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1 Clubnieuws
1.1 Wijzigingen
1.1.1 Brasschaat Handbalclub
Het secretariaat van Brasschaat Handbalclub VZW zal van 6 tot en met 27 juni 2016 worden waargenomen door:
Belinda Helmhout
Hoogbos 136,2930 Brasschaat
E-mailadres: belinda.helmhout@telenet.be
GSM: 0477/71.81.53

1.2 Tornooien / Oefenwedstrijden
1.2.1 Handbalclub Uilenspiegel
HANDBALCLUB UILENSPIEGEL ORGANISEERT VOOR DE 16E KEER DE WILRIJKCUP!
Bij de start het seizoen 2016-2017 organiseert Uilenspiegel de Wilrijkcup, en dit voor de 16e maal.
Tijdens de weekends van 27 en 28 augustus en 3 en 4 september wilt Uilenspiegel Handbalclub graag teams
uitnodigen om samen op een sportieve en aangename manier de voorbereiding af te ronden.
• 27 augustus : Heren Liga 1 : teams van 2e nationale en liga 1
• 28 augustus : J18 en M19 : heren 18 j en dames 19 jaar
• 03 september: dames 2e nationale : teams 1e nationale en 2e nationale
• 04 september: Heren Liga 2 en 3 : teams liga 2 en top liga 3.
Ze rekenen op een goedgevulde tornooikalender en hopen dat u met uw team deze datum vrijhoudt om deel te
nemen aan de Wilrijkcup editie 2016.
Het tornooi wordt gespeeld in sporthal De Bist, koningin elisabethstraat 7-9, 2610 Wilrijk tussen 09u30 en uiterlijk
17u30.
Inschrijven kan via kris.geens@skynet.be
Inschrijving en informatie is ook beschikbaar op www.uilenspiegel.be

1.3 Ontslagen door de club
1.3.1 Sporting NeLo
Tijl Habraken (69724)
Sigried Douven (71605)
Jesse Maes (72860)

1.3.2 Brasschaat Handbalclub
Tia Toremans (82628)
Ianthe Van Winckel (73946)
Erin Van Winckel (80077)
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1.3.3 HC Schoten
Jana Maes (82331)
Joni Muys (82768)
Xander Bracke (87975)
Sandra Ruginyte (82289)
Victor Jacobs (86650)
Constant Van Den Corput (71768)
Yvette Murrath (87172)
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2 VHV – BHB mededelingen
2.1 Reglementering trainerslicenties 2016 - 2017
2.1.1 Algemeen
1.Elke hoofdtrainer die op het wedstrijdblad vermeld wordt moet in het bezit zijn van een geldige
trainerslicentie.
Dit is de trainer die op het wedstrijdblad vermeld staat onder “official A”. Enige uitzondering mogelijk is een
speler-coach. Dit dient vooraf aangevraagd te worden via het aanvraagformulier.
Deze verplichting geldt voor de officiële wedstrijden van:
- Alle clubs van de VHV die aantreden op BHB niveau: Beneleague heren, 1ste Nationale heren en dames, 2de
Nationale heren en dames
- Alle clubs die aantreden op het volgende VHV niveau: Liga 1 heren
2.Er zijn drie soorten van trainerslicenties voorzien, n.l:
- de trainerslicentie A
- de trainerslicentie B
- de trainerslicentie C
3.Een trainerslicentie is voor twee competitiejaren geldig en is persoonlijk! Om de licentie te kunnen verlengen
zullen 10 credits moeten worden behaald. Hiervoor tellen alle bijscholingen mee (ook de interne
clubbijscholingen), rekening houdend met het vereiste niveau. De technische commisie van de VHV bepaalt
vooraf voor hoeveel credits een bijscholing meetelt.
4.De trainerslicentie die geldig is voor een hogere afdeling is ook geldig in de lagere afdelingen maar niet
omgekeerd.
5. Zowel de club als de trainer kan de licentie aanvragen via een standaardformulier dat te vinden is op de
website van de VHV.
6. In de tijdelijke afwezigheid van een trainer op een officiële wedstrijd kan men op de volgende wijze voorzien:
-door de assistent-trainer, die over een geldige trainerslicentie beschikt.
-door een trainer zonder geldige trainerslicentie, is 5 maal per competitiejaar toegestaan. Vanaf de 6de maal
dat een officiële wedstrijd betwist wordt zonder een trainer met geldige trainerslicentie, wordt een boete van
25€/wedstrijd aangerekend.
7.De controle van de geldigheid van de trainerslicentie gebeurt op basis van controle van de wedstrijdbladen.
8.Trainersdiploma’s die niet door de Vlaamse Trainersschool zijn uitgegeven zullen ter gelijkschaling worden
voorgelegd aan de Topsportcel van de VHV
9.Een trainer kan slechts éénmaal een trainerslicentie aanvragen, nadien kan hij/zij het enkel laten verlengen of
upgraden.
10. Een afwijking van het traject kan steeds via een gemotiveerde aanvraag worden voorgelegd aan de
Topsport Commissie van de VHV. (bvb zwangerschap)
11. Buitenlandse bijscholingen komen enkel in aanmerking na goedkeuring en inschaling door de Topsportcel
van de VHV. (wordt zeker aangemoedigd)
12. Gevallen die niet voorzien zijn in het reglement zullen behandeld worden door de Topsportcel van de VHV.
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2.1.2 Trainerslicentie A
1. Aanvraag
Iedere trainer en assistent-trainer kan een trainerslicentie A verkrijgen voor de duur van 2 seizoenen. Hij moet
dan aan de volgende voorwaarden voldoen:
- het VTS diploma Trainer A Handbal bezitten of het behalen via het kortst mogelijke traject (1); (indien
de betrokkene niet slaagt of niet deelneemt zal zijn trainerslicentie niet worden verlengd)
- het standaard aanvraag formulier ingevuld opsturen. Dit formulier vindt men op de VHV website;
2. Verlenging
Elke trainer en assistent-trainer die over een geldige trainerslicentie beschikt kan na 2 seizoenen een verlenging
van de trainerslicentie verkrijgen.
Hij moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen:
- het standaard aanvraag formulier ingevuld opsturen. Dit formulier vindt men op de VHV website;
- behalen van 10 credits door het volgen van bijscholingen van niveau A . Een bijscholingsuur telt voor 1 of
meerdere credits. Dit wordt door de Topsportcel van de VHV bepaald. De trainer houdt de VHV op de
hoogte van de gevolgde bijscholingen (attest binnen de 2 maanden na het volgen van de bijscholing aan de
VHV bezorgen).
- trainers die het trainer A handbal diploma behalen tijdens of na de periode waarin hun licentie geldig is
kunnen middels het opsturen van een copie van het behaalde diploma hun licentie laten upgraden.

