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1 Clubnieuws
1.1 Ontslagen door de club
1.1.1 Kreasa Houthalen
Patrick Catteeuw (36689)
Robrecht Douven (71606)
Szymon Dobrzynski (65760)

1.1.2 HC Schoten
Kyra De Coster (88898)
Jonas Van Nevel (79604)
Roosje Meyers (87509)
Zhiran Jason Chen (89451)
Giselle Cuyvers (86800)
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2 VHV – KBHB mededelingen
2.1 Wedstrijdwijzigingen
Gelieve het document “Wedstrijdwijzigingen 17-18” te gebruiken om wedstrijdwijzigingen aan info@handbal.be
door te geven. Je vindt het document hier: http://www.handbal.be/nl/clubs/downloads
Gelieve voor 11/8 alle wijzigingen door te geven.

2.2 VHV secretariaat gesloten
Het VHV secretariaat is gesloten van 24/7 tot 6/7.

HB7: 2017 / 4

2.3 Reglementering trainerslicenties 2017 - 2018
2.3.1 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 KBHB 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 Topsportcel 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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2.3.2 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.

2.3.3 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.

2.3.4 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 instructeur B 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).

2.3.5 Licentieplicht seizoen 2017-2018
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

2.3.6 Opmerkingen
(1)
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.
(2)
Een traject start steeds bij de aanvraag van de trainerslicentie en wordt NIET onderbroken bij een
eventuele inactiviteit
(3)
Indien een trainer na een inactiviteit opnieuw een verlenging van zijn trainerslicentie aanvraagt, moet
hij/zij 10 credits behalen via het volgen van bijscholingen.
(4)
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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2.4 Aanvraagformulier trainerslicentie 2017-2019
□

□

NIEUWE AANVRAAG

VERLENGING

□

UPDATE

Persoonlijke gegevens

Naam:
Voornaam:
Geboortedatum:
Adres:
Postnummer:

Gemeente:

GSM:
Email:
De hoofdtrainer (met licentie) dient op het wedstrijdblad vermeld te staan onder “official A”. Enige
uitzondering mogelijk is een speler-coach.
O Gelieve het volgende vakje aan te vinken indien deze uitzondering het geval is

Licentiegegevens

Aanvraag voor:

Trainerslicentie A

Trainerslicentie B

Trainerslicentie C

Schrappen wat niet past

Geldig:

2017-2019 (2
seizoenen)

VTS diploma:

Trainer A Handbal

Trainer B Handbal

Instructeur B Handbal

Indien men het vereiste diploma nog niet behaald heeft, engageert men zich automatisch om het
kortst mogelijke traject te volgen tot het behalen hiervan.

Deze aanvraag dient opgestuurd te worden naar het secretariaat van de Vlaamse Handbal Vereniging: (bij
voorkeur via mail)
Dr. Vanderhoeydonckstraat 48 3560 Lummen
E-mail: gerrit.vertommen@handbal.be
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3 Verslagen comités/ commissies
3.1 Paritaire Scheidsrechterscommissie (P.SCH.C.)
Datum en uur: 06-03-2017 om 20.00u
Plaats: Café ‘Op ’t Hoekje’ – Koninksemsteenweg 7 te 3700 Tongeren
Aanwezig: K. Convents(KC), G. Kerremans(GK), R. Marck(RM), F. Mulleners(FM),
A. Praillet(AP), P. Denis(PD), R. Bura(RB),
Verontschuldigd: M. De Moor (MDM), F. Rothkranz(FR),
Verslag: Guy Kerremans
1.

Het verslag van de vorige vergadering (06-10-2016) wordt goedgekeurd.

2.

Wij wensen Jean Claude Bodson een spoedig herstel.

