NR. 1706—22/8/2016

NR. 1706—22/8/2016
1

Clubnieuws ................................................................................................................................ 3
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7

2

2.1

VTS CURSUS ASPIRANT- INITIATOR Hoboken ..................................................................................5

2.2

VHV JONGENS J16 COMPETITIE 2016-2017 ......................................................................................6

2.3

VHV JONGENS J18 COMPETITIE 2016-2017 .................................................................................... 10

2.4

Toelichting op de nieuwe spelregels met ingang van 1 juli 2016 ..................................................... 14

2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3

Doelverdediger als speler ................................................................................................................................... 14
Geblesseerde speler ........................................................................................................................................... 16
Passief spel ......................................................................................................................................................... 17
Laatste 30 seconden ........................................................................................................................................... 19
Blauwe kaart ....................................................................................................................................................... 22

Week van de official ..................................................................................................................... 23
Crime Control ..................................................................................................................................................... 23
Rudy Heylen........................................................................................................................................................ 23
Kimberly Gevaert ................................................................................................................................................ 24

Wedstrijdinformatie ................................................................................................................. 25
3.1

4

Handbalclub Dendermonde ................................................................................................................................. 3
Olse Merksem....................................................................................................................................................... 3
Handbalvereniging Lommel .................................................................................................................................. 3
HC Duffel .............................................................................................................................................................. 3
Welta Mechelen ................................................................................................................................................... 4
Apolloon Kortrijk .................................................................................................................................................. 4
KV Sasja ................................................................................................................................................................ 4

VHV – BHB mededelingen........................................................................................................... 5

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5

3

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

Programma weekend .................................................................................................................... 25

Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials .......................................................................... 26
4.1

Weekend ...................................................................................................................................... 26

HB7: 2015 / 2

1 Clubnieuws
1.1 Ontslagen door de club
1.1.1 Handbalclub Dendermonde
Mathis Dhaene (78924)
Milan Putteman (80121)

1.1.2 Olse Merksem
Younes Boumaaza (88562)
Gert Corten (68644)
Pieter Denissen (44309)
Emir Omerovic (86937)
Raf Verbraeken (71947)

1.1.3 Handbalvereniging Lommel
Thomas Maas (84305)
Amber Goossens (85593)
Jeroen Kors (87857)
Tom Kors (87326)
Wout Kors (88212)
Nick Toonders (88211)
Amber Champagne (87043)
Frank Goossens (88609)

1.1.4 HC Duffel
An Bernaerts (69804)
Anke T'Syen (69576)
Hannalie Daems (85512)
Katrien Leemans (79365)
Katrijn Van Eekert (82995)
Cornelia Wijtmans (85719)
Brigitte Teugels (40449)
Lotte Heyse (88431)
Robijne De Vos (79202)
Kelsey De Vos (82981)
Ann Peeters (79454)
Jolien De Prins (86607)
Britt T'Syen (69575)
Kim Van Oosterwijck (70661)
Niko Liekens (81194)
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1.1.5 Welta Mechelen
Sofie Van Bever (82415)

1.1.6 Apolloon Kortrijk
Axel Vanhee (85571)
Merijn Veelaert (85642)
Ruben Defoort (88082)
Baziel Deconinck (81971)
Gauthier Priem (82165)
Benno Debals (85958)
Merel Vancoocke (85711)
Matthias Leenaert (71888)
Frederik Depoorter (76698)
Kobe Lauwers (87721)
Bent Cottyn (83752)
Yann Gabizon (88017)
Alec Craeynest (78871)
Lena David (87966)
Simon Vroman (82931)

1.1.7 KV Sasja
Ben Boeye (74106)
Victor Bon (87800)
Chun Long Alan Chan (87503)
Chun Yin Roy Chan (87502)
Gianni Daems (75992)
Dave De Loose (83101)
Eferan Kanik (87370)
Merthan Karaca (87173)
Kai Sommen (88339)
Louise Vanoppen (85601)
Wannes Baghuis (85478)
Lucas Leys (83012)
Elisabeth Morel (80489)
Petar Kostic (80339)
Kushtrim Babuni (87860)
Mohammad Moien Sarshar (83840)
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2 VHV – BHB mededelingen
2.1 VTS CURSUS ASPIRANT- INITIATOR Hoboken
Praktijkgerichte opleiding voor jeugdtrainers van de jongste jeugdcategorieën
Inhoud
Deze cursus wil de jeugdtrainers en begeleiders van jeugdploegen vanuit een zeer praktijkgerichte invalshoek
laten kennismaken met het trainen en begeleiden van de jongste jeugd via volgende vakken:
* Didactiek jeugdhandbal (5u)
* Methodiek en oefenstof jeugdhandbal: (6u)
* Handbalspecifieke coördinatie en loopscholing: spel –en oefenvormen (3u)
* Begeleiding van handbalinstuif en handbalinitiatie voor (nog) niet-handballers (2u)
Toelatingsvoorwaarden
Minstens 15 jaar zijn of worden in het kalenderjaar dat de cursus start
Wanneer
Zaterdag 27 augustus van 9u tot 13u en van 14u tot 18u
Zaterdag 3 september van 9u00 tot 13u00
Zondag 4 september van 9u00 tot 13u00
Waar
Don Bosco Hoboken: Sint-Bernardsesteenweg 665 2660 Hoboken
Kostprijs*
Het inschrijvingsgeld bedraagt €45 (incl. cursustekst) en dient gestort te worden op rekeningsnummer
BE 80 0680 8294 0077 van de Vlaamse Handbalvereniging met vermelding ‘Aspirant-Initiator Brasschaat’ + naam.
Inschrijvingen*
Volgende gegevens moeten doorgegeven worden aan gerrit.vertommen@handbal.be
- Naam + Voornaam
- Adres
- Geslacht
- Telefoon/gsm nummer
- Geboortedatum
- Rijksregisternummer
- E-mail adres
Info
Gerrit Vertommen (Vlaamse Handbalvereniging vzw)
Gsm. 0486 90 67 46
E-mail: gerrit.vertommen@handbal.be
*Betalingen en inschrijvingen moeten binnen zijn vóór 23 augustus 2016
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2.2 VHV JONGENS J16 COMPETITIE 2016-2017
(geboortejaren 2001-2002)
VHV J16 KWALIFICATIETORNOOI – ZATERDAG 3/09/2016 – ST-TRUIDEN
Organisatie : HB St-Truiden
Sporthal Trudo, St Jansstraat 26, 3800 St-Truiden
Sporthal Jodenstraat 29, 3800 St-Truiden
Dit tornooi zal gespeeld worden met 10 ploegen. 4 ploegen kunnen zich kwalificeren. De ploegen werden via
geleide loting ingedeeld in 2 poules :
Poule A : HC Atomix, KHT Roeselare, HBC Evergem, Apolloon Kortrijk, HC Schoten 1
Poule B : Hubo Initia Hasselt, Callant Tongeren, KV Sasja, DB Gent, HC Schoten 2
Wedstrijdduur : 1x20’
Schema
Poule A - wedstrijdduur 1x20’ – Sporthal Trudo
12u00
12u30
13u00
13u30
14u00
14u30
15u00
15u30
16u00
16u30

