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Rudi Sas (RSA), Marcel Matthijnssens (MMA), Patrick De Mot (PDM), Staf Vergauwen
(SVG), Erwin Dirkx (EDI)
PCVB:
Freddy Lievens (FLI), André Vertommen (AVT)
PSCA:
Raoul Cornelis (RCO)
PSCVB: Verontschuldigd: Locatie: Sporthal Rode Loop, Merksem
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Rudi opent de vergadering,.

1. Verslag Vorige Vergadering
Het verslag van de vergadering van 21 maart 2013 wordt goedgekeurd.

2. Scheidsrechters
2.1.

2.2.

2.3.

In verband met de inzet van jeugdscheidsrechters stelt het PSCA twee negatieve tendensen
vast:
- Op basis van onder andere de wedstrijdbladen stelt vast dat er minder jeugdscheidsrechters
ingezet worden, maar dat wedstrijden geleid worden door scheidsrechters of soms ook door
personen die geen opleiding of ervaring als scheidsrechter hebben.
- Er bieden zich minder kandidaten aan voor de opleiding jeugdscheidsrechter.
Artikel 11 van de reglementen van het PCA bepalen dat wedstrijden bij pupillen en miniemen
geleid moeten worden of door jeugdscheidsrechters of door scheidsrechters.
Het PSCA vraagt om de verplichting in te voeren om de wedstrijden te laten leiden door
jeugdscheidsrechters, en om het aantal keer dat de wedstrijd geleid wordt door een andere
scheidsrechters te beperken tot uitzonderlijke omstandigheden, en met een maximum aantal
keer per seizoen.
Actie: EDI
Freddy legt de procedure uit die bij het PCVB gevolgd wordt:
- De club doet in samenspraak met de jeugdscheidsrechter de aanduiding en meldt dit 2 tot 3
weken op voorhand aan het PSCVB.
- Vanaf dat moment verloopt alle communicatie via het PSCVB en niet meer langs de club.
Erwin zal deze procedure opnemen in de evaluatievergadering in juni.
Actie: EDI
Rudi merkt op dat er rond de jeugdscheidsrechters weinig dynamiek gecreëerd wordt. Het idee
van bijvoorbeeld aanduiden van een koppel van de week/maand gaat dan weer veel te ver.
Vooral omdat onmiddellijk de vraag rijst wie dit zou bepalen. Op de nieuwe website zal echter
voldoende ruimte voorzien worden om de jeugdscheidsrechters wat meer in het daglicht te
plaatsen.

3. Regio
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

De RvB van de VHV heeft de wijziging van de leeftijdscategorieën goedgekeurd. Belangrijkste
veranderingen zijn:
- Opsplitsen van pagadders in 1e en 2e leerjaar, en 3e en 4e leerjaar. De tornooivorm blijft
behouden
- Vanaf welpen, nu wel competitie op groot veld.
Het PCA/PCVB gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen, maar spreekt zich uit tegen
volgende punten:
Actie: EDI
- Verplichte mandekking tijdens tornooien. Waarom niet gewoon de regels van mini-handbal
toepassen. Die worden officieel gepubliceerd door de EHF.
- Spelen in sets (bij welpen): derde set telt niet mee (wat is het nut daarvan) en de toekenning
van de punten. Het PCA/PCVB blijft voorstander van de huidige manier van werken en zal er
bij de VHV op aandringen dit via de sportdatabase te ondersteunen.
De door het PCA/PCVB opgestelde ontwerpnota dient uitgewerkt en doorgestuurd te worden.
De timing van de invoering kan pas 1 januari 2014 of zelfs 1 juli 2014 zijn.
Actie: EDI
Freddy vraagt aan het PCA/PCVB om de afgevaardigden in de verschillende commissies en de
RvB een mandaat te geven zodat zij zelfstandig beslissingen kunnen nemen zonder dat zijn
hiervoor telkens de andere leden van het PCV/PCVB moeten voor consulteren. Dit wordt
unaniem goedgekeurd.
PCA/PCVB vragen zich af waarom er nauwelijks feedback gekregen wordt rond de vernieuwde
selectiewerking. Indien er geen gestructureerde manier van samenwerking met en
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communicatie naar de regio’s komt, dreigt het hele project aan geloofwaardigheid te verliezen.
Het PCA/PCVB is van mening dat de steun van de PC’s/regio’s een absolute voorwaarde is om
van dit project een meerwaarde te maken, maar dan wil het wel meer betrokken worden.

4. Financiën
4.1.
4.2.

4.3.

