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1 Clubnieuws
1.1 Wijzigingen
1.1.1 Handbalclub Eeklo
Kan je in Handbal 7 vermelden dat het secretariaat vanaf 15 maart tot 25 wordt waargenomen door Steven
Willems:
Steven Willems
steven.willems@handbalclubeeklo.com
0471/02 00 20
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2 VHV – BHB mededelingen
2.1 Mededeling
VHV Meisjes M19 COMPETITIE 2015-2016
(geboortejaren 1997-1998-1999)
TUSSENSTAND OP 20/03/2016
HV Arena speelt buiten competitie. Dit houdt in dat de uitslagen van Arena worden geschrapt worden aan het
einde van het seizoen om te bepalen welke Vlaamse ploegen de VHV-jeugdfinale spelen. Hier volgt de
tussenstand op 20/03/2016 met schrapping van de reeds gespeelde wedstrijden van HV Arena:
Tussentijdse rangschikking VHV M19 competitie
Aantal gespeelde wedstrijden
1
Schoten
16
2
DHC Meeuwen
12
3
DHC Waasmunster
14
4
Uilenspiegel
14
5
Initia Hasselt
14
6
Denderbelle
18

Totaal aantal punten
21
19
18
16
12
2
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2.2 Bijscholing “Time management en efficiënt werken in je sportclub”
25 maart 2016
Voorafgaand aan de Statutaire Algemene Vergadering van de Vlaamse Handbalvereniging op 25 maart 2016 zal
er een bijscholing doorgaan over “Time management en efficiënt werken in je sportclub”.
Deze bijscholing wordt ook erkend in het kader van het JSF voor promotieverantwoordelijken en
sporttechnische coördinatoren
Programma :
Opzij, opzij, opzij, maak plaats, maak plaats, maak plaats, wij hebben ongelofelijke haast!" Op een
loopparcours of binnen de wedstrijdlijnen kan een dergelijke instelling nuttig of zelfs nodig zijn. Náást het
sportterrein daarentegen, hollen we onszelf ook al wel eens een keer (of twee, of drie, of …) voorbij (van het
werk naar huis, gauw eten, hop naar de training, douchen en snel nadien de bestuursvergadering, tussendoor
nog enkele telefoontjes, iemand die je nodig heeft, dingen die je vergeten bent die plots dringend zijn, een
groot event dat eraan komt en er moet nog zoveel gebeuren… ) We schijnen hoe langer hoe minder tijd te
hebben. Is dat werkelijk zo? Of liggen er andere oorzaken ten gronde?
In deze interactieve bijscholing leer je technieken om efficiënter met de tijd om te springen. In een sportclub
moeten veel taken verzet worden en clubmedewerkers weten vaak niet wat eerst gedaan. Je krijgt handige tips
die je tijd zullen besparen en voorbeelden die je onmiddellijk in de praktijk kan implementeren om binnen je
sportclub te werken aan de juiste dingen.
Datum : vrijdag 25 maart 2016
Tijdstip : 19u-20u
Locatie : Elewijt center, Tervuursesteenweg 564, 1982 Elewijt-Zemst
Docent : Line Declercq
Inschrijven: per mail bij linde.panis@handbal.be
Gratis voor VHV-leden
10 euro inschrijvingsgeld voor niet-leden.
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2.3 Baltechniek: samenspel met cirkelspeler en wissels: Klaus Feldmann
17 april 2016
Klaus Feldmann heeft met handball-akademie.de zijn eigen bedrijf en geeft hierover workshops over de hele
wereld. Hij schrijft ook regelmatig artikels voor ‘handball-training’ waarvoor hij ook een aantal DVD’s heeft
gemaakt.
In het verleden was Klaus jeugdcoördinator van Rhein-Neckar Löwen en coach van verschillende jeugdselecties
in Duitsland. Nu houdt hij zich vooral bezig met het organiseren van handbalkampen en het geven van
innovatieve bijscholingen over de hele wereld.
Programma:
9u-10u45
11u15-13u

Deel 1 Techniek individuele aanval - samenspel met cirkelspeler
Deel 2 Techniek passen en spelen van wissels

Wanneer : zondag 17 april 2016 van 9u tot 13u
Waar : Sporthal Eburons Dome, Vrijheidweg 9, 3700 Tongeren
Erkend voor trainerslicenties A, B en C (4 credits) en sporttechnische coördinatoren
Inschrijvingsgeld : 15 euro, ter plaatse te betalen
Inschrijvingsdatum : tem 11/04/2016
Inschrijven via linde.panis@handbal.be
Gelieve bij de inschrijving naam, club, functie en emailadres te vermelden
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3 Wedstrijdinformatie
3.1 Programma weekend 26-27/03/2016
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4 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
4.1 Weekend 02-03/04/2016
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