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1 Clubnieuws
1.1 Sporthal Roeselare
VMS Sporthal
Blekerijstraat 51
8800 Roeselare
Homologatiecode: A A A C A D A B D
Hars niet toegelaten

1.2 Ontslagen door de club
1.2.1 DHC Overpelt
Tibo Meekers (87048)
Nicolas Berckmans (85148)
Emily Wilms (77200)
Shannon Naus (73499)
Joke Schildermans (78168)

1.2.2 Handbal Bilzen
Stijn Vroonen (86260)
Gilles Onkelinx (81947)

1.2.3 HK Waasmunster
Mattis Hansen (84596)

1.2.4 HV Uilenspiegel
Bastian Osorio Olivera (77953)

1.2.5 Hades Hamont
Henryk Mrowiec (66532)
Jarne Giesberts (87325)

1.2.6 HV Arena
Tessa Deckers (87226)
Meie Leenaerts (87055)
Bram Vandenberk (84525)
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Lien Creemers (80897)
Marite Dewachtere (79056)
Fien Geunens (79082)
Amber Kerkhofs (83100)
Lien Snoeks (79059)
Britt Vossen (79072)
Glenn Caljé (81281)

1.2.7 Apolloon Kortrijk
Aljoscha Verstraete (83742)
Benamari Imran (88743)
Antje Deleu (87853)
Alexander Daenekindt (83546)
Michiel Soete (82200)

1.2.8 Initia Hasselt
Angel Valkeners (87942)
Niels Poncelet (77945)
Barbara Smets (65356)
Thibo Iven (81748)
Jules Michiels (85856)
Thomas Reyskens (83686)
Niels Vanderaarden (87157)
Jona Vissers (87147)
Lucas Winters (82696)
Glenn Bielen (84248)
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2 VHV – BHB mededelingen
2.1 Forfait
Thor Middelkerke geeft in Liga 3 algemeen forfait.
Boete: € 1800

2.2 Sportcomité
Het sportcomité oordeelt dat Zaïd Allaf bij Olse Merksem mag aantreden.

2.3 IRT Heist-op-den-Berg
zondag 2 oktober 2016
11u00
11u35
12u10
12u45
13u20
14u00
14u35
15u10
15u45

Terrein 1
AVB - Limburg (meisjes)
Luik – OostWest (meisjes)
AVB – Limburg (jongens)
AVB – OostWest (meisjes)
Limburg – Luik
Luik – OostWest (meisjes)
Luik – AVB (meisjes)
Limburg – Brabant/Henegouwen (jongens)
1e meisjes – 2e meisjes

11u00
11u35
12u10
12u45
13u20
14u00
14u35
15u10
15u45

Terrein 2
Limburg – Luik (jongens)
AVB – Brabant/Henegouwen (jongens)
OostWest – Luik (jongens)
Brabant/Henegouwen – OostWest (jongens)
Brabant/Henegouwen – Luik (jongens)
OostWest – Limburg (jongens)
AVB – Luik (jongens)
AVB – OostWest (jongens)
3e meisjes – 4e meisjes
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2.4 Cursus Aspirant-Initiator
Volgende trainers slaagden voor de cursus Aspirant-initiator handbal Hoboken, waarvoor proficiat:
Kiebooms
Daphne
Reyntiens
Tanja
Morgan Thomas
Janssens
Jasper
Braem
Sofie
Gonthier
Els
Morel
Elisabeth
Vanhille
Fee
De Loose
Joena
De Loose
Liena
Baudewijn
Sofie
Diekhoff
Anke

2.5 Rolstoelhandbalclub
Ben je rolstoelgebruiker ? En ben je sportief ?
Dan is onze nieuwe club The Blue Swans misschien iets voor jou.
Wij zijn de eerste handbalclub voor rolstoelgebruikers.
Wij spelen op de tweede en vierde zondag van de maand een partijtje rolstoelhandbal.
Deze trainingen gaan door in de SportArena in het Sporta-centrum te Tongerlo (Geneinde 2).
Het lidgeld bedraagt € 60 per jaar.
Heb je zin ? Kom gerust eens een kijkje nemen.
Meer informatie via onderstaande gegevens :
Tilly Van Hemelen
Halfstraat 58 - 2220 Heist-op-den-Berg
015/24 65 69
tilly.van.hemelen@skynet.be