W1 : Schoten 1 – Atomix
W2 : Evergem – Roeselare
W3 : Kortrijk – Schoten 1
W4 : Atomix – Evergem
W5 : Roeselare – Kortrijk
W6 : Schoten 1 – Evergem
W7 : Atomix – Roeselare
W8 : Kortrijk – Evergem
W9 : Schoten 1 – Roeselare
W10 : Kortrijk – Atomix

Poule B – wedstrijdduur 1x20’ – Sporthal Jodenstraat
12u00
12u30
13u00
13u30
14u00
14u30
15u00
15u30
16u00
16u30

W11
W12
W13
W14
W15
W16
W17
W18
W19
W20

: Hasselt – Tongeren
: Schoten 2 – Sasja
: Gent – Hasselt
: Tongeren – Schoten 2
: Sasja – Gent
: Hasselt – Schoten 2
: Tongeren – Sasja
: Gent – Schoten 2
: Hasselt – Sasja
: Gent – Tongeren

Kruisfinales – Sporthal Trudo
Winnaars poules - wedstrijdduur 1x20’
(1 team time-out per ploeg is toegestaan per wedstrijd van 1x20’)
17u00
W21 : p-finale winnaar poule A – winnaar poule B
De winnaars van poule A en B zijn geplaatst voor de VHV-competitie. Zij spelen nog één wedstrijd om te bepalen
wie plaats 6 in het competitierooster krijgt (3 thuistornooien) en wie plaats 7 (2 thuistornooien).
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Kruisfinales nummers 2 en 3 – wedstrijdduur 1x20’
(1 team time-out per ploeg is toegestaan per wedstrijd van 1x20’)
De nummers 2 en 3 van elke poule spelen een kruisfinale tegen respectievelijk de nummers 3 en 2 van de andere
poule.
17u30 W22 : kruisfinale 2de poule A – 3de poule B
18u00 W23 : kruisfinale 3de poule A – 2de poule B
De winnaars plaatsen zich voor de VHV-competitie als nummer 8 en 9 in het competitierooster. De exacte plaats
in het competitierooster wordt bepaald op basis van het aantal thuistornooien dat in die regio op die speeldag
zal doorgaan in de diverse VHV jeugdcompetities of via loting.
Opmerking Schoten
Schoten schreef in met 2 ploegen. Ze moeten op voorhand een gescheiden teamopgave geven. Als de 2 ploegen
zich kwalificeren dan wordt deze gescheiden teamopgave verder gebruikt in de A-competitie. Spelers kunnen dus
niet meer veranderen van ploeg. Indien er slechts 1 ploeg zich kwalificeert voor de A-competitie dan kunnen
spelers wel nog veranderen van ploeg, net zoals in de B-competitie.
Belangrijk voor de deelnemers !
O Bij aankomst dient de blanco spelerslijst ingevuld afgegeven te worden, samen met de lidkaarten en
identiteitskaarten van de spelers, aan de vertegenwoordiger van de VHV Jeugdcommissie.
O Deze lijst zal dan gecontroleerd worden op basis van de ‘lijst met aangesloten spelers’ die de clubs op voorhand
toegestuurd krijgen. Gelieve op voorhand te controleren of al de spelers op deze lijst vermeld staan en
aangesloten zijn. Een speler die niet op de lijst staat, is niet aangesloten bij de VHV en mag aldus niet deelnemen
aan het kwalificatietornooi.
O De volgende manier van werken wordt gehanteerd betreffende de wedstrijdbladen :
O De ploegen dienen bij aankomst een spelerslijst in met de namen van alle spelers, hun lidnummer en hun
shirtnummer (zie bijlage), samen met de lidkaarten en identiteitskaarten van de spelers. Dit kunnen maximum
16 spelers zijn. Per wedstrijd kunnen er echter slechts 14 deelnemen en op het betrokken wedstrijdblad staan.
Iedere speler behoudt verplicht het hele tornooi hetzelfde nummer! Op de wedstrijdbladen worden vervolgens
alleen de nummers genoteerd.
O Voor iedere match is een apart wedstrijdblad nodig.
O Indien een speler een rode kaart of verslag krijgt, wordt zijn naam achter zijn nummer gezet.
O Wat indien ploegen echter van shirtkleur dienen te veranderen en ze hebben niet dezelfde nummers? Daarom
dient op het formulier dat bij aankomst dient ingevuld te worden, een tweede kolom met de shirtnummers van
het tweede truitjesstel ingevuld te worden. De kleur van de truitjes waarmee tijdens een wedstrijd wordt
gespeeld, wordt altijd op het wedstrijdblad genoteerd.
O Na afloop worden de wedstrijdbladen met inbegrip van al de namenlijsten, ingediend bij de VHV.
O Enkele verduidelijkingen betreffende de wedstrijdprogramma’s:
O 1 team time-out (1’) per ploeg per wedstrijd is toegestaan.
O Een tijdstraf blijft effectief een duur hebben van 2 minuten.
O Wat als een ploeg te laat komt? Dan dient er normaal gezien volgens de VHV-reglementen (art 616) gehandeld
te worden: forfait.
Reglement Kwalificatietornooi
A. De organisatie van het kwalificatietornooi staat onder toezicht van de VHV jeugdcommissie.
B. De VHV Jeugdcommissie staat in voor de opmaak van het programma: zie de tornooiroosters.
Er wordt gewerkt met loting indien er in poules dient gespeeld te worden.
C. De wedstrijden worden gespeeld onder de geldende reglementen en spelregels van de VHV. In alle categorieën
worden de wedstrijden gespeeld op een terrein met normale afmetingen 40mx20m, doelgebied: 6m., doel: 3mx2
m., 6 veldspelers en een doelman.
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D. De deelnemende clubs moeten vóór aanvang van hun eerste wedstrijd op het wedstrijdsecretariaat een lijst
van de spelers en hun lidkaarten + identiteitskaarten of kopie ervan overhandigen. Alle spelers moeten
aangesloten zijn bij de VHV en dienen spelgerechtigd te zijn.
E. Er mogen max.16 spelers aan het kwalificatietornooi deelnemen. Per wedstrijd mogen slechts 14 spelers
worden opgesteld. Indien meer dan 14 spelers op het wedstrijdblad staan (niet doorgeschrapt bij aanvang van de
wedstrijd), dan leidt dit tot forfait voor die wedstrijd.
F. De deelnemende ploegen brengen zelf ballen mee. De deelnemende ploegen zorgen voor 2 stellen uitrustingen.
De als bezoekers vermelde ploeg zorgt zo nodig voor een aangepaste uitrusting. De organisator staat in voor de
verfrissingen tijdens de wedstrijden.
G. De ploegen moeten zich 5 minuten vóór aanvang van hun wedstrijd aan de wedstrijdtafel aanbieden. De toss
gebeurt bij de wedstrijdtafel.
H. De betrokken ploegen leveren zelf de tafelofficials (volgens principe: thuisploeg - bezoekende ploeg).
I. De terreinafgevaardigde wordt geleverd door de organisator.
J. 1 team time-out (1’) per ploeg per wedstrijd van 20 minuten is toegestaan
K. Een tijdstraf blijft effectief een duur hebben van 2 minuten.
L. Opmaken van de rangschikking : Per gewonnen wedstrijd krijgt men 2 punten - bij een gelijkspel krijgt men 1
punt. De rangschikking wordt als volgt bepaald :
de ploeg met het meeste aantal punten, behaald over het geheel van de wedstrijden in haar reeks;
bij gelijke punten :
a. de ploeg met het meeste aantal overwinningen;
b. indien nog steeds gelijke stand
tussen twee ploegen : het onderlinge resultaat.
bij meerdere ploegen : die ploeg die onderling het hoogste doelgemiddelde (quotiënt van het aantal voor- en het
aantal tegendoelpunten onderling) heeft;
