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Boetes September
nr

datum wedstrijd

PI001

12 sep Atomix - Welta Bonheiden

PG009

27 sep Atomix - Schoten 2

overtreding

cat

5834

* 86689

boete
11,2

4

11,2

4

Totaal Atomix

PD001
PD037

8

12 sep Brasschaat - Uilenspiegel
W
26 sep Schoten 1 - Brasschaat
nog niet aangesloten
Totaal Brasschaat

PG006

20 sep Schoten 2 - GBSK

PE006

20 sep Schoten 2 - GBSK

20 sep Welta Bonheiden - GBSK

12

13,3

12

11,2

4
28

* 71156
mer: 71109
6010 (club

* 8599
PI016

11,2

Uitgesteld, telefonisch door GBSK zaterdag 19/09/2015

11,2

4

13,3

12

11,2

4

8,5,b

12

Totaal GBSK

PI142

13 sep Leuven - Uilenspiegel E

PI142

13 sep Leuven - Uilenspiegel E

PG012

27 sep Leuven Tigers - Heist op
den Berg

32

007 ipv PI142

Wedstrijd uitgesteld door Leuven via mail 24/09/2015

11,2

4

9,5

20

8,5,c

24

Totaal Leuven

PA004

19 sep Schoten - Olse Merksem

PC009

PI027

11,2

4

26 sep Olse Merksem - HvH Zand- * Geen tafeloﬃcial aanwezig en ook niet op wedstrijdblad genovliet
teerd
Totaal Olse Merksem

13,1

15

27 sep

11,2

- Leuven Tigers

* Tafeloﬃcial aanwezig maar niet ingevuld op het blad ( club

48

19

4
4

Handbal in de Regio 1504 26 10 2015

pag 2

PH019

19 sep Olse Merksem - Rhino

PH019

19 sep Olse Merksem - Rhino

PH019

19 sep Olse Merksem - Rhino

PH031

26 sep Rhino - Uilenspiegel W

PH031

26 sep Rhino - Uilenspiegel W

* Straver Astrid: op 19/9 nog niet aangesloten : geboortedatum
niet genoteerd
* Bij 2 spelers: Steurs Lander en Verheyen Wout geen shirtnummer genoteerd
* Wouters Wim: genoteerd als zaalverantwoordelijke met geboortedatum: pas aangesloten op 14/10/2015
aangesloten onder nr 83151
Totaal Rhino