HB7: 2016 / 6

2.6 VHV Open J14 tornooien

VHV – Open J14 tornooien

De VHV wil komend seizoen opnieuw de Open J14 tornooien organiseren. Dit zijn 4 vriendschappelijke tornooien
waarbij ploegen de gelegenheid hebben om te spelen tegen ploegen uit andere regio’s. Deze 4 tornooien zijn
geprogrammeerd op dezelfde data als de VHV M14 promotietornooitjes.
Tornooidata
Speelweekend
Weekend 19-20/11/2016
Weekend 14-15/01/2017
Weekend 04-05/02/2017
Weekend 11-12/03/2017

Organisator 1
Putte
Uilenspiegel
Hasselt

Organisator 2
Erpe-Mere?
Evergem

Inschrijven
Meer informatie is te verkrijgen bij Linde Panis.
Inschrijven is mogelijk tot 15 oktober via linde.panis@handbal.be
Wie inschrijft, neemt deel aan de 4 tornooien.
Organisatie tornooien
Clubs kunnen zich kandidaat stellen om een tornooi te organiseren. Zij dienen daarbij zelf voor scheidsrechters,
liefst jeugdscheidsrechters, te zorgen. Bepaalde deelname- en organisatiekosten komen in aanmerking voor het
JeugdSportFonds!
Kandidaat-organisatoren kunnen zich melden bij linde.panis@handbal.be
Afhankelijk van het aantal ingeschreven ploegjes, zullen er één of meerdere locaties per speelweekend voorzien
worden.
Richtlijnen
1. Het hoofddoel van deze tornooien is J14 spelers extra speelgelegenheid aan te bieden tegen andere
tegenstanders dan in de regio.
2. Er worden 4 Open J14 weekends georganiseerd. Hier kunnen 2 of zelfs drie tornooien plaatsvinden,
afhankelijk van het aantal deelnemers. De tornooien worden verdeeld over de regio’s. De VHV verdeelt
de ploegen met de betrachting het zo interessant mogelijk te maken voor iedere ploeg.
3. Inschrijven voor 1 oktober. Wie inschrijft, neemt deel aan de 4 tornooien. Forfait levert een boete op
van 50 euro.
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4. De tornooien staan open voor alle ploegen, ook samengestelde ploegen en ploegen uit Wallonië.
5. Het speelschema wordt opgesteld door de VHV in samenspraak met de organisator. Er wordt gezorgd dat
elke ploeg zoveel mogelijk speelt.
6. De organisator zorgt voor de tafel en de scheidsrechter(s). Dit hoeven geen officiële scheidsrechters te
zijn. Jeugdscheidsrechters dienen begeleid te worden door een jeugdscheidsrechterbegeleider.
7. De deelnemende ploegen brengen zelf ballen en verfrissingen mee.
8. De 2’ straftijd is altijd effectief 2 minuten. Bij een diskwalificatie is de wedstrijdstraf voldoende.
9. Er kan een rangschikking opgemaakt te worden. Dit is niet verplicht.
10. Bij aanvang van het tornooi geeft iedere ploeg een spelerslijst met de namen, geboortedata en
lidnummers aan de organisator af. Deze worden nadien opgestuurd naar de VHV. Het is verplicht een
wedstrijdblad op te stellen van iedere wedstrijd. Het noteren van de shirtnummers, in plaats van de
namen, is hierbij voldoende.
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2.7 VHV M14 promotietornooien

VHV - M14 Promotietornooien
(oftewel de Puppies-tornooitjes)

INSCHRIJVEN KAN TOT 15 OKTOBER 2016!!
In het kader van de promotie van het meisjeshandbal, wil de VHV net zoals afgelopen seizoen 4 tornooien
aanbieden aan meisjesploegen in de categorie M14.
Hoofddoelstelling blijft om zoveel mogelijk meisjes de kans te geven om te spelen tegen andere meisjes en om
meer te kunnen spelen.
Handbalplezier en promotie van het handbal bij meisjes staat centraal!
Solidariteit en vriendschap tussen de ploegjes !
De regels blijven tijdens de tornooien soepel. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat enkele oudere meisjes
deelnemen, die anders weinig spelgelegenheid hebben binnen de competitie, alsook dat de deelnemende ploegen
andere ploegjes, beginnende ploegjes of ploegjes die met te weinig zijn maar graag willen deelnemen, uit de
nood helpen tijdens het tornooi. Dit bleek afgelopen seizoen zeer goed te werken! Nogmaals proficiat aan alle
deelnemers voor hun enthousiasme en sportiviteit!
Vandaar dat we hopen dat voor komend seizoen zoveel mogelijk clubs willen en durven inschrijven!!
Deelnemers kunnen zich melden bij linde.panis@handbal.be
Wie inschrijft, neemt deel aan de 4 tornooien. Later tijdens het jaar inschrijven is mogelijk, maar dan dient wel
ingeschreven te worden voor al de resterende tornooien.
Bepaalde deelname- en organisatiekosten komen in aanmerking voor het JeugdSportFonds!
Tornooidata
Speelweekend
Weekend 19-20/11/2016
Weekend 14-15/01/2017
Weekend 04-05/02/2017
Weekend 11-12/03/2017

Organisator 1
Bocholt
Denderbelle

Organisator 2

Uilenspiegel

Brugge

Kortessem?