c. bij nog steeds gelijke stand, de ploeg met het hoogste doelgemiddelde (quotiënt van het aantal gemaakte- en
het aantal tegendoelpunten van alle wedstrijden);
d. 5 strafworpen afwisselend door 5 verschillende, spelgerechtigde spelers, van beide ploegen te nemen. Is de
stand hierna nog gelijk dan worden er 5 strafworpen, afwisselend door 5 verschillende 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 artikel 634B2d8 (nieuwe lijst van 5 andere of dezelfde
spelers).
M. Indien een plaatsings- of kruisfinale na de reglementaire speeltijd op een gelijke stand eindigt, 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).
N. 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 eerstvolgende
wedstrijd van het tornooi, 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.
Indien beslist wordt een verslag op te maken tijdens of na de laatste wedstrijd die de betreffende ploeg speelt
tijdens dit kwalificatietornooi, dan wordt dit verslag opgestuurd naar de Vlaamse Handbalvereniging.
(Verduidelijking :
• Rechtstreekse diskwalificatie zonder verslag : wedstrijdstraf is voldoende
• Diskwalificatie op grond van IHF spelregel 8.10c en 8.10d (de zogenaamde ‘slimme rode kaart’ in de laatste
minuut (DRA)) : verslag + automatische schorsing voor eerstvolgende wedstrijd
• Diskwalificatie met verslag : verslag + automatische schorsing voor eerstvolgende wedstrijd
• Verslag na afloop van de wedstrijd : verslag + automatische schorsing voor eerstvolgende wedstrijd
• Verslag voor aanvang van de wedstrijd : verslag + automatische schorsing voor deze wedstrijd.
• Diskwalificatie met verslag tijdens laatste wedstrijd van de ploeg tijdens het tornooi of verslag na afloop van
de laatste wedstrijd van de ploeg tijdens het tornooi : verslag )
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O. Bij eventuele geschillen en bij gevallen die niet voorzien zijn in de reglementering beslist de
vertegenwoordiger van de Commissie voor Jeugdwerking.
P. De organisator zal al de wedstrijduitslagen dadelijk na de laatste wedstrijd telefonisch melden aan de
uitslagencentrale van de VHV. De wedstrijdbladen en de spelerslijsten zullen binnen de 48 uur naar het SG van
de VHV worden verzonden.
Q. Voor de scheidsrechters en de waarnemer van de VHV-jeugdcommissie die langer dan 3 uur aanwezig dienen
te zijn, moet er een maaltijd worden voorzien!
R. De kosten vallen ten laste van de organisator. De scheidsrechterkosten worden ter plaatse door de organisator
uitbetaald.
S. De organisator staat in voor: verfrissingen tijdens de wedstrijden, terreinafgevaardigde, doorgeven van de
wedstrijduitslagen en wedstrijdbladen, wedstrijdklok, scorebord, overzicht uitslagen van het tornooi,
wedstrijdbladen.
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2.3 VHV JONGENS J18 COMPETITIE 2016-2017
(geboortejaren 1999-2000)
VHV J18 KWALIFICATIETORNOOI – ZONDAG 11/09/2016 - ST TRUIDEN
Organisatie : HB St-Truiden
Sporthal Trudo, St Jansstraat 26, 3800 St-Truiden
Sporthal St-Pieter, Olympialaan 10, 3800 St-Truiden
Programma
Dit tornooi zal gespeeld worden met 10 ploegen. 5 ploegen kunnen zich kwalificeren.
Poule A : HV Uilenspiegel, Elita Lebbeke, Callant Tongeren, Rhino HC, HC Schoten
Poule B : HKW Waasmunster, Hubo Initia Hasselt, DB Gent, Brasschaat HC, HBC Evergem
Schema
Poule A - wedstrijdduur 1x20’ – Sporthal Trudo
11u00 W1 : Tongeren – Rhino
11u30 W2 : Uilenspiegel – Elita
12u00 W3 : Schoten – Tongeren
12u30 W4 : Rhino – Uilenspiegel
13u00 W5 : Elita – Schoten
13u30 W6 : Tongeren – Uilenspiegel
14u00 W7 : Rino – Elita
14u30 W8 : Schoten – Uilenspiegel
15u00 9 : Tongeren – Elita
15u30 W10 : Schoten – Rhino
Poule B – wedstrijdduur 1x20’ – Sporthal St-Pieter
11u00 W11 : Hasselt – Brasschaat
11u30 W12 : Waasmunster – Gent
12u00 W13 : Evergem – Hasselt
12u30 W14 : Brasschaat – Waasmunster
13u00 W15 : Gent – Evergem
13u30 W16 : Hasselt – Waasmunster
14u00 W17 : Brasschaat – Gent
14u30 W18 : Evergem – Waasmunster
15u00 W19 : Hasselt – Gent
15u30 W20 : Evergem – Brasschaat
Einde omstreeks 15u50
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De winnaars van poule A en B zijn geplaatst voor de VHV-competitie. Zij krijgen nr 5 en 6 in het competitierooster
(3 thuistornooien).
De 2des van poule A en B zijn eveneens geplaatst voor de VHV-competitie. Zij krijgen nr 7 en 8 in het
competitierooster (2 thuistornooien).
De exacte plaats in het competitierooster wordt bepaald op basis van het aantal thuistornooien dat in die
provincie op die speeldag zal doorgaan in de diverse VHV jeugdcompetities of via loting.
Plaatsingsfinale
Derdes van elke poule - wedstrijdduur 1x20’ – sporthal Trudo
De 3des van elke poule spelen een finale tegen elkaar om te bepalen wie als 9de ploeg mag deelnemen aan de
VHV-competitie.
16u15
W21 : p-finale 3de poule A – 3de poule B
Vergeet zeker het volgende niet !!
o Bij aankomst dient de blanco spelerslijst ingevuld afgegeven te worden, samen met de lidkaarten en
identiteitskaarten van de spelers, aan de vertegenwoordiger van de VHV Jeugdcommissie.
o Deze lijst zal dan gecontroleerd worden op basis van de ‘lijst met aangesloten spelers’ die de clubs op voorhand
toegestuurd krijgen. Gelieve op voorhand te controleren of al de spelers op deze lijst vermeld staan en
aangesloten zijn. Een speler die niet op de lijst staat, is niet aangesloten bij de VHV en mag aldus niet deelnemen
aan het kwalificatietornooi.
o De volgende manier van werken wordt gehanteerd betreffende de wedstrijdbladen :
o De ploegen dienen bij aankomst een spelerslijst in met de namen van alle spelers, hun lidnummer en hun
shirtnummer (zie bijlage), samen met de lidkaarten en identiteitskaarten van de spelers. Dit kunnen maximum
16 spelers zijn. Per wedstrijd kunnen er echter slechts 14 deelnemen en op het betrokken wedstrijdblad staan.
Iedere speler behoudt verplicht het hele tornooi hetzelfde nummer! Op de wedstrijdbladen worden vervolgens
alleen de nummers genoteerd.
o Voor iedere match is een apart wedstrijdblad nodig.
o Indien een speler een rode kaart of verslag krijgt, wordt zijn naam achter zijn nummer gezet.
o Wat indien ploegen echter van shirtkleur dienen te veranderen en ze hebben niet dezelfde nummers? Daarom
dient op het formulier dat bij aankomst dient ingevuld te worden, een tweede kolom met de shirtnummers van
het tweede truitjesstel ingevuld te worden. De kleur van de truitjes waarmee tijdens een wedstrijd wordt
gespeeld, wordt altijd op het wedstrijdblad genoteerd.
o Na afloop worden de wedstrijdbladen met inbegrip van al de namenlijsten, ingediend bij de VHV.