PF007

19 sep KV Sasja - Uilenspiegel E

PH016

19 sep Uilenspiegel W - Schoten 2 * Geen doelverlaging

* E achter club bezoekers niet genoteerd

PB036

26 sep Schoten 2 - Uilenspiegel
Wilrijk 2

* Kleuren tenue niet ingevuld

11,2

4

11,2

4

11,2

8

13,2

20

11,2

4
40

11,2

4

4,7

15

11,2

4
23

PG001

12 sep Atomix - Welta Bonheiden

11,2

4

PG001

12 sep Atomix - Welta Bonheiden

11,2

4

PI031

26 sep Uilenspiegl E - Welta Bonheiden

11,2

4

Totaal Welta Bonheiden

PB006

26 sep Welta Mechelen - GBSK

* 82378: Janssens Chloe: niet aangesloten. Dus niet speelgerechTotaal Welta Mechelen
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Red Wolves – Tsjechië 7 november 2015 20u
Op 7 november spelen de Red Wolves om 20 uur in Kortrijk tegen
Tsjechië.
Het pilootcomité van de KBHB wil de wedstrijden van de nationale ploeg
gebruiken als middel om het Belgisch handbal naar een hoger niveau te tillen. Om dit te bereiken hebben ze volle zalen nodig op de thuiswedstrijden
van de Red Wolves.
Het Regio comité Antwerpen – Vlaams-Brabant wil hier een steentje toe bijdragen en wil een vak
van 500 plaatsen vullen met rode Antwerps – Brabantse supporters.
Als we daarin slagen willen onze Red Wolves als tegenprestatie naar de beker van AntwerpenVlaams Brabant voor JM12 spelers komen. Gun aub onze/uw kinderen zo’n mooi moment en
schrijf onmiddellijk in voor de actie “Rood Vak”.
Praktisch wil dit zeggen dat de Regio bussen inlegt om de supporters naar Kortrijk te brengen. Combi-Tickets wedstrijd+busvervoer kunnen tot 25 oktober per mail besteld worden via de
Regio : penningmeester@handbal-avb.be (Marcel Matthijnssens).
Kostprijs: bus + inkom wedstrijd:
 volwassenen: 13 €
 kinderen tot en met 13 jaar: 10 €
Mensen die met eigen vervoer naar Kortrijk gaan kunnen eveneens ticketten aanschaffen aan 8 €
(volwassenen) en 5 € (kinderen tot en met 13 jaar), maar moeten dit DUIDELIJK melden in hun
aanvraag.
Tickets dienen aangevraagd te worden via de clubs en zullen ter beschikking gesteld worden via
de clubs, NA betaling op rekening BE 13 0689 0021 9439 van de Regio.
Voor verdere info kun je altijd terecht bij onze penningmeester, Marcel Matthijnssens.
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Verslag van de Vergadering van het
Regio Comité Antwerpen – Vlaams-Brabant
donderdag 21 mei 2015
Aanwezig:
RAVB:
RSCAVB:

ren (FBO), Tim Mogal (TMO), Rudi Sas (RSA), Erwin Dirkx (EDI)
Bruno Everaert (BEV)

Verontschuldigd:

Tim Mogal (TMO), Patrick De Mot (PDM), Staf Vergauwen (SVG)

Den Dijk, Wespelaar
Agenda

Verslag Vorige Vergadering
Scheidsrechters
Financië n
Regiowerking
Competitie
Communicatie
Vorming & Promotie
Varia
Freddy opent de vergadering.
Freddy feliciteert alle ploegen met het behalen van hun respectievelijke titels.
Verslag Vorige Vergadering
Het verslag van de vergadering van 16 april 2015 wordt goedgekeurd.
Scheidsrechters
Bijscholingen
Scheidsrechters (B, regio, Junior) :
Jeugdscheidsrechters :
Tafelofficials :
Opleidingen

06/09 Antwerpen
13/09 Schoten, ??/ ?? regio Zuid

11/09 Schoten, 18/09 Hoboken, 25/09 Groot-Bijgaarden

Scheidsrechters (regio, Junior) :
19/09, 26/09, 03/10, 10/10, 17/10, 24/10 Schoten
Er dient bekeken of een niet meer centrale plaats kan gevonden worden (ev. Wilrijk)
Jeugdscheidsrechters :

03/10, 10/10 Noord, 17/10, 24/10 Zuid

Tafelofficials :
05/10, 12/10, Zandvliet/Merksem, 17/10, 24/10 Keerbergen
Het RSC betreurt de incidenten die zich hebben voorgedaan met een lid van RAVB tijdens de Vlaamse
Finales.
Vraag Olse Merksem: Tafelofficials dienen een officiele legitimatie te hebben vanaf U16. Voor de jongere categorieen wordt dit sterk aangeraden maar is het niet verplicht.
Vraag Olse Merksem: Turven van doelpunten is niet verplicht bij jeugdwedstrijden die vallen onder de
bevoegdheid van RAVB. Bij U16 en U18 is het toegestaan vanwege de verplichting bij de VHV,
maar er is geen controle.
Vanaf het seizoen 2015-2016 zal Karin alle wedstrijdbladen controleren. Er dient wel een kopij bezorgt te worden aan Bruno voor het opvolgen van de jeugdscheidsrechters.
Bruno wil nog eens herhalen dat indien clubs scheidsrechters aanvragen voor hun tornooien, de reglementen voorzien dat bij een aanwezigheid van meer dan 3 uur ook een maaltijd dient voorzien
te worden.
Financiën
Alle boetes tot en met april werden gefactureerd.
Naar volgend seizoen toe dienen Marcel en André duidelijke afspraken te maken over de bevoegdheden van respectievelijk RAVB en VHV.
Actie: MMA/AVT
Regio
Handbal in de Regio 1504 26 10 2015
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Vrijwilligers
Erwin deelt de vrijwilligersovereenkomst rond, die ter plaatse worden ondertekend door alle betrokkenen.
Er wordt nogmaals op aangedrongen dat ook de leden van het RSC AVB een vrijwilligersovereenkomst ondertekenen, met dien verstande dat dit enkel hun activiteiten als lid van het RSC
AVB betreft, en niet hun activiteiten als lid van de SC van de VHV of als scheidsrechter. Bruno
zal dit op de volgende vergadering van het RSC AVB aankaarten.
Evaluatievergadering
De datum van 7 juni blijkt moeilijk haalbaar, vooral door de zekere afwezigheid van Freddy, Erwin, Rudi en André. Als alternatief wordt 14 juni naar voor geschoven. Locatie Mechelen. Dit
dient dringend aan de clubs meegedeeld te worden.
Competitie
Er zijn nog een aantal wedstrijden niet gespeeld. Er dient duidelijk gecommuniceerd te worden naar
de clubs dat dit niet kan. Alle wedstrijden dienen gespeeld te zijn vóór de Vlaamse Finales. Hier
dient vanaf volgend seizoen strenger op toegezien worden, inclusief boetes.
Inschrijvingen (voorlopig, van 2 clubs nog geen antwoord)
U12: 12 (+2?)

