NR. 1710—19/9/2016

NR. 1710—19/9/2016
1

Clubnieuws ................................................................................................................................ 3
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3

2

2.1

Infosessies JeugdSportFonds ...........................................................................................................5

2.2

Beker van België .............................................................................................................................5

Programma weekend 24-25/09/2016 ..............................................................................................6

Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials ............................................................................ 8
4.1

5

Heren .................................................................................................................................................................... 5
Dames ................................................................................................................................................................... 5

Wedstrijdinformatie ................................................................................................................... 6
3.1

4

Olva Brugge .......................................................................................................................................................... 3
Thor Handbal ........................................................................................................................................................ 3
HC Dendermonde ................................................................................................................................................. 3

VHV – KBHB mededelingen......................................................................................................... 5

2.2.1
2.2.2

3

Ontslagen door de club ...................................................................................................................3

Weekend 01-02/10/2016 ................................................................................................................8

Verslagen comités/ commissies ................................................................................................ 10
5.1

Paritaire Scheidsrechterscommissie (P.SCH.C.) .............................................................................. 10

HB7: 2016 / 2

1 Clubnieuws
1.1 Ontslagen door de club
1.1.1 Olva Brugge
Tim Berteloot (86339)
Reza Buyle (87310)
Emma Claeys (87396)
Rafaz Kimstacz (87573)
Amber Laga (88224)
Mathias Maene (86846)
Kobe Missiaen (87150)
Liesbeth Nilsen (84166)
Lucie Remesova (87205)
Baptiste Swertvaegher (88393)
Thomas Vande Ginste (68755)
Antje Vandenberghe (77346)
Jurgen Vannoote (85722)
Glenn Wackenier (76121)

1.1.2 Thor Handbal
Fleur Bedert (85542)
Rosa Cogghe (69817)
Delphine Coppin (84711)
Kayleigh Dhiedt (87400)
Thomas Fiers (68354)
Rose Hommez (83701)
Agnes Meeuwis (85541)
Enyo Piscador (78077)
Mathijs Sercu (81157)
Wesley Van de Velde (76599)
Simon Van Hove (75471)
Niobe Van Impe (87399)
Nancy Vanhove (87550)
Dieter Vanhuysse (86914)
Victor Vercaemst (88056)
Peter Verkempynck (77237)
Maarten Vervaeke (76724)

1.1.3 HC Dendermonde
Josefine Vanhille (78303)
Jasper De Vos (87654)
Tuur Goeman (87796)
Febe Verbrugghen (83964)
Simon De Smedt (86234)
Yben Depr� (86658)
Milicia Vercauteren (87343)
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Sietse Van Riet (86768)
Emma Poelman (86770)
Chris Mortier (78265)
Steven Mortier (78266)
Lars De Lathouwer (70694)
Lotte Delporte (88035)
Jolien De Pryck (88693)
Dominique Geernaert (88692)
Cedric Cloof (87227)
Andy Trienpont (66933)
Simona Mateica (86529)
Robin Smekens (78807)
Zico Kieckens (88488)
Hevin Muradian (85470)
Charlotte Bombay (79392)
Yassin El Fatihi (84527)
Robbe Huylebroeck (86767)
Nick Huylebroeck (88231)
Pascal Vincke (86367)
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2 VHV – KBHB mededelingen
2.1 Infosessies JeugdSportFonds
Gezien er enkele wijzigingen zullen zijn binnen het concept en het reglement van het JeugdSportFonds naar
aanleiding van de nieuwe Olympiade en het nieuwe decreet, zullen er enkele infosessies georganiseerd worden.
Het gewijzigde reglement zal ook nog gepubliceerd worden.
De VHV nodigt de clubs uit op één van de 3 onderstaande data. Gelieve op voorhand aan te geven wanneer jullie
aanwezig zullen zijn en met hoeveel via jeugdsportfonds@handbal.be
Planning infosessies
Woensdag 28 september : 20u – Sporthal De Plaon, Eksterstraat 100, 2800 Mechelen
Woensdag 5 oktober : 20u – Sporthal ‘t Leiestadion, G. Coornaertdreef 9, 8792 Desselgem
Maandag 10 oktober : 20u – Olympia, Kuringersteenweg 242, 3500 Hasselt (zaal boven)