o Enkele verduidelijkingen betreffende de wedstrijdprogramma’s:
o 1 team time-out (1’) per ploeg per wedstrijd van 20 minuten is toegestaan.
o Een tijdstraf blijft effectief een duur hebben van 2 minuten.
o Wat als een ploeg te laat komt? Dan dient er normaal gezien volgens de VHV-reglementen (art 616) gehandeld
te worden: forfait.
o Opgelet indien in de rangschikking 2 ploegen gelijk eindigen: het is mogelijk dat de betrokken ploegen via
een penaltyreeks dienen uit te maken wie alsnog doorgaat naar de VHV-finales. De betrokken ploegen dienen dus
aanwezig te blijven!
Reglement Kwalificatietornooi
A. De organisatie van het kwalificatietornooi staat onder toezicht van de VHV jeugdcommissie.
B. De VHV Jeugdcommissie staat in voor de opmaak van het programma: zie de tornooiroosters.
Er wordt gewerkt met loting indien er in poules dient gespeeld te worden.
C. De wedstrijden worden gespeeld onder de geldende reglementen en spelregels van de VHV. In alle categorieën
worden de wedstrijden gespeeld op een terrein met normale afmetingen 40mx20m, doelgebied: 6m., doel: 3mx2
m., 6 veldspelers en een doelman.
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D. De deelnemende clubs moeten vóór aanvang van hun eerste wedstrijd op het wedstrijdsecretariaat een lijst
van de spelers en hun lidkaarten + identiteitskaarten of kopie ervan overhandigen. Alle spelers moeten
aangesloten zijn bij de VHV en dienen spelgerechtigd te zijn.
E. Er mogen max.16 spelers aan het kwalificatietornooi deelnemen. Per wedstrijd mogen slechts 14 spelers
worden opgesteld. Indien meer dan 14 spelers op het wedstrijdblad staan (niet doorgeschrapt bij aanvang van de
wedstrijd), dan leidt dit tot forfait voor die wedstrijd.
F. De deelnemende ploegen brengen zelf ballen mee. De deelnemende ploegen zorgen voor 2 stellen
uitrustingen. De als bezoekers vermelde ploeg zorgt zo nodig voor een aangepaste uitrusting. De organisator staat
in voor de verfrissingen tijdens de wedstrijden.
G. De ploegen moeten zich 5 minuten vóór aanvang van hun wedstrijd aan de wedstrijdtafel aanbieden. De toss
gebeurt bij de wedstrijdtafel.
H. De betrokken ploegen leveren zelf de tafelofficials (volgens principe: thuisploeg - bezoekende ploeg).
I. De terreinafgevaardigde wordt geleverd door de organisator.
J. 1 team time-out (1’) per ploeg per wedstrijd van 20 minuten is toegestaan
K. Een tijdstraf blijft effectief een duur hebben van 2 minuten.
L. Opmaken van de rangschikking : Per gewonnen wedstrijd krijgt men 2 punten - bij een gelijkspel krijgt men 1
punt. De rangschikking wordt als volgt bepaald :
de ploeg met het meeste aantal punten, behaald over het geheel van de wedstrijden in haar reeks;
bij gelijke punten :
a. de ploeg met het meeste aantal overwinningen;
b. indien nog steeds gelijke stand
tussen twee ploegen : het onderlinge resultaat.
bij meerdere ploegen : die ploeg die onderling het hoogste doelgemiddelde (quotiënt van het aantal voor- en het
aantal tegendoelpunten onderling) heeft;
c. bij nog steeds gelijke stand, de ploeg met het hoogste doelgemiddelde (quotiënt van het aantal gemaakte- en
het aantal tegendoelpunten van alle wedstrijden);
d. 5 strafworpen afwisselend door 5 verschillende, spelgerechtigde spelers, van beide ploegen te nemen. Is de
stand hierna nog gelijk dan worden er 5 strafworpen, afwisselend door 5 verschillende 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 artikel 634B2d8 (nieuwe lijst van 5 andere of dezelfde
spelers).
M. Indien een plaatsings- of kruisfinale na de reglementaire speeltijd op een gelijke stand eindigt, 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).
N. 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 eerstvolgende
wedstrijd van het tornooi, 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.
Indien beslist wordt een verslag op te maken tijdens of na de laatste wedstrijd die de betreffende ploeg speelt
tijdens dit kwalificatietornooi, dan wordt dit verslag opgestuurd naar de Vlaamse Handbalvereniging.
(Verduidelijking :
•
Rechtstreekse diskwalificatie zonder verslag : wedstrijdstraf is voldoende
•
Diskwalificatie op grond van IHF spelregel 8.10c en 8.10d (de zogenaamde ‘slimme rode kaart’ in de laatste
minuut (DRA)) : verslag + automatische schorsing voor eerstvolgende wedstrijd
•
Diskwalificatie met verslag : verslag + automatische schorsing voor eerstvolgende wedstrijd
•
Verslag na afloop van de wedstrijd : verslag + automatische schorsing voor eerstvolgende wedstrijd
•
Verslag voor aanvang van de wedstrijd : verslag + automatische schorsing voor deze wedstrijd.
•
Diskwalificatie met verslag tijdens laatste wedstrijd van de ploeg tijdens het tornooi of verslag na afloop van
de laatste wedstrijd van de ploeg tijdens het tornooi : verslag )
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O. Bij eventuele geschillen en bij gevallen die niet voorzien zijn in de reglementering beslist de
vertegenwoordiger van de Commissie voor Jeugdwerking.
P. De organisator zal al de wedstrijduitslagen dadelijk na de laatste wedstrijd telefonisch melden aan de
uitslagencentrale van de VHV. De wedstrijdbladen en de spelerslijsten zullen binnen de 48 uur naar het SG van
de VHV worden verzonden.
Q. Voor de scheidsrechters en de waarnemer van de VHV-jeugdcommissie die langer dan 3 uur aanwezig dienen
te zijn, moet er een maaltijd worden voorzien!
R. De kosten vallen ten laste van de organisator. De scheidsrechterkosten worden ter plaatse door de
organisator uitbetaald.
S. De organisator staat in voor: verfrissingen tijdens de wedstrijden, terreinafgevaardigde, doorgeven van de
wedstrijduitslagen en wedstrijdbladen, wedstrijdklok, scorebord, overzicht uitslagen van het tornooi,
wedstrijdbladen.
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2.4 Toelichting op de nieuwe spelregels met ingang van 1 juli 2016
De wijzigingen zullen integraal toegepast worden in de BeNeLeague competitie.
Voor de Belgische competitie en de Belgische beker, worden de nieuwe regels integraal toegepast met als enige
uitzondering dat de wijziging in verband met het verplicht verlaten van het veld voor een speler die verzorging
gekregen heeft op het speelveld en aansluitend pas na 3 aanvallen van zijn team weer op het speelveld zou mogen
komen, niet van toepassing zal zijn.
Op 1 maart 2016 heeft de IHF de verschillende landen op de hoogte gebracht van de spelregelwijzigingen die met
ingang van 1 juli 2016 van kracht worden. Dit was een eerste versie van de spelregelwijzigingen. Hieronder volgt
de definitieve versie inclusief toelichting op de spelregels.

