VERSLAG EVALUATIEVERGADERING SEIZOEN 2016-2017
11 JUNI 2017 - DE PLAÔN
De voorzitter verwelkomt iedereen en wenst de vaders een prettige feestdag toe.
Evaluatie: door Patrick De Mot
Tornooien U8/U10:
Geen opmerkingen, alles verliep goed en er was voldoende keuze wat de tornooitjes
betreft. Er wordt aan de clubs gevraagd zo snel mogelijk de data van hun tornooien
door te geven en er voor te zorgen dat er niet te veel samen vallen, tenzij het tornooien
zijn waarvan er één in “noord” plaatsvindt en het ander in “zuid”.
Probleem dat aangehaald wordt : als er een tornooi wegvalt is het soms voor bepaalde
ploegen een probleem om nog tot het nodige aantal van 6 te raken (JSF) -> er eventueel
dan een driehoekstornooi van maken.
U12:
Geen opmerkingen. Er werd wel gevraagd om later te starten en geen nacompetitie te
hebben zodat alles vanaf het begin van het seizoen kan gepland worden. De werkgroep
“Competitie” heeft hiermee rekening gehouden. De nieuwe competitie blijft gespeeld in
twee verschillende groepen daar er te veel ploegen zijn voor één enkele groep.
U14:
Hier was er een probleem daar er veel wedstrijden gepland werden tijdens
schoolvakanties en examensperiodes. Soms werd er lang niet gespeeld door de bye’s
(die nodig zijn om een ploeg die laat beslist er nog bij te kunnen voegen).
Zoals voor U12 was de nakompetitie voor de U14 een probleem daar er te laat geweten
was tegen wie men moest spelen wat de planning van de wedstrijden verstoorde en
voor grote ontevredenheid bij de ouders zorgde.
JSR’s::
We moeten er allemaal er voor zorgen dat ze niet aangevallen worden door coaches of
vanuit de tribunes daar ze anders zullen stoppen met het fluiten van wedstrijden en dit
is een gevaarlijke toestand daar het aantal scheidsrechters nu al zodanig vermindert dat
het zorgwekkend is naar de toekomst toe.
Blijkbaar zou iedereen er mee eens zijn om aan de JSR-begeleider de mogelijkheid te
bieden om de wedstrijd eventueel te stoppen wanneer het uit de handen loopt om alles
weer eens goed recht te trekken of de JSR’s bij te staan en te helpen.
Raoul Cornelis bevestigt dat dit bij waarnemers mag en stelt voor ook de
clubbegeleiders van JSR’s het recht te gunnen om alles stop te zetten en iedereen samen
te roepen wanneer het echt nodig is, alsook hen het recht toekennen een verslag op te
maken. Het reglementent dient dus aangepast te worden om hen officieel dat recht toe
te kennen. Bij aanwezigheid van echte waarnemers, welke een verslag mogen opstellen,
gebeuren zulke feiten zeldzaam.
Men moet er wel voor zorgen dat de naam van de begeleider vanaf het begin van de
wedstrijd op het wedstrijdblad wordt vermeld en niet enkel ingevuld wordt op het

moment dat er incidenten gebeuren. Die JSR-begeleider dienen ook een jaarlijkse
bijscholing te volgen en dienen liefst gewezen scheidsrechters te zijn.
Misschien is het ook nuttig om in de reglementen duidelijk te melden wat allemaal
verwacht wordt van deze begeleiders.
Een verslag maken heeft geen zin als er geen gevolg wordt aan gegeven (frustrerend);
daar JSR’s geen verslag mogen opmaken, zou het misschien wel wenselijk zijn dat de
clubbegeleider van de JSR’s dat wel zou kunnen doen en hem dus de macht geven van
een echte waarnemer (beperkt tot wedstrijden U12 en U14 waar hij JSR’s-begeleider is
natuurlijk).
Bij de bijscholingen zal het accent gezet worden op wat mag en niet mag op een bank of
in de tribunes.
U16:
Geen opmerkingen; alles verliep goed. Er werd herinnerd dat de clubs zelf moeten
zorgen voor de aanwezigheid van scheidsrechters op jeugdwedstrijden tot en met U16
inbegrepen; het is pas vanaf M17 en J18 dat de federatie voor de scheidsrechters zorgt.
U18:
Verleden seizoen waren er te veel wedstrijden die plaatsvonden tijdens examens. Er
werd daarmee rekening gehouden door de werkgroep “Competitie” bij het opmaken van
de nieuwe kalenders.
Dames Regio en Heren Regio: alles verliep vlot.
Recreanten:
Plezier blijft troef ! De verantwoordelijken van de betrokken teams zullen samenkomen
in augustus om alles te organiseren voor volgend seizoen.
Er was een afsluittornooi in Waterloo op 5 juni waar één team, Evere, geen “recreanten”
waren (eerder veteranen) maar de sfeer bleef sportief en fair en iedereen vond het een
fijne dag, zoals dat moet bij recreanten.
Naar volgend seizoen toe voorziet de VHV een tornooi in oktober 2017.
Er wordt aan de clubs aangeraden om met een recreanten-ploeg te starten daar het
helpende handen bijbrengt in de club en dit ook een onrechtstreekse manier is om aan
nieuwe jonge leden te komen.
Werking Scheidsrechterscomité: door Raoul Cornelis
Het RSchAVB gaat verder met ad-interim voorzitter Sam Van den Plas. Johan Vijgen stelt
zich niet meer kandidaat voor de functie van aanduider -> er wordt gezocht naar een
vervanger; clubs mogen kandidaten voorstellen indien er zijn en er wordt gepreciseerd
dat er een kleine vergoeding voorzien is voor de persoon die deze functie invult.
Er wordt medegedeeld dat de planning van de bijscholingen/cursussen praktisch
volledig vastligt. Enkel de data van de nieuwe cursus JSR’s dienen nog vastgelegd te
worden in functie van de lesgever. Data verplichte bijscholing voor alle officiële

