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1 Clubnieuws
1.1 Wijzigingen
1.1.1 Knack Handbalteam Roeselare
Nieuwe voorzitter:
Bart Coppens
Bartcoppens1@telenet.be
Nieuwe secretaris:
Willem Neirynck
Seringenstraat 36, 8800 Roeselare
Willem.neirynck@gmail.com
Nieuwe penningmeester:
Serge Rosseel
Rosseel.serge@telenet.be

1.1.2 Atomix
Nieuwe penningmeester:
Jimmy Van Hoof
Jvh1985@hotmail.com

1.2 Ontslagen door de club
1.2.1 Atomix
Mariana De Carvalho (84323)
Merel Huybrechts (74222)
Irgen De Preter (75562)
Werther Massoels (84442)
Ragna Everaert (78776)
Michiel Lemmens (78970)
Mathias De Vos (81779)
Viktor Tack (81236)
Bram Wouters (85517)
Renzo Corbeels (87184)

1.2.2 Desselgemse HC
Amber Vandewalle (73733)

1.2.3 Apolloon Kortrijk
Guillaume Devos (79729)
Maarten Vierstraete (49921)
Maxim Vierstraete (87252)
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1.2.4 Pentagoon Kortessem
Ron Froyen (74620)
Elke Nelissen (71408)
Stijn Creten (71214)
Matthias Hacking (76444)
Jeroen Lekens (80573)
Katrien Cnuts (71216)
Kristien Creten (69187)
Jelle Stulens (74493)
Maureen Billen (82398)
Fien Speelmans (80893)
Lotte Vissers (80331)
Jolien Moermans (68694)
Sven Vannitsen (83310)
Annemiek Leunen (73073)

1.2.5 KHT Roeselare
Guilaume Veranneman (82236)
Kristien Geré (81773)
Zain Alabdeen Alazzawi (85010)
Fran D'Hooghe (85606)
Annelies Depoorter (78003)
Geert Deschuymer (36176)
Julie Havegeer (82673)
Latalina Lagae (87112)
Heleen Leleu (87295)
Antoine Marichal (83952)
Chloe Vanacker (86920)

1.2.6 HC Overpelt
Bram Vlassaks (77649)
Dennis Volders (67384)
Robin Maes (66414)
Brecht Quanten (73644)
Tim Van Samang (72711)
Dylan Poldervaart (85114)
Jens Jansen (80463)
Yoren Van Vlierden (83306)
Kelvin Hendriksen (84683)
Santi Hermans (80850)
Robbe Ramaekers (84741)
Matthias Vrijsen (83711)
Brent Boonen (82935)
Jitse Woodroffe (85992)
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2 VHV – BHB mededelingen
2.1 Lidkaarten
Gelieve altijd het rijksregisternummer op de lidkaarten te noteren, ook al staat er “ident kaart nr”.

2.2 Deadline indienen dossiers 2016-2017 JeugdSportFonds
De deadline voor het indienen van de dossiers voor het JSF voor het nieuwe seizoen 2016-2017 zal éénmalig
verlaat worden naar 31 oktober 2016 (i.p.v. 15 september).
Voorafgaand aan deze datum zullen er nog infosessies over het JeugdSportFonds georganiseerd worden, gezien
er enkele wijzigingen zullen zijn binnen het concept en het reglement naar aanleiding van de nieuwe Olympiade
en het nieuwe decreet. Het gewijzigde reglement zal ook nog gepubliceerd worden.
Het indienen van de dossiers dient te gebeuren zoals vorig seizoen, namelijk via de VHV-website/database met
bijkomende documenten per e-mail. De clubs zullen hierover nog informatie ontvangen. Dossiers die na de datum
van 31 oktober worden ingediend, zullen niet meer aanvaard worden!

2.3 Blauwe kaart
De scheidsrechters moeten de blauwe kaart NIET zelf voorzien. De blauwe kaart is net zoals de TTO-kaarten een
opdracht van de clubs, en behoort tot de uitrusting van de wedstrijdtafel. Het is geen kwestie van “besparingen
of financies”. Dit mag voor de clubs, net zoals nu voor de TTO, een geplastificeerd blauw A5 of A4-tje zijn
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2.4 Screeningsdagen W19
BELGISCHE NATIONALE SELECTIE WOMEN 19
SELECTION NATIONALE BELGE WOMEN 19
Beste sportvriendin,
Chère amie sportive,
De Koninklijke Belgische Handbalbond wenst je uit te nodigen voor de screening van de nationale selectie Women
19 op zaterdag 10 september 2016 OF zondag 11 september 2016.
L’Union Royale Belge de Handball t’invite à participer au screening de la sélection nationale Women 19 le samedi
10 septembre 2016 OU le dimanche 11 septembre 2016 (au choix).

