Jozsa (86343)
Ceylan Lambert (80467)
Sam Rubben (85712)
Aiya Tabassi (84815)
Yanni Van Dooren (87072)
Michelle Zakrofa (85878)
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2 VHV – BHB mededelingen
2.1 Selectie en programma Red Wolves
Opgeroepen spelers
Baeyens Rens (Merksem Handbal)

Kedziora Bartosz (Achilles Bocholt)

Bolaers Nathan (Callant Tongeren)

Kedziora Damian (Achilles Bocholt)

Bolaers Thomas (BHB Handball)

Kostic Nemanja (KV Sasja)

Cauwenberghs Thomas (US Ivry)

Lettens Jef (Cesson-Rennes Mêtropole Handball)

Colman Quinten (KV Sasja)

Luyten Ben (Callant Tongeren)

Danesi Benjamin (HC Visé BM)

Marchal Louis (HC Visé BM)

Danse Nicolas (HC Visé BM)

Mathijs Gert-Jan (KV Sasja)

Debeule Jeroen (Callant Tongeren)

Ooms Simon (Hubo Initia Hasselt)

Denert Youri (Sporting Nelo)

Qerimi Arber (Callant Tongeren)

Devisch Julien (Callant Tongeren)

Robyns Tom (Hubo Initia Hasselt)

Glesner Colin (Callant Tongeren)

Spooren Serge (Achilles Bocholt)

Glesner Florian (HC Visé BM)

Strauven Pieter (Callant Tongeren)

Houbrechts Tim (Hubo Initia Hasselt)

Theyssens Sam (KV Sasja)

Jacobs Kevin (KV Sasja)
Geblesseerd
Vancosen Yves (HC Visé BM)
Praktisch
Afmeldingen en aanwezigheden bevestigen bij Marc Dongleur (via mail) VOOR 11/12/2016!
De specifieke selecties per wedstrijd/stage zullen na 11/12/2016 worden gecommuniceerd!
Gelieve, indien je een blessure (klein of groot) hebt, deze te melden aan JC Hougardy.
Dank om het carpoolen/openbaar vervoer te maximaliseren ten einde verplaatsingskosten te beperken.
Bij het begin van de activiteiten, iedereen in tenue en getaped.
Programma
1.
22/12/2016 Match BEL – KOR @Zaandam 20h00;
Vertrek bus 14h00@Carpoolparking Houthalen
2.

04/01/2017 Match BEL – ANG @Groot-Bijgaarden 20h30
Aanwezig 18h30 (Ten Gaerde, Jozef Mertensstraat 27A, 1702 Dilbeek)

3.

06/01/2017 Match BEL – NED @Bocholt 19h45
Aanwezig 17h45 (De Damburg, Brogelerweg 61, 3950 Bocholt)

4.

07/01/2017 Match BEL –te bepalen @Tournai 20h00
Aanwezig 18h00 (Avenue de Gaulle 2, 7500 Tournai)

5.

Stage Rennes 12/01/2017 – 15/01/2016
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2.2 Jeugdsportfonds deadline
Volgende gegevens dienen VOOR 31 december 2016 aan het secretariaat van de VHV bezorgd te worden, per
email (jeugdsportfonds@handbal.be) of post :
1. De volledige FINANCIELE VERANTWOORDING voor het subsidiejaar 2016 :
-

-

Het formulier “Verklaring clubs onkosten 2016” dient ingevuld EN ONDERTEKEND door de secretaris
en penningmeester ingediend te worden.
Het overzicht ‘Formulier clubs onkosten 2016’ : overzicht van al de bestedingen van de club aan de
jeugdwerking met verwijzing naar facturen, onkostenformulieren….De bestedingslijst is ook te vinden
in het reglement JSF 2016.
Kopies van al de verantwoordingsstukken dienen toegevoegd te worden !
Let op, het dient duidelijk te zijn op de facturen dat het gaat over aankopen m.b.t. de jeugdwerking
en niet de seniorenwerking. Zowel de factuurdatum als de activiteit dient tot 2016 te behoren.
Let op, de onkostenformulieren dienen correct ingevuld te worden (met reistraject en reden)
en ondertekend te worden door zowel degene die de onkostennota indient als de
secretaris/penningmeester. Indien dit niet het geval is, kunnen deze stukken niet aanvaard worden.
De door Sport Vlaanderen erkende km-vergoeding in het kader van het JeugdSportFonds bedraagt
voor de periode :
01/01/2016-30/06/2016 : 0,3412€/km
Vanaf 01/07/2016 : 0,3363€/km (Opgelet, dit is een daling!)
Er kunnen altijd controles gedaan worden. Dit betekent dat de club in dat geval, naast de originele
documenten ook de betalingsbewijzen moet kunnen voorleggen. Deze dienen minimum een jaar
bijgehouden te worden.