2.2 Beker van België
2.2.1 Heren
1/16

1/11/2016
1/11/2016
1/11/2016
1/11/2016

BVBH16
BVBH17
BVBH18
BVBH19

Knack Handbalteam Roeselare (+3)
Kreasa Houthalen (+3)
HBC Dendermonde (+3)
Elita Lebbeke (+5)

Winnaar BVBH15
Olse Merksem
Apolloon Kortrijk
Sporting Nelo

BVBD4
BVBD5
BVBD6
BVBD7

Olva Brugge (+3)
Sporting NeLo (+3)
DHC Overpelt
Olse Merksem (+3)

Welta Mechelen
Rhino
Atomix
Uilenspiegel

2.2.2 Dames
1/16

1/11/2016
1/11/2016
1/11/2016
1/11/2016

Gelieve voor 10 oktober; datum, uur en locatie van de bekerwedstrijd door te sturen naar laurens@handbal.be
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3 Wedstrijdinformatie
3.1 Programma weekend 24-25/09/2016
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4 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
4.1 Weekend 01-02/10/2016
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5 Verslagen comités/ commissies
5.1 Paritaire Scheidsrechterscommissie (P.SCH.C.)
Datum en uur: 20-08-2016 om 13.15 u
Plaats: Centre Sportif Blocry – Louvain-La-Neuve
Aanwezig: R. Bura(RB), K. Convents(KC), P. Denis(PD), G. Kerremans(GK), R. Marck(RM), F.
Mulleners(FM), A. Praillet(AP), M. De Moor (MDM),
Verslag: Guy Kerremans
1. Het verslag van de vorige vergadering (07-06-2016) wordt goedgekeurd.
2. De scheidsrechters hebben inzage in hun resultaten gekregen.
Aan de waarnemers wordt gevraagd om in de toekomst hun rapport, binnen de week na de
wedstrijd, zowel naar FM als naar de betrokken scheidsrechters te sturen, zodat deze laatste
ook volledig en snel op de hoogte zijn van hun beoordeling en gegeven adviezen.
3. BENE-League
Gezien in de BENE League vanaf dit seizoen het elektronisch wedstrijdblad wordt ingevoerd
(dat al enige tijd in Nederland in gebruik is) zullen de aanduidingen zo opgemaakt worden
dat in de eerstkomende wedstrijden de scheidsrechters en de waarnemers van verschillende
nationaliteit zijn. De Nederlanders zijn vertrouwd met het gebruik van het digitale
wedstrijdblad, en zo kan de info over het invullen van dit digitale wedstrijdformulier
doorgegeven worden aan onze Belgische scheidsrechters en waarnemers.
Op het wedstrijdblad mogen voorlopig tot op het laatste ogenblik vóór aanvang van de
wedstrijd nog wijzigingen aangebracht worden.
4. Info betreffende scheidsrechter, koppelvorming
Dolce-Claesen: Dolce stopt. Claesen zoekt een nieuwe collega.
Danse-Cols: Danse stopt. Cols zal met Thonneau fluiten. Aangezien Thonneau maar één op
twee weekends kan fluiten kan Claesen, in afwachting van een vaste koppelgenoot,
voorlopig het andere weekend met Cols fluiten.
De Wachter en Van Den Plas stoppen met fluiten op hoger niveau.
Janssens-Broothaers: Janssens nog steeds geblesseerd
Thijs-Thijssens : Dennis Thijs stopt. Er wordt naar een nieuwe koppelgenoot voor Thijssens
gezocht
Peters-Croughs. Croughs stopt. Er wordt naar een nieuwe koppelgenoot voor Peters Ronny
gezocht
Brixhe Brixhe: Christian Brixhe stopt. Ook hier wordt naar een oplossing gezocht binnen de
LFH
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5. Trainingen
Tijdens de augustus trainingen waren de elites zeer goed vertegenwoordigd.
Sommige A-koppels zijn er echter geen enkele keer geweest. Ook de toekomst koppels waren
zeer weinig aanwezig. De meeste van hun een excuus omwille van herexamens, anderen