HvH Zandvliet zal zijn uitstaande schuld aanzuiveren. Ze claimen dat ze hierover geen eerdere
communicatie hebben ontvangen.
Naar aanleiding van de reactie van HC Duffel met betrekking tot de zaak Uilenspiegel-Duffel
behandelt door het PSpCA op 21 maart, luidt het officiële antwoord als volgt. Het PSpCA heeft
hier enkel strikt de reglementen toegepast.Beide clubs werden uitgenodigd op de zitting van het
PSpCA maar vonden het niet nodig aanwezig te zijn, noch zich te laten vertegenwoordigen,
noch enige andere vorm van communicatie te gebruiken om hun standpunt te verduidelijken,
noch zich voor hun afwezigheid te verontschuldigen.
Marcel vraagt wanneer de nieuwe website operationeel zal zijn. Deze moet voor het begin van
de competities online zijn, dus de streefdatum is 1 augustus 2013.

5. Competitie
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

5.7.

De competities naderen stilaan hun einde, maar er zijn nog een hoop uitgesteld wedstrijden in
te halen. Verder ontbreken er nog een aantal uitslagen van wedstrijden die wel gespeeld
werden. Patrick maakt een overzicht op en contacteert de betreffende clubs.
Actie: PDM
François Boeren heeft aangegeven zich mee te willen inzetten voor het beheer van de
competities. Rudi en Patrick hebben al een eerste gesprek gehad. Erwin zal Patrick en François
betrekken bij het opstellen van de kalenders. Daarna zal beslist worden wie welke rol op zich
neemt voor het opvolgen hiervan.
Actie: EDI
Erwin stelt voor om bij de ingebruikneming van de nieuwe website ook de nodige generiek
email-adressen aan de domeinnaam te laten koppelen. Dit moet toelaten de communicatie met
het PCA/PCVB en het beheer van de competities te verbeteren. Er wordt gedacht aan minstens
de volgende adressen: voorzitter, secretaris, penningmeester, competitie (of uitslagen),
kalender, wedstrijdbladen
Er zal tijdens de evaluatie vergadering benadrukt worden dat de clubs de data van hun
thuiswedstrijden van de eventuele nacompetities ook op het blad met de data van de
thuiswedstrijden dienen in te vullen.
Naar aanleiding van de wedstrijd Rhino-Schoten, zal HC Rhino uitgenodigd worden om één en
ander toe te lichten.
Actie: EDI
Dit seizoen is er geen enkele club die geen uitzondering heeft aangevraagd voor wat betreft de
speelgerechtigheid van spelers. De uitzonderingen worden meer de regel.
Het PCA/PCVB is van oordeel dat dit dringend ingeperkt moet worden. Patrick stelt voor om
eventuele uitzonderingen niet meer als vanzelfsprekend toe te staan, maar ook om deze in de
tijd te beperken.
Er duiken geruchten op als zou de herenploeg van HC Duffel ophouden te bestaan. Hierdoor
zou er weer een seniorenploeg verdwijnen. Het PCA/PCVB zal, eventueel in samenspraak met
Gerrit Vertommen, polsen wat de juiste situatie is.

6. Promotie
6.1.
6.2.

De Vlaamse Eindronde Pupillen Meisjes gaat door op zaterdag 4 mei in Heist op den Berg.
Deze zal in de voormiddag voorafgegaan worden door een welpen- en pagaddertornooi.
Marcel bestelt de nodige bekers en medailles.
Actie: MMA

7. Evaluatievergadering
7.1.

De evaluatievergadering zal samen door het PCA en het PCVB georganiseerd worden, en is
gepland op zondag 9 juni. Erwin zal in de uitnodiging uitdrukkelijk vermelden dat de clubs
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7.2.

verzocht worden de personen die ze afvaardigen een mandaat te geven om ter plaatse de
nodige beslissingen te kunnen nemen.
Erwin contacteert François Boeren om te vragen of Welta de organisatie op zicht kan nemen.
Als alternatief wordt Groot-Bijgaarden naar voor geschoven.
Actie: EDI

8. Varia
8.1.

Patrick vraagt aan Raoul om in het vervolg het verslag van het PSCA ook naar hem door te
sturen, en wel in Word-formaat. Patrick kan het dan op de website publiceren.

Rudi sluit de vergadering.

Volgende Vergadering
•

donderdag 23 mei, Mechelen

•

donderdag 20 juni, nog te bepalen

•

zondag 9 juni, evaluatievergadering, Bonheiden of Groot-Bijgaarden
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