1. SELECTIE / SELECTION WOMEN 19
Wij willen starten met een ruime groep aan speelsters geboren in 1998 t.e.m. 2000. Hiervoor worden er 2
screeningsdagen georganiseerd op zaterdag 10
september en zondag 11 september 2016. Na afloop van deze screeningsdagen zal er een selectie Women 19
gemaakt worden. Deze speelsters worden vervolgens uitgenodigd voor de trainingen en wedstrijden doorheen het
seizoen 2016-2017. De groep zal nadien verder aangepast worden op basis van engagement en ambitie.
Nous voulons commencer avec un large groupe de joueuses nées entre 1998 et 2000. Pour cette raison, nous
organisons 2 jours de screening le samedi 10 septembre et le dimanche 11 septembre 2016. Après ces 2 jours de
screening nous ferons la présélection Women 19. Les joueuses présélectionnées seront ensuite invitées aux
séances d’entraînements et aux rencontres qui auront lieu tout au long de la saison de 2016-2017. Le groupe sera
ensuite adapté en fonction de l'engagement et de l'ambition de chacun.

2. PROGRAMMA / PROGRAMME SCREENINGS
Programma/Programme Screening
Zaterdag/Samedi 10/9/2016 Screening 1998-1999 -2000
*Sportschuur Wilsele, Brandweg 8, 3012 Leuven

@ Sportschuur Wilsele

10u15 : aanwezig zijn/RDV
10u30-12u30 : training/entraînement
Lunch zelf meenemen/Lunch à emporter
13u00 : informatie over de selectiewerking/informations
14u00-16u00 : training/entraînement
Tijdens de training zullen er ook fysieke testen en antropometrische metingen afgenomen
worden. Pendant l’entraînement il y aura aussi des tests physiques et anthropométriques.
Zondag 11/9/2016 Screening 1998 – 1999 – 2000 @ Hall Omnisports Beyne-Heusay
*Hall Omnisports Beyne-Heusay, rue du Heusay 19, 4610 Beyne-Heusay
09u30 : aanwezig zijn/RDV
10u00-11u30 : training/entraînement
Lunch zelf meenemen/Lunch à emporter
12u30-14u00 : training/entraînement
14u00 : informatie over de selectiewerking/informations
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Tijdens de training zullen er ook fysieke testen en antropometrische metingen afgenomen
worden. Pendant l’entraînement il y aura aussi des tests physiques et anthropométriques.

3. INSCHRIJVEN/INSCRIRE
Via deze link kan je het digitaal formulier invullen en jezelf inschrijven om me te doen aan 1 van de
screeningsdagen.
http://www.handbal.be/nl/selecties/jeugd/w19
Vous pouvez remplir le formulaire via ce lien pour vous inscrire à l'un des jours de screening
http://www.handbal.be/nl/selecties/jeugd/w19

4. LEIDING/DIRECTION
Trainers/Entraîneurs:
Stryckers Rik
Peeters Thomas
Kiné:
Tzakitzidis Giannoula
Teammanager:
Laurens Van Geneugden
Coördinateurs techniques:
Panis Linde
Vandeberg Jonathan
Vonckx Jelle

linde.panis@handbal.be
jonathan.vandeberg@handball.be
jelle.vonckx@handbal.be

Indien je geen interesse hebt, gekwetst of onbeschikbaar bent, gelieve zo snel mogelijk af te melden:
Au cas où vous seriez blessée, indisponible ou pas intéressée, veuillez contacter dès que possible :
LINDE PANIS/JELLE VONCKX
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2.5 Reglementswijzigingen KBHB
B. Rode kaart in de laatste 30 seconden op basis van IHF Spelregel 8.10.c en 8.10.d
Een diskwalificatie op grond van IHF spelregel 8.10.c en 8.10.d (de zogenaamde “slimme rode kaart”) geeft
automatisch aanleiding tot een schorsing voor de eerstvolgende competitiedag waarvoor de speler/speelster
spelgerechtigd was, onverminderd de verzwaring van de sanctie die eventueel naderhand door de bevoegde
instanties wordt uitgesproken op basis van de ernst van de feiten. De diskwalificatie op grond van IHF spelregel
8.10.c en 8.10.d wordt op het wedstrijdblad gemerkt onder de noemer DRA. De reeds uitgezeten competitiedag
wordt desgevallend in mindering gebracht van de naderhand opgelegde sanctie.
Een rode kaart die op het wedstrijdblad wordt aangeduid met DRA telt niet mee in de telling voorzien in
artikel 131.M.1.A.
2.2.1