2 poules,
rooster 6 of 8

U14: 9 (+2?)

enkele competitie
rooster 12

U16: 8 (+2?)

enkele competitie
rooster 12 (gelijklopend U14)

in de eigen leeftijdscategorie, geen uitzondering voor de aangevraagde leeftijdscategorie in de
twee voorafgaande seizoenen.
Verder zullen zowel de club en de ouders op hun veraU18: 4 !!! (+1?)dubbele competitie
rooster 6
Dames: 4 (+3)

anderhalve competitie
rooster 6 of 8

Heren: 6 (+1?)

anderhalve competitie
rooster 6 of 8
Er dient in de komende maanden, bij voorkeur samen met alle clubs, gekeken te worden hoe we er in
kunnen slagen om eigen meisjescompetities op de been te krijgen.
VHV Competitie J14
RAVB is unaniem tegen. Maar er blijkt nog maar eens dat er iets schort met de communicatie
binnen de VHV. Er is nood aan een duidelijke visie vanuit de VHV JC, met afspraken en akkoorden tussen de VHV en alle regio’s hoe men de evolutie ziet, en onder welke voorwaarden deze
kan uitgevoerd worden. Maar daar dient ook onmiddellijk een duidelijk plan aan gekoppeld te
worden, met duidelijke acties wie wat zal doen, wat de clubs kunnen verwachten en wat van
hen verlangt wordt.
Aanvragen uitzonderingen
Het is één van de prioritaire doelstellingen van de RAVB om het aantal uitzonderingen drastisch
te beperken. De laatste seizoenen swingen de aanvragen de pan uit, en zijn er nog amper ploeDaarom zal geen enkele uitzondering worden toegestaan die afwijkt van de geldende reglementen: maximum 1 jaar te oud, geen speelgelegenheid ntwoordelijkheid gewezen worden indien zij spelers/speelsters vragen op te stellen in een leeftijdscategorie boven die van de speler/
speelster.
Freddy zal navraag doen bij Ethias met betrekking tot de toepassing van de verzekering bij
sportletsels.
Actie: FLI
In de marge van deze problematiek zullen Freddy en Erwin bij de VHV aandringen op een herziening van de minimum leeftijden om mee te spelen bij de senioren: jongens 17 jaar, meisjes
16 jaar. Argumentatie: de VHV dringt aan op de oprichting van M-competities, maar laat wel
toe dat meisjes vanaf de leeftijd van 15 (reserven zelfs 14) mogen meespelen met de dames.
En sinds de wijziging van de leeftijden bij de jeugd kent de J18 een leegloop (geen drop-out
maar voornamelijk richting heren). Daarnaast zal ook gekeken worden of er geen mogelijkheid
is om de J18 om te vormen naar J19, naar analogie van M19.
Actie: FLI/EDI
Communicatie
Handbal in de Regio
Vandaag verspreid naar alle clubs. Er wordt vanuit het RAVB aangedrongen op een grotere reHandbal in de Regio 1504 26 10 2015
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gelmaat. Erwin zal samen met Patrick bekijken hoe dit kan aangepakt worden.Actie: EDI/PDM
Website
Alain zal de verschillende kampioenen vragen voor een ploegfoto inclusief beker en medailles
voor publicatie op de website.
Actie: ABR
Alain heeft een Facebook-pagina voor het RAVB opgezet. Hier is nood aan, gezien de communicatieclutuur van de jeugd op dit moment. Het bestaan ervan dient aan de clubs gecommuniceerd te worden. Eventueel kan gevraagd worden om ook de link op hun clubwebsite te plaatsen.
Huisstijl VHV
Iedereen is gewonnen voor het voorstel om mee in te stappen in de vernieuwde huisstijl van de
VHV. Erwin zal een email-handtekening ontwerpen en die aan alle RAVB leden bezorgen, inclusief een korte handleiding hoe die te gebruiken.
Vorming en Promotie
RAVB Evenement “Speed Dating”
Momenteel zijn er nog maar 2 inschrijvingen (Merksem, Schoten). Nog 3 clubs bevestigen hun aanwezigheid tijdens de vergadering (Atomix, Brasschaat, groot-Bijgaarden).
Varia
Brasschaat). Waar blijven de andere clubs? Of is het zo slecht gesteld met het handbal in
Vlaanderen dat zelfs dit te veel gevraagd is.
Freddy sluit de vergadering.
Volgende Vergadering
donderdag 18 juni, 20u30, Wilrijk
Agenda
Verslag Vorige Vergadering
Scheidsrechters
Financiën
Regio
Competitie
Communicatie
Vorming &Promotie
Varia