2.4.1 Doelverdediger als speler
Op basis van de oude spelregels was het mogelijk om een doelverdediger te wisselen voor een veldspeler met een
hesje. Deze veldspeler moest dan een hesje aan in dezelfde kleur als het shirt van de doelverdediger en deze
speler fungeerde officieel als doelverdediger. Deze mogelijkheid van een veldspeler met een hesje blijft in de
nieuwe spelregels bestaan. Echter, in aanvulling op de bestaande spelregel mag een 7e veldspeler de
doelverdediger ook daadwerkelijk vervangen, zodat zonder doelverdediger wordt gespeeld.
Deze 7e veldspeler, die de doelverdediger heeft vervangen, mag niet de functie van doelverdediger uitvoeren.
Dit betekent dat deze veldspeler en ook geen andere veldspeler het doelgebied mag betreden om als
doelverdediger te fungeren.
In het geval van een wissel, blijven de huidige spelregels van toepassing.
Bestraffing
Indien de bal in het spel is en een van de 7 veldspelers betreedt het doelgebied om een vrije doelkans te
verhinderen (bijv. door het blokken van de bal), dan wordt aan de tegenstander een 7-meterworp toegekend. De
betreffende veldspeler die de vrije doelkans heeft verhinderd krijg ook een progressieve bestraffing.
Daarnaast moet ook een progressieve bestraffing gegeven worden als een team zonder een doelverdediger speelt
en een speler voor tactische redenen het eigen doelgebied betreedt (8:7f).
Uitworp en Time- out
Indien het team dat met 7 veldspelers speelt een uitworp moet uitvoeren, zal een doelverdediger (of een
veldspeler met een hesje) een van de veldspelers moeten vervangen zodat een doelverdediger de uitworp kan
uitvoeren. Een uitworp moet namelijk altijd door een doelverdediger worden uitgevoerd. Indien de
scheidsrechters het noodzakelijk vinden om in een dergelijke situatie een time-out te geven, dan kan dat worden
gedaan (geen verplichting tot time-out). Voor het uitvoeren van een beginworp is het niet noodzakelijk dat een
doelverdediger (of een veldspeler met een hesje) een van de veldspelers vervangt.
Vrije worp na eindsignaal
Indien de tegenstander een vrije worp krijgt na het eindsignaal, dan is het toegestaan dat het verdedigende team
een veldspeler wisselt voor een doelverdediger als het team op dat moment met zeven veldspelers speelt.
De spelregels worden als volgt gewijzigd:
Regel 2:5
Een wissel van een veldspeler voor een doelverdediger is toegestaan als een vrije worp genomen moet worden na
het eindsignaal.
Regel 4:1
Het is niet langer verplicht voor een team om gedurende de hele wedstrijd met een doelverdediger te spelen.
Een veldspeler met hesje mag nog steeds deelnemen aan de wedstrijd.
Regel 12:2
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Een doelverdediger moet een veldspeler vervangen bij de uitvoering van een uitworp.
Verduidelijking 2(e) Een time-out kan gegeven worden in het geval dat een doelverdediger een veldspeler
vervangt om de uitworp uit te voeren (geen verplichting).
Richtlijnen Direct progressieve bestraffing voor een veldspeler als deze het eigen doelgebied betreedt als het
team zonder doelverdediger speelt en dit gebeurt om tactische redenen.
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2.4.2 Geblesseerde speler
De laatste jaren is gebleken dat er steeds meer situaties zijn, waarbij spelers vragen om een blessurebehandeling
op het speelveld, terwijl dit niet noodzakelijk was. Dit werd gedaan om het ritme van de wedstrijd te
onderbreken. Hierdoor treden onsportieve acties op en dit gedrag zorgde tevens ervoor dat de wedstrijden langer
duurde, wat ook invloed heeft op de televisie-uitzendingen. Tot op heden is door de waarnemers en
scheidsrechters te weinig gedaan om deze acties tegen te gaan.
De nieuwe spelregels bevatten nieuwe instructies voor de scheidsrechter hoe te handelen in dergelijke situaties:
Indien de scheidsrechters zeker zijn dat een geblesseerde speler medische verzorging nodig heeft op het
speelveld, dan dienen zij onmiddellijk een time-out (handgebaar nr. 15) te geven. Tevens geven de
scheidsrechters het handgebaar (nr. 16) zodat 2 personen de toestemming hebben om het speelveld te
betreden en de geblesseerde speler op het speelveld verzorgd kan worden.
In alle andere gevallen, zullen de scheidsrechters eerst de speler vragen om op te staan voor medische
verzorging buiten het speelveld, voordat zij het handgebaar nr. 16 (toestemming voor officials voor het
betreden van het speelveld) geven.
Indien alleen een time-out (handgebaar nr. 15) is aangegeven dan betekent dit dat de geblesseerde speler
het speelveld niet hoeft te verlaten. De “geblesseerde” speler mag in dit geval verder spelen. Hij kan
ook voor verzorging het speelveld verlaten en op ieder moment, uiteraard na een correcte wissel, het
speelveld weer betreden.
Een speler die medische verzorging heeft gehad buiten het speelveld, mag het speelveld op ieder moment
betreden.
Elke speler die zich niet houdt aan deze spelregel, zal worden bestraft op grond van onsportief gedrag
(progressieve bestraffing).
Indien een speler, die medische verzorging op het speelveld heeft gehad en 3 aanvallen van zijn team
niet mag deelnemen aan het spel, een tijdelijke uitsluiting krijgt dan mag deze speler na afloop van de
tijdelijke uitsluiting het speelveld betreden (ongeacht het aantal aanvallen van zijn team).
De spelregels zijn als volgt aangepast:
Na het krijgen van medische verzorging op het speelveld, moet de speler het speelveld verlaten.
Deze speler mag het speelveld weer betreden nadat de 3de aanval van zijn team is voltooid.
Een aanval start op het moment dat het team in balbezit komt en eindigt op het moment dat een doelpunt
is gescoord of het aanvallende team het balbezit verliest.
Indien een speler een blessurebehandeling nodig heeft op het speelveld en het team van deze speler
heeft op dat moment balbezit, dan wordt dit gezien als de eerste aanval van het team.
De speler die verzorging op het speelveld heeft gekregen, mag op het speelveld worden vervangen voor
een andere speler, zodat met hetzelfde aantal spelers verder gespeeld kan worden.
Deze speler mag, ongeacht het aantal aanvallen, het speelveld betreden wanneer de wedstrijd wordt
hervat na de pauze.
Indien een speler het speelveld betreedt voordat de 3 aanvallen van zijn team zijn voltooid, dient dit te
worden bestraft als een foutieve wissel;
De tijdwaarnemer/secretaris/waarnemer is verantwoordelijk voor het controleren van het aantal
gespeelde aanvallen. Na drie aanvallen zal de tijdwaarnemer/secretaris/waarnemer het team informeren
(bijvoorbeeld door het weghalen van een kaart met het nummer van de speler) dat de betreffende speler
weer mag deelnemen aan de wedstrijd.
Deze beslissing van het tellen van de aanvallen wordt gebaseerd op waarnemingen van de feiten door de
tijdwaarnemer/secretaris/waarnemer.
In de twee volgende situaties hoeft de speler niet gedurende 3 aanvallen van zijn team het speelveld te
verlaten als hij een blessurebehandeling op het speelveld heeft gehad:
o Indien de vereiste blessurebehandeling op het speelveld een gevolg is van een overtreding en
deze overtreding leidt tot een progressieve bestraffing van de tegenstander.
o Indien de doelverdediger een blessurebehandeling nodig heeft binnen het speelveld, als de
doelverdediger aan het hoofd is geraakt door de bal bij een verdedigende actie in het
cirkelgebied.
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Indien de scheidsrechters toestemming hebben verleend aan twee personen (die deelname gerechtigd
zijn) van een team om het speelveld te betreden voor verzorging van een geblesseerde speler, mag het
team dit niet weigeren. Indien het betreffende team niet het speelveld betreedt voor de verzorging,
ondanks een herhaaldelijk verzoek, dan dient de teamverantwoordelijk progressief te worden bestraft.
De spelregels worden als volgt aangepast:
o Regel 4:11 De regel die bepaalt dat de speler, die een blessurebehandeling ontvangt op het speelveld, 3
aanvallen van zijn team het speelveld moet verlaten.
Op het einde van de helft van de speeltijd vervalt het aantal aanvallen. Dit betekent dat de speler na de
pauze weer mee mag spelen.
Bestraffing in het geval van het te vroeg betreden van het speelveld (foutieve wissel).
o Regel 18:1 Uitbreiding van de gezamenlijk verantwoordelijkheid van de tijdwaarnemer en secretaris. De
beslissing wordt genomen op grond van waarneming van feiten.
o Verduidelijking 8 Verduidelijking van deze nieuwe spelregel wordt hierin beschreven.