tafelofficials liggen eveneens vast. Bijscholing is verplicht, zelfs al zijn er geen
wijzigingen. Voor het noorden van de Regio zullen er waarschijnlijk twee data moeten
voorzien worden daar er te veel mensen betrokken zijn.
Nadruk zal ook gezet worden op de functie van terreinafgevaardigde daar velen blijken
te denken dat het enkel gaat om een naam op een wedstrijdblad, wat niet het geval is
daar die persoon in feite veel verantwoordelijkheid heeft.
Vroeger werden de spelregels en wedstrijdreglementen om de vier jaar aangepast en dit
liep dan ook samen met de bijscholingen daarover. Helaas klopt dit nu niet meer en de
bijscholing is een verplichting van de VHV -> dient misschien aangevraagd te worden om
dit eens te herzien.
Niet vergeten dat een tafelofficial die enkel een interne clubopleiding gevolgd heeft
enkel toegelaten is de tafel te doen tijdens Regio-wedstrijden; hij mag geen tafelofficial
zijn bij VHV competities.
Er moeten dringend nieuwe scheidsrechters gevonden worden binnen de clubs daar er
weldra een tekort aan scheidsrechters al zijn. Jonge scheidsrechters mogen rekenen op
begrip voor vrije dagen (verlof, examens, …) maar moeten toch aan hun minimum
komen. Als er niets verandert, zal men binnenkort geen SR’s meer kunnen aanduiden
voor wedstrijden van R-ploegen. Er bestaan al moeilijkheden om Sr’s te vinden voor
wedstrijden van Liga 3 Heren en voor Liga Dames , dus Regio-wedstrijden komen zeker
in gevaar en SR’s aanduiden voor deze wedstrijden wordt echt problematisch.
Er komt volk genoeg op de cursussen maar de jongeren hebben blijkbaar tal van andere
“verplichtingen” (spelen, coachen, …) die er voor zorgen dat ze te weinig wedstrijden
fluiten. Als gevolg hebben wij dan SR’s met een te laag niveau die veel te vroeg
noodgedwongen op een te hoog niveau moeten fluiten met de (negatieve) gevolgen
ervan, wat ook zorgt voor het definitief afhaken van sommigen.
Raoul Cornelis bedankt eveneens alle mensen die gewerkt hebben in Gent voor het
begeleiden van JSR’s en het fluiten van wedstrijden.
Ledeganck tornooi gaat niet door.
JSR’s zullen ingezet worden op tornooi in Lokeren.
Iemand stelt de vraag of RAVB of de VHV de tenues van de JSR’s, welke rap te klein
worden, kan vervangen en er de kost op zich nemen. Er wordt op geantwoord dat die
spelers enkel voor hun club fluiten en dat het dan ook de taak/plicht van de club zou
moeten zijn om er voor te zorgen dat ze een nieuwe uitrusting bekomen. De Bond doet
één keer de inspanning hen een truitje te geven, daarna is het de taak van de club.
Wijzigingen reglementen: door Patrick De Mot
•

De nieuwe reglementen zullen binnenkort beschikbaar zijn op de site van de Regio
en naar de clubs verzonden worden per mail.