3.3

CATEGORIEËN VAN SPELERS
De spelers zijn verdeeld in volgende categorieën :
a
welpen – U12: de leeftijd van 9 j. bereikt hebben; nog geen 11 j. op 1 januari voorafgaand aan
de start van het nieuwe seizoen.
b
pupillen – U14: de leeftijd van 11 j. bereikt hebben; nog geen 13 j. op 1 januari voorafgaand aan
de start van het nieuwe seizoen.
c
miniemen – U16: de leeftijd van 13 j. bereikt hebben; nog geen 15 j. op 1 januari voorafgaand
aan de start van het nieuwe seizoen.
d
kadetten – U18: de leeftijd van 15 j. bereikt hebben; nog geen 17 j. op 1 januari voorafgaand aan
de start van het nieuwe seizoen.
e
junioren – U22: de leeftijd van 17 j. bereikt hebben; nog geen 21 j. op 1 januari voorafgaand aan
de start van het nieuwe seizoen.
f
senioren heren: de volle leeftijd van 16 j. bereikt hebben op de dag van de wedstrijd
g
senioren dames: de volle leeftijd van 15 j. bereikt hebben op de dag van de wedstrijd
CATEGORIEEN
Voor zaalhandbal onderscheidt men 5 categorieën:
1.
Stagedoend-scheidsrechter
2.
Provinciaal-scheidsrechter
3.
Liga-scheidsrechter
4.
Nationaal-scheidsrechter (Elite + A1 + Toekomst)
5.
Internationaal-scheidsrechter
Voor beachhandball onderscheidt men 3 categorieën:
1.
Liga-scheidsrechter
2.
Nationaal-scheidsrechter
3.
Internationaal-scheidsrechter
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3.4.1

LEEFTIJDSVOORWAARDEN
A.
Een kandidaat-scheidsrechter die nog geen enkele kwalificatie heeft, dient minimum 14 jaar
oud te zijn.
B.
Een scheidsrechter die de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt heeft, mag enkel
jeugdwedstrijden leiden.
C.
De maximum leeftijd is bepaald:
•
door het PUC voor de nationale-scheidsrechters.
•
door de RvB van elke liga voor de liga-scheidsrechters.
•
door het Pr.C. voor de provinciale-, stagedoende- en jeugdscheidsrechters.
De leeftijdsgrens wordt vervangen door het slagen van een fysieke test (Shuttle Run) aan het
begin van het seizoen.
Hij mag zijn loopbaan verder zetten in het onmiddellijk onderliggende scheidsrechtersniveau
indien hij hiervoor aan de voorwaarden voldoet.