2.4.3 Passief spel
De huidige spelregels (7:11 en 7:12 en toelichting 4) ten aanzien van passief spel blijven onveranderd. Dit houdt
in dat:
het moment dat het waarschuwingsgebaar passief spel gegeven moet worden niet wijzigt.
het moment dat het waarschuwingsgebaar passief spel vervalt niet wijzigt.
de scheidsrechters mogen nog steeds op elk moment fluiten voor passief spel (vrije worp voor verdedigers)
nadat het waarschuwingsgebaar voor passief spel is gegeven.
de scheidsrechters voor passief spel mogen fluiten (vrije worp voor verdedigers) zonder dat het
waarschuwingsgebaar voor passief spel is gegeven. Een voorbeeld van een dergelijk situatie is als een
aanvaller bewust weigert om op doel te schieten terwijl hij een vrije doelkans heeft.
De wijzigingen ten aanzien van passief spel hebben betrekking op het moment dat het waarschuwingsgebaar
passief spel is gegeven. De spelregel 17:12 en toelichting 4D zijn hiervoor aangepast.
Maximaal 6 passes
Nadat het waarschuwingsgebaar voor passief spel is gegeven door een van de scheidsrechters, heeft het
aanvallende team maximaal 6 passes om op doel te schieten. Indien geen schot op doel heeft
plaatsgevonden, fluit een van de scheidsrechters voor passief spel (vrije worp voor de tegenstander).
Het aantal passes wordt niet onderbroken in geval van een vrije worp, een inworp of uitworp. Ditzelfde
geldt als een schot wordt geblokt door het verdedigende team.
Met andere woorden als na 2 passes een schot op doel wordt gedaan en de bal wordt geblokt door de
verdediging en de bal komt terug bij de aanvallers, dan begint het tellen van het passes niet opnieuw bij
0. In dit geval wordt het aantal passes zelfs 3.
Indien een pass wordt gedaan en deze kan niet onder controle worden gebracht door de aanvaller, omdat
een overtreding is gemaakt door een verdedigende speler, dan geldt dit niet als een pass.
Indien een pass wordt gedaan en deze gaat via een verdediger over de zijlijn of achterlijn, of een schot
op doel wordt geblokt door een verdediger, dan geldt dit niet als pass.
De beslissing ten aanzien van het aantal passes vindt plaats op basis van de waarneming van de feiten
door de scheidsrechter(s).
Extra pass
Indien het verdedigende team een overtreding maakt na de 6e pass, maar voordat de scheidsrechters hebben
gefloten voor passief spel, wordt een vrije worp toegekend aan het aanvallende team. In dit geval heeft het
aanvallende team een extra pass om tot afronding te komen, naast de mogelijkheid om de vrije worp rechtstreeks
op het doel te werpen. Hetzelfde geldt ook bij een inworp of uitworp.
Indien een schot op doel na de 6e pass wordt geblokt door het verdedigende team en de bal gaat naar een speler
van het aanvallende team, dan heeft het aanvallende team nog een extra pass om tot een doelkans te komen.
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Progressieve bestraffing
Indien het waarschuwingsgebaar voor passief spel is gegeven, kan het verdedigende team het spel proberen te
onderbreken door een serie van overtredingen te maken op grond van spelregel 8:3. Door een serie van
overtredingen te maken, zal steeds een vrije worp gegeven worden aan het aanvallende team. Na de 6e vrije
worp zal het aanvallende team op doel moeten schieten, zonder dat het team een goede aanval heeft kunnen
opzetten. Dit gedrag van het verdedigende team is ongewenst en als dit gedrag wordt waargenomen dient dit
consequent progressief te worden bestraft.
De spelregels zullen als volgt worden aangepast:
o Regel 7:12 Nadat het waarschuwingsgebaar voor passief spel is gegeven, heeft het aanvallende team
maximaal 6 passes om tot een doelkans te komen.
Het tellen van het aantal passes vindt plaats op basis van waarneming van de scheidsrechters (7:11).
o Toelichting 4D Uitzonderingen ten aanzien van het tellen van de passes.
o Toelichting 4D2 Progressieve bestraffing voor overtredingen met als doel het onderbreken van de passes.
o Toelichting 4D3a Indien aan het aanvallende team een vrije worp wordt toegekend of een inworp krijgt,
wordt het aantal passes niet onderbroken. Hetzelfde geldt bij het blokken van de bal door het
verdedigende team
o Toelichting 4D3b Indien het verdedigende team een overtreding maakt na de 6e pass, wordt een vrije
worp toegekend aan het aanvallende team. In dit geval heeft het aanvallende team een extra pass om
tot afronding te komen.
Het aanvallende team krijgt ook een extra pass als na de 6e pass een schot op doel wordt gedaan en de
bal wordt geblokt door het verdedigende team en dit leidt tot een inworp of balbezit voor het aanvallende
team.
In de onderstaande overzichten wordt aangegeven van voorbeelden wanneer het een pass is en of er na de 6e
pass nog een extra pass beschikbaar is.
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2.4.4 Laatste 30 seconden
Met ingang van de spelregelwijziging in 2005, wordt onsportief gedrag (bijvoorbeeld het voorkomen van een
beginworp) of grove overtredingen in de laatste minuut bestraft volgens speciale spelregels. De speler wordt
gediskwalificeerd en de scheidsrechters maken een schriftelijk rapport wat in de meeste gevallen leidt tot een
schorsing.
Deze maatregelen hebben slechts deels succes opgeleverd. Aangezien spelers nog steeds bereid zijn het risico te
nemen voor een schorsing als ze met een kleine overtreding een doelkans van een tegenstander kunnen
voorkomen, zodat de tegenstander niet het winnende doelpunt of gelijkmaker kan scoren.
7-meterworp
De voorwaarden en kenmerken van de spelregel 8.10c en 8.10d wijzigen niet. Er zijn daarmee ook geen
wijzigingen beoogd voor de toepassing van deze spelregel.
Alleen de bestraffing bij dergelijke overtredingen wordt op de volgende punten gewijzigd:
In plaats van een standaard diskwalificatie met schriftelijk rapport op grond van 8.10c en 8.10d, wordt
de schuldige speler of official bestraft met een diskwalificatie zonder rapport. Tevens wordt een 7meterworp toegekend aan de tegenstander.
Een diskwalificatie met schriftelijk rapport dient alleen te worden gegeven op basis van regel 8.10c en
8.10d indien de scheidsrechters van mening zijn dat de overtreding is gemaakt op grond van regel 8.6 of
8.10a-b.
Het moment dat deze speciale spelregel (“laatste minuut regel”) toegepast moet worden, wordt
gewijzigd naar de laatste 30 seconden van de wedstrijd. Hierbij is beslissend dat de overtreding wordt
gemaakt gedurende de laatste 30 seconden van de wedstrijd of gelijktijdig met het eindsignaal.
De laatste 30 seconden van de wedstrijd start na 59-min en 30 seconden. Bij verlengingen start de laatste
30 seconden bij respectievelijk 69-min en 30 seconden of 79-min en 30 seconden.
Bal niet in het spel
Indien de bal niet in het spel is (spelregel 8.10c) en de uitvoering van de beginworp, vrije worp, inworp of uitworp
wordt voorkomen of vertraagd in de laatste 30 seconden van de wedstrijd, wordt dit bestraft met een
diskwalificatie en een 7-meterworp.
