
                                                                                                                             Ans, 21/06/2017 
 
Beste secretaris, 

Als officiële contactpersoon voor de clubs zenden wij u volgende informatie in bijlage en via 

onderstaande mailing. Wij vragen u vriendelijk om deze info eveneens te bezorgen aan de sportieve 

verantwoordelijken binnen uw club. Waarvoor onze oprechte dank! 

Het perspectief om het EK 2022 te organiseren in samenwerking met Frankrijk en Spanje in België is 
van onschatbare waarde voor het handbal in België. De mogelijkheid van rechtstreekse kwalificatie 
die deze organisatie met zich meebrengt geeft ons de mogelijkheid, en dwingt ons terzelfdertijd, om 
ons niveau gevoelig te verhogen. Deze ambitie kan alleen worden waargemaakt door middel van 
jullie hulp en inzet! De sport zal enorm veel aandacht krijgen die alle clubs ten goede komt. We 
hebben er dus allemaal baat bij om onze schouders onder dit gezamenlijk project te zetten. 
 
In bijlage kan u het programma van de Men 20 selectie voor het volledige seizoen 2017/2018 

terugvinden. Dit is een programma onder voorbehoud van wijzigingen: zowel schrappingen als 

toevoegingen zijn mogelijk. Dit is afhankelijk van de mogelijkheden die zich voordoen, de definitieve 

competitiekalender, de Europese kalender, etc. De bedoeling is echter wel de grote lijnen van dit 

programma te behouden. U kan opmerken dat wij een internationaal tornooi voorzien in de 

kerstperiode, en eveneens wensen deel te nemen aan een kwalificatietornooi voor het WK op een 

nog niet vastgelegde datum.  

Zowel de sportieve staf als de sporttechnische coördinatie is zich bewust van het feit dat dit reeds 

een uitgebreid programma is voor deze selectie. Met een realistisch budget, wil de KBHB de 

samenkomsten van de spelersgroep verhogen met het vooruitzicht op deelname aan toekomstige 

internationale tornooien/competities. Internationale ervaringen die de evolutie van een speler alleen 

ten goede kunnen komen en waarvan dus ook de clubs kunnen ‘profiteren’. 

Het is een project dat alleen kan werken door middel van een goede samenwerking, met korte lijnen 

tussen de clubs en de technische staf/sporttechnische coördinatie. De staf blijft dus permanent 

bereikbaar voor het bespreken van problematieken van alle zijden, ten allen tijden blijft het welzijn 

van de speler prioriteit nummer één. Wij vragen wel vriendelijk om deze gesprekken rechtstreeks te 

doen en niet via de spelers, zoals aangegeven geloven wij in de korte, directe lijnen. 

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft inzake dit ‘ruwe’ programma, gelieve deze dan aan de 

technische staf en/of de sporttechnische coördinatoren over te maken per kerende mail. Dit 

geprefereerd voor 5 juli 2017. Eens deze datum gepasseerd gaan wij ervan uit uw steun te hebben 

verkregen om dit project met de Men 20 uit te werken. 

Wij danken u alvast voor uw begrip en hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben inzake 

de activiteiten van de Men 20 selectie voor het komende handbalseizoen. 

Met sportieve groeten, 

De technische staf Men 20: 
Jean-Christophe Hougardy 
Dries Boulet 
Marc Dongleur 

De sporttechnische coördinatie KBHB: 
Jelle Vonckx 
Jonathan Vandeberg 

 