3.6.3 SCHEIDSRECHTERS- EN WAARNEMERSVERSLAGEN
Volgende feiten moeten door de scheidsrechters en de waarnemers op het wedstrijdformulier gemotiveerd, zo
nodig, worden toegelicht in een afzonderlijk verslag, zonder vermelding van de artikelnummers. Alleszins, indien
de incidenten niet op het wedstrijdformulier werden vermeld, maar zijn overgedragen ter kennis aan de PSC door
een scheidsrechtersverslag of eender welk ander document, worden deze documenten mee in overweging
genomen op voorwaarde dat zij vermelden waarom de feiten niet werden genoteerd op het wedstrijdformulier.
A. Diskwalificatie
1.
In geval van grove onsportieve houding of gewelddaad voor de wedstrijd.
2.
In geval van herhaaldelijke of grove onsportieve houding, of gewelddaad, begaan tijdens de rust.
3.
In geval van herhaaldelijke onsportieve houding van een official of een speler buiten het speeloppervlak.
4.
In geval van een gewelddaad door een official.
5.
In geval van onsportieve houding of gewelddaad op de wedstrijdplaats na de wedstrijd.
B. Definitieve uitsluiting.
Een definitieve uitsluiting moet uitgesproken worden bij een gewelddaad tijdens de speeltijd, ook buiten het
speeloppervlak.
3.7.3 LEGITIMATIEKAART
A.
Na geslaagd te zijn op het examen voor wedstrijdsecretaris / tijdopnemer, ontvangen de kandidaten een
legitimatiekaart waarop hun foto zal voorkomen.
B.
De
scheidsrechters en waarnemers zijn automatisch gekwalificeerd om op te treden als
wedstrijdsecretaris of tijdopnemer.
C.
Deze kaart is geldig voor 2 seizoenen.
D.
Iedere secretaris/tijdopnemer moet een test afleggen over de spelregels voor de bevoegde
scheidsrechterscommissie wanneer deze het nodig acht.
3.7.4 CONTROLE VAN DE LEGITIMATIEKAART
Voor het begin van een wedstrijd moeten de scheidsrechters aan de personen die de functie van
wedstrijdsecretaris/tijdopnemer verzekeren, hun legitimatiekaart vragen. ¬Deze personen zijn gehouden deze
te tonen alsook hun aansluitingskaart.
In geval men deze kaart niet kan tonen, zullen de scheidsrechters de identiteit van de persoon controleren
(KBHB-kaart of identiteitsbewijs) en op het wedstrijdblad de afwezigheid van dit document signaleren.
Deze persoon zal gemachtigd zijn, zijn functie uit te oefenen.
3.7.5 SANCTIES
Jaarlijks worden de sancties en boetes voor het niet voorleggen van deze legitimatiekaart door het PUC
vastgesteld.
De scheidsrechters hebben ten overstaan van tafelofficiëlen die zich herhaaldelijk misdragen, de mogelijkheid
een rapport te schrijven. Dit zal geadresseerd worden aan de KBHB, het SG en/of de liga belast met de organisatie
van de competitie die gelast zijn dit rapport te laten behandelen door het bevoegde SC
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6.1.2 INSCHRIJVINGEN EN VERBINTENISSEN
A.
In de nationale afdelingen worden ambtshalve de eerste ploeg ingeschreven van de clubs die
zich hebben gekwalificeerd.
De eerste en tweede nationale heren worden beschouwd als twee nationale afdelingen. De eerste en tweede
nationale dames worden beschouwd als twee nationale afdelingen.
Indien een club een ploeg inschrijft in meerdere nationale afdelingen zijn de spelers onderworpen aan de
toepassing van art 623
B.
De clubs in de nationale afdelingen heren en eerste nationale dames zijn verplicht om gedurende het
volledige seizoen een juniorenploeg of een 2de seniorenploeg in een lagere of hogere reeks in competitie te
hebben van hetzelfde geslacht.
Als een club, in het juniorenkampioenschap of in het kampioenschap van de hierboven vernoemde 2de
seniorenploeg, aankondigt dat ze geen enkele wedstrijd zal spelen of afziet van het spelen van drie
opeenvolgende wedstrijden of vijf niet opeenvolgende wedstrijden, zal zijn eerste ploeg algemeen forfait worden
verklaard, ofwel vanaf de eerste bekendmaking, ofwel vanaf de derde of vijfde forfait.
6.3.5 KBHB-JEUGDFINALES
A.
De KBHB jeugdfinales worden gespeeld met jongens- en/of meisjesploegen in de categorieën welpen,
préminiemen of pupillen, miniemen, kadetten en scholieren.
In de jongensploegen welpen, préminiemen of pupillen en miniemen, mogen de ploegen worden vervolledigd met
meisjes.