3.
BeNeLeague
- Bespreking spelfase uit de BeNe League wedstrijd Lions-Sasja, het ingewonnen advies van IHF/EHF
en het gevolg dat hieraan gegeven is vanuit het P.Sch.C. naar de Nederlandse chef-SR.
- Tussenkomsten van de heer Van Dongen tijdens de F4 van de BeNeLeague in verband met de
wedstrijdvloer wordt besproken.
- Vergoedingen van de scheidsrechters: de onkosten werden telkens met een maand vertraging
uitbetaald.
- Incident na de finales tussen een official van Lions en T.Schmack. Klacht van Lions is inmiddels
behandeld door de Tuchtcommissie van de BeNeLeague. Klacht werd “ontvankelijk” verklaard, maar
T.Schmack werd niet schuldig bevonden aan de hem ten laste gelegde feiten en de klacht werd door
de Tuchtcommissie als ongegrond verklaard.
- Vanaf 2017-18 verandert de kalender van de BeNe-league en zal dan blijkbaar duren tot eind maart.
- Tongeren, Hasselt, Bocholt en Visé zijn reeds zeker van deelname aan de BENE-league volgend
seizoen.
- Neerpelt, Tournai, Merksem en Sasja strijden om de 2 overblijvende Belgische plaatsen.
- KC klaagt aan dat men weinig respect heeft voor de chef-scheidsrechters in België. Zo werd hij
bijvoorbeeld niet officieel uitgenodigd. Hij beklemtoont ook dat de scheidsrechters beter beschermd
moeten worden en niet aangevallen worden (ook niet verbaal).
4.
Nieuwe spelregelboekjes: na enkele praktische problemen bij het drukken, is nu ook de
Nederlandstalige versie beschikbaar.
5.
De vorig jaar gewijzigde spelregel in verband met de laatste 30 seconden heeft de laatste
weken voor discussies gezorgd. Bij de volgende bijscholing wordt dit best opnieuw behandeld en
verduidelijkt, bij voorkeur met beeld en tekst. Ook het gebruik van de blauwe kaart dient nog eens
opnieuw verduidelijkt te worden aan scheidsrechters, maar ook aan tafelofficials (op alle niveaus in
voorbereiding van de competitie volgend seizoen).
6.
Het gebruik van accessoires zoals afgebeeld in het spelregelboekje onder “Richtlijnen en
interpretaties”, verduidelijkingen bij spelregel 17:12. Hier zijn er binnen de P.Sch.C. sterk
uiteenlopende visies. Aan elk lid van de P.Sch.C. wordt daarom gevraagd om zijn ideeën/visie
schriftelijk (via mail) kenbaar te maken tegen uiterlijk 3 dagen vóór de volgende vergadering, zodat
op deze vergadering dan een door alle leden gesteund voorstel naar het PUC kan geformuleerd
worden met betrekking tot de effectieve toepassing van deze spelregel.
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7.
Koppelvorming
Cols-Tonneau vormen een vast koppel. Beschikbaarheid van Tonneau is wel beperkt door zijn
werk.
Kostic-Thyssen vormen eveneens een nieuw vast koppel en dit loopt blijkbaar goed.
Beckers-Thonnon is een mogelijke koppelvorming nu Begon gestopt is.
Er wordt nog verder gezocht naar mogelijke oplossingen voor sommige scheidsrechters die nog
geen vaste collega hebben. Hopelijk vinden we hiervoor oplossingen tegen het begin van volgend
seizoen.
8.

De elites legden in december opnieuw hun nieuwe fysieke test af. Iedereen geslaagd.

9.
Young referees – Jonge Scheidsrechters
IRT-tornooien: het programma van de tornooien moet sneller gecommuniceerd worden, zodat
vroeger duidelijk is wat de behoefte aan scheidsrechters is. In sommige periodes is het erg moeilijk
(zoals in januari). Veel van onze jonge scheidsrechters zijn dan niet beschikbaar wegens examens.
Mail J.Vandeberg : KC en FM zullen een antwoord formuleren.
10.
Nationale bijscholingen:
- deze was initieel voorzien voor afgelopen januari, maar diende door omstandigheden
herhaaldelijk verschoven te worden.
- voor de Elites en potentiële Elites plannen we nu een bijscholing tegen einde dit seizoen als
voorbereiding op het volgende seizoen.
- de bijscholing voor de A-scheidsrechters zal, zoals gebruikelijk, vóór aanvang van het nieuwe
seizoen plaatsvinden (ook als 2e mogelijkheid voor de Elites).
- de bijscholing voor de TK-koppels wordt, zoals de voorgaande jaren, georganiseerd einde
september (na de herexamens)
11.
Videobeelden: de clubs stellen tegenwoordig gemakkelijker de videobeelden van de match ter
beschikking van de scheidsrechters. Dit is positief.
12.
Vraag met betrekking tot de ploegopstelling bij het begin van de wedstrijd en bij aanvang van
de 2e helft (en eventuele verlengingen) : de opstelling van een keeper is sinds de wijziging van de
spelregels niet meer noodzakelijk.
13.
Aan de scheidsrechters wordt dringend gevraagd welke functie(s) zij nog bekleden bij welke
clubs, teneinde elke schijn van partijdigheid uit te kunnen sluiten bij de aanduidingen.
14.
Aan RM wordt gevraagd om FM in cc. te zetten bij de mails aangaande wijzigingen in de
aanduidingen, zodat hiermee rekening kan gehouden worden voor het indelen van de waarnemers.
15.
SR-Aanduidingen voor de finales play-offs en beker: zoals de voorgaande jaren zullen KC en
FM dit gezamenlijk doen en dit zo vlug mogelijk communiceren naar de aanduiders.
16.
De scheidsrechters voor de vriendschappelijke wedstrijden van de Belgische nationale
damesploeg tegen Groot-Brittannië werden aangeduid.
17.
In het kader van het actieplan 2022 wordt aan KC en FM gevraagd om ook voor de arbitrage
een plan te maken. FM heeft reeds een eerste SWOT analyse gemaakt. Ook de structuur van de
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arbitrage moet herbekeken worden. Volgende vergadering moeten we hierover dringend ideeën
uitwisselen.
18.
PD vraagt scheidsrechters aan te duiden voor de 2 voorwedstrijden van de nationale ploeg op
3 mei 2017 te Leuven. Voordeckers-Blanckaert en Dister-Chedron worden hiervoor voorgesteld. PD zal
hun dit mededelen.
19. Volgende vergadering: 29 mei 2017 – 19h30, In café ‘Op ’t Hoekje’ – Koninksemsteenweg 7 te
3700 Tongeren
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