Kandidaat-organisatoren kunnen zich melden bij linde.panis@handbal.be
Afhankelijk van het aantal ingeschreven ploegjes, zullen er één of meerdere locaties per speelweekend voorzien
worden.
Richtlijnen
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1. Het hoofddoel van deze tornooien is zoveel mogelijk M14 speelsters een extra speelgelegenheid aan te
bieden en hen de kans bieden te spelen tegen meisjes van eigen leeftijd. Er mogen niet teveel beperkende
regels zijn, er dient soepel geageerd te worden.
2. Er worden 4 promotieweekends georganiseerd. Hier kunnen 2 of zelfs drie tornooien plaatsvinden,
afhankelijk van het aantal deelnemers. De tornooien worden verdeeld over de regio’s. De VHV verdeelt
de ploegen met de betrachting het zo interessant mogelijk te maken voor iedere ploeg.
3. Inschrijven voor 15 oktober. Wie inschrijft, neemt deel aan de 4 tornooien. Forfait levert een boete op
van 50 euro, te betalen aan de VHV die het doorstort naar de organisator. Later inschrijven kan, maar
dan dient deelgenomen te worden aan al de resterende tornooien. Dit om de continuïteit te garanderen.
4. De tornooien staan open voor alle ploegen, ook samengestelde gelegenheidsploegen en ploegen uit
Wallonië.
5. De organisator stelt zich tolerant op wat betreft de leeftijd: bv. toelaten van enkele speelsters die 1 of
2 jaar te oud zijn. De toelating hiervoor dient evenwel op voorhand aan de organisator gevraagd te
worden. Ook ten opzichte van ploegen die met minder speelsters aantreden, dient sportief gehandeld te
worden, door bv 5 tegen 5 te spelen of speelsters af te geven. Zoveel mogelijk meisjes zoveel mogelijk
laten spelen, is de boodschap!
6. Het speelschema wordt opgesteld door de VHV in samenspraak met de organisator. Er wordt gezorgd dat
elke ploeg zoveel mogelijk speelt.
7. De organisator zorgt voor de tafel en de scheidsrechter(s). Dit hoeven geen officiële scheidsrechters te
zijn, maar indien mogelijk wel meisjes. Jeugdscheidsrechters dienen begeleid te worden door een
jeugdscheidsrechterbegeleider.
8. De deelnemende ploegen brengen zelf ballen en verfrissingen mee.
9. De 2’ straftijd is altijd effectief 2 minuten. Bij een diskwalificatie is de wedstrijdstraf voldoende.
10. Er kan een rangschikking opgemaakt te worden. Dit is niet verplicht.
11. Bij aanvang van het tornooi geeft iedere ploeg een spelerslijst met de namen, geboortedata en
lidnummers aan de organisator af. Deze worden nadien opgestuurd naar de VHV. Het is niet verplicht een
officieel wedstrijdblad op te stellen van iedere wedstrijd.
12. Nieuwe speelsters die nog niet aangesloten zijn bij de VHV, mogen het tornooi meespelen. Daarna dienen
ze lid te zijn. De geboortedatum van de betreffende speelster wordt genoteerd op de spelerslijst die bij
aanvang van het tornooi wordt afgegeven.
13. De tornooien gelden voor de verzekering ook als ‘sportpromotionele activiteit’
Polisnummers verzekering:
- sportongevallen (voor aangesloten leden): 45.088.297
- promotionele activiteiten (voor niet-aangesloten leden) : 45.088.313
- vrijwilligers (organisatie) : 45.070.587
14. Er wordt gevraagd op foto’s te maken tijdens het tornooi. Na het tornooi kan er een verslagje met foto’s
gemaild worden naar linde.panis@handbal.be om het op de VHV-website te laten plaatsen.
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3 Wedstrijdinformatie
3.1 Programma weekend 01/02-10-2016
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4 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
4.1 Weekend 08/09-10-2016
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