2.1.3 Trainerslicentie B
1. Aanvraag
Iedere trainer en assistent-trainer kan een trainerslicentie B verkrijgen voor de duur van 2 seizoenen. Hij moet
dan aan de volgende voorwaarden voldoen:
- het VTS diploma Trainer B Handbal bezitten of het behalen via het kortst mogelijke traject (1); (indien de
betrokkene niet slaagt of niet deelneemt zal zijn trainerslicentie niet worden verlengd)
- het standaard aanvraag formulier ingevuld opsturen. Dit formulier vindt men op de VHV website;
2. Verlenging
Elke trainer en assistent-trainer die over een geldige trainerslicentie beschikt kan na 2 seizoenen een verlenging
van de trainerslicentie verkrijgen.
Hij moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen:
- het standaard aanvraag formulier ingevuld opsturen. Dit formulier vindt men op de VHV website;
- behalen van 10 credits door het volgen van bijscholingen door het volgen van bijscholingen van niveau B.
Een bijscholingsuur telt voor 1 of meerdere credits. Dit wordt door de Topsportcel van de VHV bepaald.
De trainer houdt de VHV op de hoogte van de gevolgde bijscholingen (attest binnen de 2 maanden na het
volgen van de bijscholing aan de VHV bezorgen).
- trainers die het trainer B handbal diploma behalen tijdens of na de periode waarin hun licentie geldig is
kunnen middels het opsturen van een copie van het behaalde diploma hun licentie laten upgraden.

2.1.4 Trainerslicentie C
1. Aanvraag
Iedere trainer en assistent-trainer kan een trainerslicentie C verkrijgen voor de duur van 2 seizoenen. Hij moet
dan aan de volgende voorwaarden voldoen:
- het VTS diploma Trainer initiator Handbal bezitten of het behalen binnen het kortst mogelijke traject (1).
(indien de betrokkene niet slaagt of niet deelneemt zal zijn trainerslicentie niet worden verlengd)
- het standaard aanvraag formulier ingevuld opsturen. Dit formulier vindt men op de VHV website;
2. Verlenging
Elke trainer en assistent-trainer die over een geldige trainerslicentie beschikt kan 2 seizoenen een verlenging van
zijn trainerslicentie verkrijgen.
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Hij moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen:
- het standaard aanvraag formulier ingevuld opsturen. Dit formulier vindt men op de VHV website;
- behalen van 10 credits door het volgen van bijscholingen van niveau C. Een bijscholingsuur telt voor 1 of
meerdere credits. Dit wordt door de Topsportcel van de VHV bepaald. De trainer houdt de VHV op de
hoogte van de gevolgde bijscholingen (attest binnen de 2 maanden na het volgen van de bijscholing aan de
VHV bezorgen).

