Evaluatievergadering 20/05/2019
Aanwezig Elita Lebbeke , Elita Buggenhout , Brabo Denderbelle , KHT Roeselare , HC Schoten ,HBC
Evergem , HBC Dendermonde , Desselgemse HC , DB Gent , HC Thor , DHC Waasmunster HK
Waasmunster , Ap. Kortrijk .
Verontschuldigingen O Brugge , Lokeren , A.Temse

Welkom
Voorstelling Regio project jeugdscheidsrechters , het project kan enkel slagen als de clubs
meewerken , we zoeken jsr die goesting hebben om te fluiten , we vragen aan de clubs om deze
namen door te geven aan de begeleiders Erik , Simon en Jochen , eventueel via Guido
➢ Competitie

1. Senioren Dames Heren , hier moet niets aan veranderen
2. J18 2*25 min beginnen met 3 strafworpen 2 wedstrijden per ontmoeting
hier moet niets aan veranderen .
3. J16 2*25 min beginnen met 3 strafworpen 2 wedstrijden per ontmoeting
2 reeksen zonder nacompetitie
hier moet niets aan veranderen
4. M17 2*25 min beginnen met 3 strafworpen 2 wedstrijden per ontmoeting
2 reeksen met nacompetitie samen met AVB was een interessante
competitie maar zal volgend jaar anders georganiseerd worden samen met
de andere regio’s maar hangt af van de inschrijvingen .
5. J14 3*15 min 3 wedstrijden ( sets ) per ontmoeting . derde wedstrijd telt
niet mee voor uiteindelijke rangschikking 2 reeksen Finaledag met de
beste 2 van elke reeks om te bepalen wie naar eindronde VHV mag . hier
moet niets aan veranderen
6. M15 3*15 min 3 wedstrijden ( sets ) per ontmoeting . Derde wedstrijd telt
niet mee voor uiteindelijke rangschikking samen met AVB indien nodig
finaledag waar de eerste en tweede naar de VHV eindronde mogen . zal
volgend jaar anders georganiseerd worden samen met de andere regio’s
maar hangt af van de inschrijvingen .
7. U12 3*15 min 3 wedstrijden ( sets ) per ontmoeting . Op het einde van het
seizoen groot U12 tornooi waar iedereen vrij kan op inschrijven .

gemengde competitie , een meisjesploeg .De clubs zijn voorstander van
een competitie over gans de regio om voldoende wedstrijden te kunnen
spelen deze competitie niet meer stilleggen op de VHV weekends maar
gewoon doorspelen .in AVB en Limburg spelen ze met verlaagde doelen we
willen dat ook doen zodat onze spelertjes niet steeds boven gooien .
8. U12 tornooien in Oost op de dagen van de VHV competitie
3 tornooien per weekend . Blijft minihandbal deze
tornooien laten doorgaan tijdens de competitie , niet in een weekend van de
VHV competitie. Aantal tornooien in een weekend beperken . enkel voor
instappers en ploegjes die onvoldoende hebben om competitie te spelen
9 . U10 Tornooien in Oost op de dagen van de VHV competitie
3 tornooien per weekend Tornooien laten doorgaan niet
samen met U12 wel met U8 niet op VHV weekends alle ploegen kunnen
uitgenodigd worden . Eventueel 2 tornooien per weekend
10. U8 Tornooien in Oost op de dagen van de VHV competitie
3 tornooien per weekend Tornooien laten doorgaan niet
samen met U12 wel met U8 niet op VHV weekends alle ploegen kunnen
uitgenodigd worden . Eventueel 2 tornooien per weekend

Wat de scheidsrechters betreft is het misschien aangewezen om de J18 eventueel te laten fluiten
door een seniorscheidsrechter samen met een nieuwe minder ervaren scheidsrechter .
Bij de J16 en M17 wordt aan de clubs nog eens duidelijk gemaakt dat ze een jeugdscheidsrechter
mogen laten meefluiten met de seniorscheidsrechter , eventueel kan ook een beginnende
scheidsrechter van de club .
Guido zal op de cel competitie van juni aankaarten dat de balmaat beter , net als bij de U18 zou
verkleint worden bij M17 naar maat 1en zonder hars.
Voor de tornooien 8-10 en 12 dienen we een duidelijk regelement te maken , en vragen aan de clubs
ook om dat na te leven .
Guido laat ook weten dat B ploegen niet meer zichtbaar zullen zijn in de kalender , ze zullen wel in
het verslag van het DB terug te vinden zijn bij de aanvraag .
Guido vraagt ook om , zoals gevraagd in HB7 , ook aan de competitieleider de ingeschreven ploegen
bij de vhv te laten weten zodat we verder kunnen werken aan de competitie .
Van het scheidsrechterscomité is men bezorgt om het aantal scheidsrechters maar ook de ontvangst
laat soms te wensen over . Soms zelfs geen wedstrijdformulieren aanwezig .
De voorzitter legt ook nog uit dat er een deontologische code komt al wie met de club betrokken is ,
bestuurders ,trainers , speelsters en spelers scheidsrechters maar ook voor de supporters .
De aansluitingskaarten zullen verdwijnen , iedere speler zal zijn ID of iets anders dienen voor te
leggen waaruit blijkt wie hij is kunnen voorleggen .
Al deze dingen zullen natuurlijk afhangen van, de inschrijvingen en eventueel bijkomende vragen ,
we hopen ook dat er in de loop van het seizoen geen ploegen zijn die algemeen FF geven .