RUILBEURS 30 AUGUSTUS 2015 – DE PLAON
Aanwezige clubs : Atomix, Sasja, Brasschaat, Merksem, GBSK, Uilenspiegel, Welta, Heist, Leuven, Rhino, Schoten, ’t Noorden,
Verontschuldigd :Duﬀel
F. Lievens verwelkomt de vertegenwoordigers van de verschillende clubs, stelt het agenda voor en geef het woord aan de
“Red Wolves”,
in het algemeen en voor de clubs.
ploeg.
Het gedacht wordt op tafel gegooid om busreizen te laten organiseren door clubs voor de wedstrijd België – Tsjechische Republiek van 7 november 2015 (20.00 uur) en dit gedeeltelijk ﬁnancieel te laten ondersteunen door RAVB. Dit punt zal op de
agenda staan van de volgende RAVB-vergadering.
tensaldo van de eindstand nooit vermeld zal worden. Scores zullen enkel 1-0, 1-1 of 0-1 zijn. In tegensteling tot vroeger zullen
Handbal in de Regio 1504 26 10 2015
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F. Boeren herinnert ook de data van de Beker van Antwerpen – Vlaams-Brabant voor JM12, alsook de ﬁnale-eindronde voor de
s
van de RAVB ten laatste op 15 oktober 2015.
Enkele clubs melden dat sommige uitzonderingsaanvragen nog steeds zonder antwoord zijn. F. Lievens vraagt deze aanvragen
Unaniem vragen de clubs ook dat de cursussen en bijscholingen plaats zouden vinden op het einde van het seizoen en niet in
RAVB.
F. Lievens nodigt de aanwezige clubs uit om over te gaan tot de ruilbeurs en wenst iedereen veel succes voor het nieuw handbalseizoen.