In dit geval mag of mogen deze speelster(s) niet worden opgesteld in de meisjesploeg. (art. 635 B )
B.
De leeftijdsgrenzen worden vastgesteld conform art.221 van de KBHB. De jongere spelers en speelsters
mogen deelnemen aan wedstrijden van een hogere leeftijdscategorie.
Elke speler of speelster die de bovenste leeftijdsgrens overschrijdt, wordt gesanctionneerd als e nietgekwalificeerde spe(e)l(st)er (artikel 625).
Eenzelfde speler mag in slechts één leeftijdscategorie deelnemen aan de KBHB-finale.
E.
Duur van de wedstrijden :
•
welpen en pupillen: 2 x 20 minuten met 10 minuten pauze.
•
miniemen: 2 x 25 minuten met 10 minuten pauze.
•
kadetten: 2 x 30 minuten met 10 minuten pauze.
6.4.3 BEKENDMAKING VAN DE UITSLAGEN
De klassering van de nationale afdelingen wordt gepubliceerd op de website van beide liga's.
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3 Wedstrijdinformatie
3.1 Programma weekend
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4 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
4.1 Weekend
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5 Verslagen
5.1 Paritair scheidsrechters comité
Datum en uur: 07-06-2016 om 19.00u
Plaats: Café ‘Op ’t Hoekje’ – Koninksemsteenweg 7 te 3700 Tongeren
Aanwezig: A. Bastin(AB), 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 (18-04-2016) wordt goedgekeurd.
2. De resultaten in tabellen van de prestaties van de nationale scheidsrechters (Elite, A1, A2, toekomstgroep)
van het voorbije seizoen worden verdeeld en besproken. Helaas zijn niet alle verslagen binnen gekomen.
FM vraagt aan de LFH-waarnemers om hem in kopie te zetten wanneer zij hun rapporten over nationale
scheidsrechters naar T.Pierloot sturen. Dit zou toelaten om de resultaten sneller te verwerken en tevens de
verdeling van de controles per koppel beter aan te sturen.
3. Blijkbaar zijn er meerdere veranderingen op komst in de samenstelling van de koppels, doordat sommige
scheidsrechters aan gegeven hebben om tijdelijk of definitief te stoppen. De meest recente info in het bezit van
de P.Sch.C.:
Dolce-Claesen zouden verder samen fluiten
Danse stopt. Cols gaat samen met Tonneau .
De Wachter–Van Den Plas stoppen op nationaal vlak
Brootharers-Janssens (onzekerheid over de evolutie van de kwetsuur van Janssens)
Lechien-Tenacescu: veel afmeldingen, situatie met hun bespreken
Peeters-Crough: Chrougs stopt (omwille van beroepsredenen), andere maat voor Peeters zoeken
4. Zoals eerder werd beslist in deze P.Sch.C. zal er een herschikking gebeuren in de indeling van de nationale
wedstrijden. Het aantal wedstrijden op nationaal vlak daalt en in de voorgaande seizoenen werden een aantal
A2-koppels bijna niet meer ingezet op nationaal vlak. Deze herschikking houdt in dat de A2 kwalificatie verdwijnt.
De A1-groep heet voortaan eenvoudig de A-groep. Scheidsrechters die vorig seizoen nog in de A2-groep zaten,
worden nu op basis van hun resultaten uit het verleden ingedeeld bij de A- groep of bij liga-groep (Bscheidsrechters in de VHV)
Worden toegevoegd aan liga-groep (B-groep) :
Pinxten-Willems
Stienen-Van Loock
Baita-Doise
Mannaert-Luxem
Worden ingedeeld bij de A-groep :
Dolce-Claesen
Pierloot-George
Kerremans-De Keersmaeker
Peeters-Vanhoudt
Broothaers-Janssens
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VanEijgen-Kreemers
El Oueriaghli-Kerkeni
Begon-Beckers
Van Hove-Van Mele
Jackel- Giuliano
Theys-Thijssen
De Proft-Gerets
Lechien-Tanacescu
Cols-Thonneau
Cutaia-El Harrak
Worden vanuit toekomstkoppels aan A toegevoegd
Gillis-Beulakker
Haasen-Janssens
Kostic-De Jonghe
Worden “onder voorbehoud van gunstige bijkomende controles” aan A toegevoegd
Brixhe-Brixhe
Compere-Rosimont
De Toekomst groep zal starten met volgende koppels
Volkaert-Janssens
Brixhe-Matzari
Matzaris-Matzaris
Koter-Mahaux
El Ouriagli-Baegdouri
Blanckaert-Voordeckers
Dister-Chedron
Rottiers-Wils
Everaert-De Vos
Dister-Keyeux
5. Evaluatie en info mbt Tornooien jonge beloftevolle scheidsrechters en Young referees/toekomstkoppels
Louvain-La-Neuve op 1 mei 2016 – teleurstellende deelname van de jeugdige scheidsrecters wat weer
vragen oproept naar hun motivatie