Enkele voorbeelden van voorkomen/vertragen van een worp zijn:
- het vasthouden van de tegenstander;
- het niet reglementair hinderen van de werper;
- het voorkomen dat de werper een worp kan uitvoeren;
- het onderscheppen van een pass naar de werper;
- het verhinderen/verstoren dat een werper de bal kan ontvangen of
- het niet loslaten van de bal.
Deze spelregel is ook van toepassing indien de wedstrijd wordt onderbroken door een foutieve wissel van het
verdedigende team, zodat de uitvoering van een worp wordt voorkomen of vertraagd.
Geen 7-meterworp en geen diskwalificatie
Indien een speler in de laatste 30 seconden van de wedstrijd te weinig afstand houdt bij de uitvoering van een
vrije worp, inworp, beginworp of uitworp, wordt alleen een 7-meter en diskwalificatie gegeven als de worp niet
uitgevoerd kan worden. Als de worp kan worden uitgevoerd, maar deze wordt geblokt door een speler die te
dichtbij staat, dan volgt net zoals tijdens de rest van de wedstrijd een progressieve bestraffing en geen 7meterworp. De bal heeft namelijk de hand van de werper verlaten (15;2 1e alinea).
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Bal in het spel
Indien de bal in het spel is (spelregel 8.10d) en het aanvallende team voorkomt door middel van een overtreding
(uiterst onsportief gedrag) op grond van spelregel 8.5 of 8:6 (diskwalificatie) dat de tegenstander een vrije
doelkans verkrijgt gedurende de laatste 30 seconden van de wedstrijd, dan wordt de schuldige speler bestraft
met een diskwalificatie zonder rapport (8:5). Tevens moet een 7-meterworp worden toegekend aan de
tegenstander. Indien de overtreding is gemaakt op grond van 8:6 dient een diskwalificatie met rapport te worden
gegeven aan de schuldige speler.
Indien in de laatste 30 seconden van de wedstrijd een reguliere tijdelijke uitsluiting (spelregel 8:3 of 8:4) of een
reguliere vrije worp (spelregel 8:2) wordt toegekend, dan is deze spelregel niet van toepassing en mag dus geen
7-meterworp worden toegekend.
De volgende punten moeten worden meegenomen bij de beoordeling van dergelijke overtredingen:
Indien de speler op wie de overtreding wordt gemaakt, een doelpunt scoort, dan telt het doelpunt en
moet de schuldige speler gediskwalificeerd worden en mag dus geen 7-meterworp worden toegekend.
Indien de speler op wie de overtreding wordt gemaakt, een “geslaagde” pass maakt naar een medespeler,
dient het directe resultaat te worden afgewacht. Indien de medespeler een doelpunt scoort, dan geldt
dit als een geldig doelpunt en wordt geen 7-meterworp toegekend. Daarnaast moet de speler die de
overtreding heeft gemaakt gediskwalificeerd worden.
Indien de speler op wie de overtreding wordt gemaakt, een “geslaagde” pass maakt naar een medespeler
en deze medespeler de bal verder speelt naar een andere medespeler dan moeten de scheidsrechter
onmiddellijk het spel onderbreken en een 7-meterworp toekennen. Daarnaast moet de speler die de
overtreding heeft gemaakt gediskwalificeerd worden.
Indien de speler op wie de overtreding wordt gemaakt, een “geslaagde” pass maakt naar een medespeler
en deze medespeler scoort geen doelpunt, dan moet een 7-meterworp worden toegekend. Daarnaast
moet de speler die de overtreding heeft gemaakt gediskwalificeerd worden.
In de situatie zoals hierboven beschreven wordt de 7-meterworp niet toegekend omdat een vrije doelkans wordt
verhinderd, maar deze 7-meterworp geldt als een extra straf voor een overtreding op grond van spelregel 8.5 of
8.6 gedurende de laatste 30 seconden van de wedstrijd.
Indien in de laatste 30 seconden van de wedstrijd een snelle tegenaanval wordt uitgevoerd en de doelverdediger
botst met een tegenstander (buiten het doelgebied), dan dient een 7-meterworp te worden toegekend op grond
van het commentaar van regel 8.5 (laatste alinea).
Overtreding official
Deze spelregel is ook van toepassing indien een official uiterst onsportief gedrag vertoond, gedurende de laatste
30 seconden van de wedstrijd op grond van spelregel 8.10a of 8.10b-I (bedreigend of beledigend gedrag of
inmenging in de wedstijd door middel van het betreden van het speelveld of vanuit de wisselzone). In dit geval
krijgt de betreffende official een diskwalificatie met rapport en zal een 7-meterworp aan het aanvallende team
worden toegekend.
De spelregels worden als volgt aangepast:
o Regel 8:6 commentaar Laatste 30 seconden
o Regel 8:10c Bal niet in het spel
o Regel 8:10d Bal in het spel
Voordeel verkrijgen
o Regel 14:1d 7-meterworp op grond van 8:10c of 8:10d
o Richtlijnen Start van de laatste 30 seconden
o Richtlijnen Verduidelijkingen ten aanzien van overtredingen bij de uitvoering van een worp.
o Richtlijnen Het moment van de overtreding op grond van spelregel 8:10c-d
o Richtlijnen Toepassing in geval van foutieve wissel
o Richtlijnen Toepassing in geval van overtreding door doelverdediger
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Hieronder een overzicht hoe om te gaan met overtredingen in de laatste 30
seconden:
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2.4.5 Blauwe kaart
Soms is het voor de teams, toeschouwers en media niet duidelijk of een diskwalificatie gegeven is volgens
spelregel 8:5 (geen verdere gevolgen) of spelregel 8:6 (schriftelijk rapport verplicht). De verandering voorziet in
meer duidelijkheid hieromtrent.
In geval van een diskwalificatie moet door de scheidsrechters altijd eerst de rode kaart worden getoond. Indien
de overtreding is gemaakt op grond van spelregel 8:6 of 8:10a en b, zal na kort overleg tussen de scheidsrechters,
de blauwe kaart als extra informatie worden getoond.
Indien de scheidsrechters de blauwe kaart tonen, zal een schriftelijk rapport opgemaakt moeten worden. De
tuchtcommissie is vervolgens verantwoordelijk voor verdere acties.
De scheidsrechters moeten de blauwe kaart altijd in bezit hebben.
De volgende spelregels zullen worden aangepast:
Regel 16:7: Verwijzing naar het IHF handgebaar
Regel 16:8 Diskwalificatie procedure met schriftelijk rapport
IHF handgebaar 13: een nieuw handgebaar met de gele, rode en blauwe kaart.
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2.5 Week van de official
Bijscholingen
Tijdens de tweede editie van de “Week van de Official” organiseert de Vlaamse Sportfederatie opnieuw
bijscholingen voor de officials (scheidsrechters, juryleden, tijdsopnemers,…) van 36 sportfederaties.
Op vrijdag 7 oktober 2016 gaan de bijscholingen door in het Sportverblijf , Zuiderlaan 14 in Gent (naast de
Topsporthal), van 20u00 tot 22u00.
De officials hebben de keuze uit 3 verschillende sprekers die zich focussen op twee thema’s.
1. Omgaan met verbale agressie
2. Mentale weerbaarheid, beslissingen nemen/presteren onder druk
Hieronder vind je een korte uitleg over de sprekers en de inhoud van de bijscholingen. Inschrijven kan hier via
een inschrijvingsformulier op de website van de Vlaamse Sportfederatie. Het volgen van de bijscholing is gratis.