2.1.5 Licentieplicht seizoen 2016-2017
1. Hoofdtrainers die actief zijn in Beneleague heren en 1ste Nationale heren
a. Moeten over een trainerslicentie A beschikken.
b. Moeten om hun trainerslicentie te kunnen verlengen minstens 10 credits behaald hebben op
niveau A gedurende de 2 seizoenen voorafgaand aan de verlengingsaanvraag
2. Hoofdtrainers die actief zijn in 2de Nationale heren of 1ste nationale dames:
a. Moeten minstens over een trainerslicentie B beschikken.
b. Moeten om hun trainerslicentie te kunnen verlengen minstens 10 credits behaald hebben op
niveau B of hoger gedurende de 2 seizoenen voorafgaand aan de verlengingsaanvraag
3. Hoofdtrainers die actief zijn in Liga 1 heren of 2ste Nationale dames:
a. Moeten minstens over een trainerslicentie C beschikken.
b. Moeten om hun trainerslicentie te kunnen verlengen minstens 10 credits behaald hebben op
niveau C of hoger gedurende de 2 seizoenen voorafgaand aan de verlengingsaanvraag
Vanaf het seizoen 2017 – 2018 zal het verplicht zijn om het diploma instructeur B te behalen
om de licentie C te verkrijgen of behouden.

Opmerkingen
(1)

(2)
(3)
(4)

Een trainer die nog niet beschikt over een trainersdiploma kan gelijk welke trainerslicentie aanvragen,
hij/zij engageert zich dan wel om het vereiste diploma via het kortst mogelijke traject te behalen. Zijn
licentie vervalt bij de start van een cursus waaraan hij is geacht deel te nemen. Hij/zij dient
uiteraard wel te voldoen aan de bijscholingsplicht.
Een traject start steeds bij de aanvraag van de trainerslicentie en wordt NIET onderbroken bij een
eventuele inactiviteit
Indien een trainer na een inactiviteit opnieuw een verlenging van zijn trainerslicentie aanvraagt, moet
hij/zij 10 credits behalen via het volgen van bijscholingen.
Tijdens de periode dat men een opleiding volgt is men vrijgesteld van het volgen van bijscholingen (een
opleiding telt automatisch voor 10 credits (uitgezonderd de aspirant-initiator)).
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2.2 Leveringsplicht Antwerpen- Vlaams Brabant 2015 - 2016
Ploegen
Uilenspiegel
Buelens Wannes
Antonissen Nele
(gest.)
Janssens Gitte
Van Den Plas Sam
KV Sasja
Kostic Nemanja
Thijs Dennis
Theyssens Sam
Bebelmans Glenn
Bouanan Ilias
Olse Merksem
Denissen Pieter
Dejonghe Gil
Lambert Cihan
Koppen Jonas
Duffel
Van Loock Michael

Competitie- OefenTotaal Te
wedstrijden wedstrijden
leveren
5
16
4
20
5
5
17
29
13
10
8
21
23
12
24
19
16
43

Brasschaat
De Schepper Jorre
13
Rottiers Kevin
41
Van Praag Arn (1e
2
jaar)
Goguta Vlad (1e jaar)
2
HC Rhino
Haazen Jolien
Merino Norambuena
(1e jaar)
Versmissen Danny
(1e jaar)
DHW Antwerpen
Janssens Rilke
De Boes Louise

2
9
2
3
3
1
4
5

19
38
13
10
10
24
23
12
27
20
20
48

1
-

13
42
2

-

2

21
1

-

21
1

10

-

10

22
22

1
3

Geleverd Te
kort
3
2

23
25

2

2

0

3

3

0

0

1

0

2

3

0

2

3

0

2

3

0
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Haazen Sara
Welta Mechelen
Boeren Bart
Verbeeck Michiel
Van Hemelrijck
Casper
Van Den Bergh Simon
'T Noorden
Wouters Kris
Wils Steve

22

4

25

19

2

21

8

2

10

24
36

1
7

25
43

HC Schoten
Vijgen Johan
Bollaert Marijke
Vijgen Sam (1e jaar)
Van Rompuy Wesley

20
3
6
6

1
-

21
3
6
6

(1ejaar)
Vinckevleugel Jarno

11

-

11

HC Atomix
Denis Philippe
Hannes Lucas
Vertommen André
Everaert Matthew
De Vos Kristof
Everaert Ragna
Groot Bijgaarden
Pondeville Stephane
Truyens Robin
Chrispeels Alizée

29
20
4
26
22
29
15
-

6
2
2
-

35
20
4
28
24
29
15
-

HC Leuven
Delanghe Winrik

18

1

19

VHV
Bogaert Maaike
De Moor Lynn
De Wachter Michael

17
4
30

2
2
7

19
6
37

3

1

2

1

2

0

1

3

0

4

4

0

2

2

0

1

1

0
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