2. Voor het nieuwe seizoen 2016-2017 :
-

Instapvoorwaarde meedelen (bekendmaking visie op website).
Bijkomende ploegen JM12 en jonger 2016-2017. Per ploeg zijn telkens 5 spelgerechtigde spelertjes
nodig (teldatum 01/01/2017). Iedere ploeg dient aan min. 6 tornooitjes deel te nemen.
Jeugdplan voor 2016-2017, met inbegrip van het sporttechnisch plan (update of nieuw) doorgeven.
Vrijwilligerscoördinator en activiteiten doorgeven.
Trainingsprogramma satellietclubs.
Projectbeschrijving 'handbal voor iedereen - inclusie van kansengroepen' .
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2.3 Kandidatuur
Regio Limburg

organisator

VHV

jeugdfinales

20-21/05/2017:

De organisatie van de VHV-jeugdfinales vindt sinds afgelopen seizoen beurtelings in één van de 3 regio’s plaats.
Dit seizoen is Regio Limburg aan de beurt.
Dit betekent dat de clubs uit deze regio voorrang hebben om een bod uit te brengen. Er wordt daarbij wel een
bod gevraagd van minimum 1.500,00 euro. Indien er niet of onvoldoende geboden wordt, volgt een 2 de ronde waar
alle Vlaamse clubs aan kunnen deelnemen.
Volgorde :
2017 : Regio Limburg
2018 : Regio AVB
2019 : Regio Oost-West
…
KANDIDAAT ORGANISATOR VHV JEUGDFINALES
Tijdens het weekend van 20-21/05/2017 zullen de VHV-jeugdfinales plaatsvinden. De week nadien vinden de
Belgische jeugdfinales plaats.
De VHV zoekt in eerste instantie in de regio Limburg kandidaat-organisatoren om van de Vlaamse jeugdfinales
een spetterende hoogdag van het Vlaamse jeugdhandbal te maken.
De voorbije jaren hebben Sporting Nelo, Hc Atomix en HBC Izegem een schitterende organisatie neergezet die
onvergetelijke momenten opleverde voor de Vlaamse jeugdhandballers, hun ouders en clubs. Zin om de uitdaging
aan te gaan?
Procedure kandidaat-organisatoren
De inschrijving dient gericht te worden naar het S.G. van de V.H.V. vóór 15.01.17 (poststempel als
geldig bewijs). De kandidatuur en het bod dient te worden verstuurd onder dubbele omslag met vermelding
“kandidatuur organisatie VHV-jeugdfinales”. Gelieve, indien mogelijk, ook reeds de juiste dag waarop de finales
zouden georganiseerd kunnen worden te vermelden.
Het concrete bod dient daarbij gemeld te worden in een gesloten enveloppe, getekend door de secretaris. Het
hoogste bod wordt effectief door betaling van het bod op de rekening van de VHV binnen de 8 dagen na de melding
door het VHV-secretariaat dat dit het hoogste bod betrof. Indien aan deze voorwaarde niet voldaan wordt, gaat
het organisatierecht naar de volgende hoogste bieder tegen dezelfde voorwaarde.
Voorwaarden
De kosten van de scheidsrechters en zaalhuur zijn ten laste van de organisator volgens de reglementaire
beschikkingen.
Het programma, dit wil zeggen het aantal finales en de volgorde ervan, wordt bepaald door de VHV Cel
competitie in functie van de aanwezige ploegen.
Andere nevenactiviteiten zijn mogelijk, maar dienen wel op voorhand gemeld te worden aan de VHVJeugdcommissie.
Er dient voldoende ruimte voorzien te zijn voor opwarming van de ploegen.
Er dient EHBO aanwezig te zijn.
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VHV reglementering betreffende de VHV-jeugdfinales
6.8