VERSLAG Vergadering RC AVB dd 17 september in Wilrijk
Aanwezig : Rudi Sas (o/vzt), Marcel Matthijnssens, Patrick De Mot, François Boeren, Tim Mogal, Alain
Brys en André Vertommen
Namens RSchCAVB : Sam Van den Plas
Verontschuldigd : Freddy Lievens en Erwin Dirkx
Pt. 1. : Verslag vorige vergadering :
Werd niet ontvangen
Pt.2. : arbitrage :
1) Afspraak met Bruno Everaert w.b. taakverdeling met Sam. Bruno krijgt alle wedstrijdbladen in cc
en geeft door wie er gefloten heeft. Al de overige zaken JSR horen bij Sam.
2) Uitrusting voorzien voor de nieuwe junior-scheidsrechters : wordt goedgekeurd.
Er zijn nog polo's met het oude logo ; akkoord om nieuwe polo's met het nieuwe logo aan te schaffen
(kost ongeveer 10 Euro per polo).
3) Cursussen voor JSR organiseren op het einde van het seizoen wordt niet weerhouden. Er wordt betwijfeld of kandidaten in die periode nog voldoende gemotiveerd zijn en tevens stelt zich de vraag of
zij die de cursus toch volgen allen nog present zullen zijn in september (veel "uitval" te verwachten).
Cursus blijft best in periode september/oktober. Toch is er de suggestie om de cursussen in regio AVB
mogelijk wat meer te spreiden tijdens het seizoen. Het is nodig voldoende flexibiliteit aan de dag te
leggen om goede kandidaten maximaal te kunnen aantrekken voor de cursussen scheidsrechter en
TO's.
In 14/15 werd er een cursus georganiseerd voor JSR in Groot-Bijgaarden. Deze zou niet officieel
"erkend" zijn. Er wordt gesteld dat de kandidaten die deze hebben gevolgd in de regio AVB Zuid
slechts één sessie hoeven te volgen van de cursus in Keerbergen (17 en 24 oktober) om in orde te
zijn. Af te stemmen met Robert Vandenbroeke.
4) De polemiek die toch weer even opduikt omtrent de leveringsplicht Uilenspiegel en DHW wordt
hiermee afgesloten. Het is het positief dat de regels voor het nieuwe seizoen duidelijk gesteld zijn en
strikt zullen toegepast worden.
Pt.3. : Competitie :
1) Competitie is overal gestart.
De J12 uitslagen dienen gewoon zoals vroeger doorgestuurd. François zorgt voor omzetting en juiste
publicatie op de sites.
Bij de U14 en de U16 zijn nu ook steeds drie time-outs toegelaten.
Er is wel degelijk al eerder beslist dat tijdens het nieuwe seizoen in de regio dames reeks AVB uitzonHandbal in de Regio 1504 26 10 2015
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derlijk in 15-16 mag gespeeld worden vanaf de leeftijd van 14 jaar (verjaardag speelster).
2) Vraag van Zandvliet met verregaande uitzondering wat betreft J18 lijkt toch niet zo broodnodig te
zijn geweest gelet op aantal spelers op het wedstrijdblad de eerste wedstrijden.
3) De aangepaste boetelijst van augustus 14 is nog niet opgenomen in het reglement AVB. Aan Erwin
wordt gevraagd deze dringend na te kijken en te laten opnemen op de site AVB. Alain wil dit ondertussen al voor zijn rekening nemen (overleg met Erwin).
4) U12 :
Bekerronde in april : weekend ligt vast (16/17 april). Hiervoor zijn twee zalen vereist. Er wordt gedacht aan De Bist en De Plaon. De beschikbaarheid van deze hallen worden nagevraagd.
Tornooi "kampioenen" : weekend ligt vast (23/24 april). hiervoor is één zaal nodig gedurende ongeveer 6 uur. François kijkt na of het kan in De Plaon (centrale ligging voor de regio).
Pt.4. : Financiën :
Geen bijzonder nieuws ; alles onder controle.
Pt.5. : regiowerking :
Bij de M16 is er een gezamenlijke ploeg AVB + Oost-West (slechts 2 meisjes op de selecties in OW).
Er wordt hulp gevraagd van RCAVB en enkele clubs voor de organisatie van het IRT op zondag 4 oktober in Heist-op-den-Berg. Nota met taken en timing volgt.
Pt.6. : Communicatie :
Geen nieuws
Pt. 7. : Vorming en Promotie :
- Er worden suggesties gevraagd.
- Erwin zocht iemand in Nederland : nieuws ?
- Hulp initiaties in scholen : hoe aanpakken ?
Pt.8. : Red Wolves : "Aktie HET RODE VAK"
Op zaterdag 7 november om 20u spelen de Red Wolves hun volgende interland, tegen Tjechië. Deze
heeft plaats in sporthal "De Lange Munte" te KORTRIJK en vangt aan om 20u. Regio AVB samen met
alle clubs wil zich engageren om massaal aanwezig te zijn op deze wedstrijd.
De aktie ""Het Rode Vak" wordt opgestart. We mikken op 500 toeschouwers vanuit onze regio. Iedereen draagt een rode T-shirt, trui, trainingvest of ... . Er wordt voorgesteld om de nodige bussen in te
leggen en hiervoor een tussenkomst vanuit het budget AVB te voorzien.
Anderzijds wordt gevraagd aan een vertegenwoordiging van de Red Wolves als tegenprestatie om een
acte de présence te doen op onze "Bekerronde U12" of "Kampioenenronde U12" in april.
Het is nodig dat een werkgroep(je) dit initiatief snel vorm geeft. Aan voorzitter Freddy wordt gevraagd dit in handen te nemen. Marcel en Patrick willen zeker hierbij meewerken.
Pt.9. : Volgende vergadering :
De volgende vergadering RC AVB heeft plaats op donderdag 15 oktober om 20.30u in SH Schoten.
Alain heeft apart zaaltje vastgelegd.
Verslaggever : André Vertommen
Verslag opgemaakt en verspreid op 23 september.
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RSCAVB
Verslag vergadering: 13/10/15
Aanwezig: Cornelis R., Uten L., V.D.Plas S., Vandenbroeke R. De Moor M. Verheyen W.
Verontschuldigd: Everaert B,, De Wachter M
Verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd
Briefwisseling:



Email van A.Vertommen werd besproken. A.Vertommen zal op woensdagavond nog contact hebben met Robert en dan zal

Email ontvangen van F.Lievens i.v.m. R.Truyens. Hij gaat nu samen met P.Denis ﬂuiten. Tevens wordt er gevraagd om hem intensiever te begeleiden.(door verschillende begeleiders)
Verslag RCAVB:
– regionale scheidsrechters is goedgekeurd.
Er mogen t shirts aangekocht worden voor de regio AVB scheidsrechters begeleiders.(Max 10, -Euro)
Er wordt gevraagd om een ﬂexibiliteit, qua scheidsrechter bijscholing te bekijken
Verslag Sch.Com. VHV
Geen opmerkingen en/of vragen.
Financieel verslag:
Alles is onder controle, de onkostennota’s van de bijscholingen en cursussen die al afgewerkt zijn en waarvan de onkostennota’s al binnen gebracht zijn, zijn betaald. Mark vraagt om de onkostennota’s die nog ontbreken zo snel mogelijk binnen te breniet
voor verrassingen komen te staan.
Cursussen en bijscholingen

Om een cursus te mogen organiseren zijn er minimum 15 inschrijvingen nodig, dit is vastgelegd door het S.C.VHV. Het maxilaten worden. Te laat is te laat en cursus volzet is cursus volzet.
Handbal in de Regio 1504 26 10 2015
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Ondanks deze aandachtspunten zijn de cursussen goed verlopen.
De cursus S/T en jsr cursus regio zuid moeten nog starten. De cursus regionaal-, junior scheidsrechter is nog volop bezig.
Dit jaar is er geen bijscholing voor de regio waarnemers meer voorzien, alle medewerkers hebben nu al een druk vol program-

Aanduidingen Waarnemers
Jeugd
Oktober
PF 027
PF 026

PF 024
PD 006

Z
a

24/10

Z
a

31/10

Z
Z

8/11
14/11

14:30
16:15

Uilenspiegel

14:30

Schoten

15:45

-

Schoten

- HvH Zandvliet
-

Schoten

-

Rhino

-

Brasschaat

De Bist

W.V.Suetendael

Vorderstein

R.Cornelis

Ten Gaerde
De Bist

W.V.Croonenborch
W.Verheyen

November
PE 010
PD 029

18:15
14:30

GBSK
Uilenspiegel

Allerlei



Ook dit jaar kregen we van het RCAVB de toestemming om voor de nieuwe junior- en regionaal scheidsrechters een

worden. Deze waren nog niet in ons bezit de laatste dag van de cursus.
Einde van de vergadering 23u30
Volgende vergadering dinsdag 17/11/15 te 19u30 in Esso clubhuis Deurne.
Opgemaakt: R. Cornelis
Secr RSCAVB