2.5.1 Crime Control
Crime Control is een internationaal en onafhankelijk trainings- en consultancybureau in preventie van ongewenst
gedrag. Zij brengen het thema: “Omgaan met verbale agressie” voor officials. Crime Control heeft doorheen de
jaren een ervaring opgebouwd in de sportsector, die zich heeft vertaald in specifieke instrumenten en
methodologieën.
Inhoud:
Juryleden en scheidsrechters komen met verschillende doelgroepen in contact. Veel gepassioneerde mensen
ontmoeten elkaar tijdens de sport en jammer genoeg lopen deze contacten niet altijd van een leien dakje. De
spanningen en frustraties lopen op en dat maakt dat sporters niet altijd op een even respectvolle manier
communiceren. Hiermee omgaan is niet evident. Daarom biedt Crime Control tijdens de sessie “Omgaan met
verbale agressie” een aantal handvaten aan om met deze moeilijkere situaties om te gaan.
Doelgroep:
Elke sessie staat open voor alle types officials, maar deze sessie focust zich voornamelijk op scheidsrechters.

2.5.2 Rudy Heylen
Rudy Heylen is een gekend sportpsycholoog in België. Hij begeleidde heel wat topsporters in diverse disciplines.
Hij brengt voor jou een sessie rond mentale weerbaarheid, beslissingen nemen onder druk en het bewaren
van objectiviteit.
Inhoud:
Als jurylid, scheidsrechter of official wordt verwacht dat je op elk moment een objectieve beslissing kan nemen.
Daarnaast moet je op korte tijd doorslaggevende beslissingen nemen. En soms besef je dat een beslissing
misschien niet de juiste was, maar moet je de minuut nadien alweer het beste van jezelf geven. Hoe ga je hier
mee om? Welke praktische tips zijn er voor jou?
Rudy Heylen geeft jou als deelnemer van deze sessie inzicht in verschillende processen op vlak van mentale
weerbaarheid en het nemen van beslissingen onder druk. Hij geeft zowel enkele theoretische achtergronden als
concrete tips.
Doelgroep:
Elke sessie staat open voor alle types officials. Deze sessie heeft geen specifiek doelpubliek en heeft een ruime
draagwijdte voor alle types officials.
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2.5.3 Kimberly Gevaert
Sportpsychologe Kimberly Gevaert brengt eveneens een sessie rond mentale weerbaarheid, beslissingen
nemen/presteren onder druk maar zij richt zich specifiek tot officials uit niet-ploegsporten.
Inhoud:
Een correcte beslissing nemen onder tijdsdruk, een score toekennen die zal beslissen over winst of verlies, een
atleet uit je eigen club een goeie score geven of een moeilijke knoop doorhakken,… Als official moet je presteren
onder druk, of je die druk nu extern of vanuit jezelf ervaart. Je moet mentaal weerbaar zijn en op elk moment
alert
en objectief zijn.
In deze sessie is er veel ruimte voor interactie tussen de deelnemers zodat ervaringen kunnen uitgewisseld
worden. Kimberly Gevaert begeleidt jou hierbij met zowel theoretische achtergronden als concrete tips.
Doelgroep:
Elke sessie staat open voor alle types officials, maar deze sessie focust zich voornamelijk op juryleden en
officials in niet-ploegsporten
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3 Wedstrijdinformatie
3.1 Programma weekend
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4 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
4.1 Weekend

HB7: 2015 / 26