JEUGDFINALES
A. De VHV-jeugdfinales worden georganiseerd door een door de RvB aangeduide organisator. (volgens
bepaalde modaliteiten)
B. De wedstrijden worden gespeeld volgens de geldende reglementen en spelregels van de VHV. In alle
categorieën worden de wedstrijden gespeeld op een speelveld met normale afmetingen 40x20m,
doelgebied : 6 m, doel : 3mx2 m, 6 veldspelers + keeper.
C. Leeftijdscategorieën (jaarlijks bepaald) en spelduur:
J14 en M14
:
2x25’ + 10’ pauze
J16 en M16
:
2x25’ + 10’ pauze
J18 en M19
:
2x30’ + 10’ pauze
Gemengd spelen is toegestaan t.e.m. J14. Gemengde ploegen worden ingedeeld bij de jongens.
Overtreding van de leeftijdscategorieën wordt met forfait bestraft. Deelname in een
leeftijdscategorie juist ouder dan de zijne is wel toegestaan.
Samengestelde ploegen worden niet toegelaten.
D. De deelnemende ploegen moeten 30’ voor aanvang van hun wedstrijd in de sporthal aanwezig zijn en
op het wedstrijdsecretariaat een lijst van de spelers en hun lidkaarten + identiteitskaarten
overhandigen. Alle spelers dienen aangesloten te zijn bij de VHV en tevens speelgerechtigd.
E. Er mogen max. 14 spelers aan de wedstrijd deelnemen.
F. De organiserende club zorgt voor de officiële wedstrijdballen:
J14 en M14 en M16 :
bal nr 1
J16 en J18 en M19 :
bal nr 2
De deelnemende ploegen brengen zelf ballen mee voor gebruik tijdens de opwarming. De
deelnemende ploegen dienen zich van 2 stellen uitrustingen te voorzien; de als bezoekers vermelde
ploeg zorgt zo nodig voor een aangepaste uitrusting conform art. 533 van de VHV-reglementering.
De organiserende club staat in voor de verfrissingen tijdens de wedstrijden!
G. De ploegen moeten zich 10 minuten vóór aanvang van hun wedstrijd bij de wedstrijdtafel aanbieden.
Dan gebeurt de toss bij de wedstrijdtafel.
H. De betrokken ploegen leveren zelf de tafelofficials (volgens het principe: bezochte - bezoekende
ploeg). Een verantwoordelijke van de organiserende club of de Regio zit eveneens aan de
wedstrijdtafel.
I. Bij een gelijke stand na de normale speeltijd, wordt er één verlenging van 1x5’ gespeeld. De keuze
van de speelveldhelft en de aanvang van het spel wordt door tossen bepaald. Is de stand hierna nog
gelijk dan worden er 5 strafworpen, afwisselend door 5 verschillende nog spelgerechtigde 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 art. 634B2d8 (nieuwe lijst van
5 andere of dezelfde spelers).
J.
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 rest van de finaledag. Indien
beslist wordt een verslag op te maken tijdens of na de laatste wedstrijd waarvoor de betreffende
speler spelgerechtigd is tijdens de finaledag, dan wordt de automatische schorsing van 1 wedstrijd
meegenomen naar de eerstvolgende wedstrijd van de eerstvolgende speeldag (ook al is dit een KBHBfinale). Bovenstaande schorsingen gelden 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.
(Verduidelijking
:
a. Rechtstreekse diskwalificatie zonder verslag : wedstrijdstraf is voldoende
b. Rechtstreekse diskwalificatie met verslag : blauwe kaart (aan de wedstrijdtafel) (zie hierboven):
schorsing voor de rest van de finaledag en behandeling door VHV Sportcomité c. Diskwalificatie op
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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
K.

De beslissingen van de scheidsrechters zijn onaanvechtbaar. 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 het Comité Spoedgevallen.

L.

De organiserende club zal al de wedstrijduitslagen dadelijk na de laatste wedstrijd telefonisch
melden aan de uitslagencentrale van de VHV.
De wedstrijdformulieren en de spelerslijsten zullen binnen de 48 uur naar het SG van de VHV worden
verzonden.
De vergoedingen van de scheidsrechters worden ter plaatse betaald. Voor de scheidsrechters die
langer dan 3 uur aanwezig dienen te zijn moet er een maaltijd worden voorzien!
De zaalonkosten en alle Sr-onkosten vallen ten laste van de organisator.
De medailles en bekers worden door de VHV geleverd.

M.
N.
O.

2.4 Loting halve finales BvB
Maandag 19 december wordt er op de hoofdzetel van de KBHB, in Ans, geloot voor de halve finales. De loting
start omstreeks 14u00.
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3 Wedstrijdinformatie
3.1 Programma weekend 17-18/12/2016
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Fem Vise
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4 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
4.1 Weekend 14-15/01/2017
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