Tornooi Tongeren 27 augustus 2016:
Croughs is niet meer acief voor Tongeren, FM zal een andere contactpersoon zoeken.
3 of 4 koppels voorzien. FM neemt contact om onze deelname aan dit tornooi te bevestigen.
6. Reglementswijzigingen IHF-EHF
Momenteel is er nog geen definitieve versie van de IHF (vooral met betrekking tot de toelichtingen). Bovendien
staat nog in geen enkel land vast waar en hoe bepaalde wijzigingen zullen toegepast worden.
In BENEleague zullen de spelregels wel van toepassing zijn zoals bij IHF/EHF.
Deze onzekerheid heeft voor gevolg dat de data voor onze bijscholingen moeten aangepast worden.
- Nationale bijscholing voor A-scheidsrechters, toekomstkoppels en waarnemers: op 3 september 2016 (later
gewijzigd), een tweede sessie op 24 september 2016 in Louvain-La-Neuve.
- Ook de toekomstkoppels zullen naar deze bijscholing uitgenodigd worden omdat men niet kan wachten met het
bekendmaken en uitleggen van de reglementswijzigingen.
Scheidsrechters die nog geen bijscholing gevolgd hebben over de reglementswijzigingen kunnen niet ingezet
worden, dus geen aanduidingen krijgen, tot ze in orde zijn
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- Bijscholing voor de waarnemers: er zal een bijzonder initiatief genomen worden om alle waarnemers samen te
brengen op zaterdag 20 augustus 2016 van 10 tot 12.30u. Hierbij zal vooral aandacht besteed worden aan de
impact van de nieuwe spelregels op de taken van de waarnemer en er zal aandacht besteed worden aan de basis
activiteiten van de waarnemers en de kwaliteit van hun rapportering
7. In de BENE-league zal vanaf nu het wedstrijdblad digitaal ingevuld worden tijdens de wedstrijd. De BENEleague waarnemers zullen hiervoor een extra opleiding krijgen. Het belang van eigen nota’s wordt hierbij
onderstreept, zodat bij eventueel falen van de informatica, hierop terug kan gevallen worden.
Op 25 juni 2016 is er voor de BENE-league SR’s en waarnemers een bijscholing voorzien in Waalwijk. Hier zal
onder andere de werking van het digitale wedstrijdblad uitgelegd worden.
Men zal hier de nieuwe reglementen moeten uitleggen, maar de IHF/EHF zal de teksten van de
reglementswijzigingen maar laten verschijnen op 27 juni 2016.
Dit bemoeilijkt wel de organisatie van onze bijscholingen. Er wordt tot dan gewacht om meer info te verspreiden.
8. Trainingen:
De voorbereidingstrainingen vinden plaats op 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25,30 augustus, telkens van 20h-21h30.
Hamza is aangezocht om de trainingen verder te leiden in het seizoen 1916-17.
Deze trainingen zijn verplicht voor de Elite SR’s, maar toegankelijk en sterk aanbevolen voor alle scheidsrechters
9. Leeftijdgrens
Er is nog steeds niets verschenen over de afschaffing van de leeftijdsgrens.
10. Communicatieapparatuur (oortjes) voor scheidsrechters
Het negende set , dat blijkbaar defect is, bevindt zich nog steeds bij de LFH/T.Pierloot. Na een contact met
LFH werd gezegd dat men het zou laten nazien, maar we hebben hier niets meer over gehoord. KC zal navragen
hoever dat hiermee staat.
11. Varia
- FM herhaalt de vraag dat alle waarnemers bij het verzenden van hun verslagen onmiddellijk FM in kopie zetten.
Dit is belangrijk om beter en sneller op te kunnen volgen welke koppels reeds door welke waarnemer gezien
werden.
- Ook onze die internationale scheidsrechters kunnen begeleiding best gebruiken opdat zij in het buitenland juist
zouden beoordeeld worden.
- Albert Bastin kondigt aan dat hij zijn activiteiten stopt op 30 juni 2016 omwille van gezondheid. Albert wordt
bedankt voor zijn jarenlange inzet, in het bijzonder voor de werking met de jonge scheidsrechters.
- KC vraagt aan Françoise Kerz of er een vertaling is van het verslag van 18-04-2016.
- De scheidsrechters die actief zijn in de BENE-league ontvangen een 3e kleur truitje.
Er is wel wat discussie over kwaliteit en prijs van verschillende merken. De meningen zijn verdeeld.
12. Volgende vergadering:
bevestigen.

Eventueel op 20 augustus na de bijscholing van de waarnemers, maar nog te
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