Handbal in de Regio 1504 26 10 2015

pag 11

Overzicht Bestuur RAVB
Regio Comité Antwerpen – Vlaams-Brabant

Freddy Lievens J.Mertensstraat 6, 1702 Groot-Bijgaarden GSM : 0485 89 76 80
e-mail :

-avb.be of gbsk.lievensf@hotmail.com

Rudi Sas Sanderusstraat, 30 2018 Antwerpen GSM: 0474.133.361
e-mail: rudi.sas@hotmail.com
Secretaris:
Erwin Dirkx

Groenlaan 6 2950 Kapellen Tel: 03.651.58.39

GSM: 0474.524.420 e-mail: secretaris@handbal-avb.be
Penningmeester:
2940 Stabroek
Tel: 03.665.41.15 (+fax) GSM: 0475.555.669
e-mail: penningmeester@handbal-avb.be of
backup: André Vertommen Dennenweg 15, 3150 Haacht GSM : 0495 59 21 14
e-mail : andre.vertommen1@telenet.be

François Boeren of kalenders@handbal-avb.be of weltabonheiden@hotmail.com
backup:
Patrick De Mot Ten Beschstraat, 29 2650 Edegem Tel.: 03.448.19.10
GSM: 0497.252.592

patrick.demot@skynet.be

Wedstrijdbladen:
Karin Van Thielen

-avb.be

Patrick De Mot Ten Beschstraat, 29 2650 Edegem Tel.: 03.448.19.10
GSM: 0497.252.592
Alain Brys

patrick.demot@skynet.be

Wijnegembaan 17, 2900 Schoten Tel: 03.685.29.44

GSM: 0477.22.96.18 e-mail: abrys@telenet.be

Clubbegeleiding: Freddy Lievens, Patrick De Mot, André Vertommen

Bijkomende Leden Regio Comité Antwerpen-Vlaams Brabant:
Staf Vergauwen Boomgaardstraat 39 B435 2018 Antwerpen
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Tel: 03.828.25.08 e-mail: staf.vergauwen@scarlet.be
Tim Mogal
Posthoornstraat 1 bus 1, 2800 Mechelen
GSM: 0476.451.118

Regionaal Jeugdcomité
Tim Mogal en Patrick De Mot vertegenwoordigen de RAVB in het jeugdcomité van de VHV.

Regionaal Sportcomité
Luc Synquintyn M.De Coenelaan 5, 1700 Dilbeek GSM 0496 50 37 50
e-mail: luc.synquintyn@pandora.be

Galgenveld, 45 2940 Stabroek
Tel/Fax: 03.665.41.15 GSM: 0475.555.669 e-mail:

Leden:
Robert Peeters
Tim Mogal
Marc De Moor

Antverpiastraat, 45 B

2660 Hoboken

Tel: 03.827.63.98

Posthoornstraat 1 bus 1, 2800 Mechelen
Portugesestraat, 20
2660 Hoboken

François Schoeters Heidestraat, 9

2040 Zandvliet

GSM : 0476.451.118
GSM: 0477.466.078
Tel: 03.313.49.10

Regionaal Scheidsrechterscomité

Robert Vandenbroeke Kapellensteenweg 387/4, 2920 Kaltmhout Tel : 03.651.59.02
GSM: 0474.212.372 e-mail: robert.vandenbroeke@telenet.be
Secretaris:
Raoul Cornelis

Hagelberg, 11 2040 Antwerpen Tel: 03.568.10.68

e-mail: raoul.cornelis@telenet.be
Penningmeester:
Marc De Moor

Portugesestraat, 20 2660 Hoboken GSM: 0477.466.078

e-mail: mark.de.moor@telenet.be
Leden :
Luc Uten A.C. Swinnenstraat, 21

2940 Stabroek Tel: 03.664.74.68 GSM: 0472.983.312

e-mail:
Bruno Everaert, Hermansstraat 1/44, 2570 Duﬀel GSM 0498 41 14 01
e-mail : br.everaert@gmail.com
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