hielden hun conditie op pijl als speler bij hun club.
6. Indeling van de scheidsrechters
Als gevolg van de herindeling van de categorieën worden de betere koppels uit de vroegere
A1 en A2 categorie samen gebracht in de nieuwe A-groep. De andere worden ingedeeld bij de
landelijke B-groepen. Dit dient beschouwd te worden als een herschikking, niet als een
degradatie.
7. Tornooien
Tongeren: te weinig Sr’s beschikbaar, hebben 6 scheidsrechter koppels nodig. RM doet nog
een laatste poging om Sr’s te vinden.
8. Wijziging spelregels
BENE-League: alle spelregel wijzigingen worden integraal en onverkort toegepast. De
scheidsrechters bezitten zelf een blauwe kaart (ze hebben deze reeds ontvangen).
Belgische competitie en beker: de regelwijziging in verband met de gekwetste speler
(verplicht verlaten van het speloppervlak na verzorging op het veld) wordt hier niet
toegepast. Tevens is het gebruik van de blauwe kaart aangepast. Ze zal niet in het bezit van
de scheidsrechters zijn, maar dient door de clubs als onderdeel van de uitrusting van de
wedstrijdtafel voorzien te worden.
Hoe noteren van de blauwe kaart op het wedstrijdblad: notitie DR (diskwalificatie met
rapport) blijft daarvoor bestaan.
9. Nationale bijscholingen
De nationale bijscholing gaat door op 27 augustus 2016. Er is een tweede sessie voorzien op
24 september 2016 voor wie niet aanwezig kan zijn op 27/8. Scheidsrechters krijgen geen
wedstrijden toegewezen vooraleer ze de bijscholing hebben bijgewoond en geslaagd zijn
voor hun fysieke test.
10. Fysieke testen:
Volgende mogelijkheden worden aangeboden voor het afleggen van de test:
25 augustus: bij aanvang van de laatste training in Leuven
27 augustus: na de bijscholing in Louvain-La-Neuve
24 september: na de bijscholing in Louvain-La-Neuve
11. Negende headset.
Deze is momenteel defect. Er zal gepoogd worden om deze in België te herstellen, gezien de
hoge herstelling en transportkost naar de leverancier in Frankrijk.
Zolang de BENE-League loopt worden geen waarnemers gestuurd naar wedstrijden in 1e
nationale die door Elite scheidsrechters geleid worden, uitgezonderd voor de koppels die niet
frequent in deze BENE-League ingezet worden .
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12. Ontslag Albert Bastin: aan KC wordt gevraagd of hij betrokkene in de P.Sch.C. gaat
vervangen. In ieder geval dient er van LFH zijde een verantwoordelijke voor de werking van
de jonge beloftevolle scheidsrechters en toekomstkoppels voorzien te worden.
13. Internationaal
Thomassen-Smack zijn momenteel actief in het Europees kampioenschap voor M19 in
Bulgarije en prestaren daar excellent.
Martens-Verdonck: kregen recent een nominatie voor een Europacup wedstrijd EHF-mannen.
Beulakker-Gillis gingen op eigen initiatief en kosten naar de Partille cup, en presteerden
hier op een zeer goed niveau.
14. Richtlijnen IHF en EHF
- kledingvoorschriften en gebruik van accessoires: te bespreken op volgende vergadering.
Tot dan zal er met de nodige feeling en enige tolerantie opgetreden worden tegen deze
zaken.
- Moet er noodzakelijk gestart worden met een doelverdediger? Antwoord is :Neen
15. Volgende vergadering: donderdag 6 oktober of maandag 10 oktober 2016 in Tongeren.
Definitieve keuze zal later vastgelegd worden.
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