•

Nieuwe periode voor aanvraag uitzonderingen wordt van 1 tot 31 mei. Indien er op
een officiële aanvraag geen antwoord is binnen de 30 dagen, dan mag er beschouwd
worden dat het antwoord positief is.

•

Er worden ook voortaan drie team time-outs toegekend voor wedstrijden van 2 x 25
minuten.

•

Dit seizoen was er bij de U14 ook een probleem met te laat inschrijven voor
deelname aan Beker. Dit zal vroeger moeten gebeuren om problemen van huidige
seizoen te vermijden.

•

Verplaatsen/verschuiven van wedstrijden:
Eén maand op voorhand is automatisch OK (mits akkoord tegenstrever?).
Tussen 5 en 2 dagen: enkel telefonisch !!!
Minder dan 48 uur op voorhand wordt geen verplaatsing nog toegelaten en
wordt het automatisch forfait met financiële boete + aanrekening kosten
tegenstrever/scheidsrechters.
In alle gevallen dient de aanvragende club zelf de scheidsrechters te verwittigen
van de wijziging/forfait.

•

Vraag naar mening om het invullen van de wedstrijdbladen drastisch te
vereenvoudigen: licentienummer is wel nodig voor minimum controle. Er wordt
voorgesteld om voor U12 een gewoon wedstrijdblad te behouden maar met minder
boete als er ergens iets mis is.

Suggesties kunnen nog bij de voorzitter ingediend worden binnen de week.
Er zal ook nagedacht worden om te bepalen of er iets in de reglementen kan opgenomen
worden wat betreft een eventuele time-out voor de JSR-begeleider.
De clubs zullen de volledig aangepaste nieuwe reglementering toegestuurd krijgen met de
aangebrachte wijzigingen in het rood zodat het onmiddellijk duidelijk is wat er gewijzigd
werd.
Competitie 2017-2018: door François Boeren
U8 en U10:
Er wordt aan de clubs gevraagd hun data door te geven zodat ze beschikbaar zijn voor
de ruilbeurs.
U12 :
Werken weer met een Zuid-Noord verdeling. zonder eindrondes, maar met een finaledag (tornooien van telkens 4 ploegen) volgens de rangschikking.
Er werd afgezien van het eerste voorstel om twee ploegen uit 1 club te scheiden daar dit
een probleem veroorzaakt in de club waar bepaalde ouders korte en anderen lange
verplaatsingen moeten doen voor uitwedstrijden.
Een weekend is ook voorzien voor de Beker van RAVB
U14:
2 poules van respectieflijk 7 en 8 teams waarin ploegen van eenzelfde club gesplitst
worden.zonder eindrondes. Er wordt dus een reguliere competitie voorzien waarin alle
VHV weekends vrijgelaten zijn, zodat clubs kunnen inschrijven voor die tornooien
(opgelet: dient te gebeuren voor september !), wat aangeraden is om zo eens andere
ploegen te kunnen ontmoeten. Deze competitie wordt ook gevolgd door een finale-dag.

U16:
Oorspronkelijk was een rooster van 10 voorzien maar door een bijkomende ploeg werd
het uiteindelijk een rooster van 12. De 11 ploegen spelen een halve competitie over heel
het seizoen en dan een B-competitie van de niet VHV-teams (6). VHV ploegen hebben
dan 18 speeldagen en niet VHV ploegen 20 speeldagen.
Het weekend van 5/6 mei wordt er een Final4 georganiseerd tussen de eerste drie van
de halve competitie en de eerst gerangschikte uit de B-competitie om de kampioen te
bepalen.
Alain Hilven (Sasja) meldt een probleem voor de meisjes die niet in de VHV mogen
meespelen daar die dan te weinig wedstrijden kunnen spelen (10). De problematiek zal
verder bestudeerd worden om een eventuele oplossing te vinden en een vast rooster zal
later gecommuniceerd worden.
U18:
Zeven ploegen zijn ingeschreven waarvan 3 VHV en 4 niet. Er wordt een reguliere
competitie gespeeld (dat de kampioen levert) en dan ook een B-competitie.
De andere optie bestaat erin een anderhalve competitie te spelen.
Dames Regio: 7 ploegen die anderhalve competitie spelen.
Heren Regio: 8 ploegen die anderhalve competitie spelen.
Er wordt aan de clubs gevraagd om zo snel mogelijk de naam van hun
kalenderverantwoordelijke te melden aan de competitieleiders (François Boeren/Patrick
De Mot) zodat er voor onderhandelingen onmiddellijk bij de juiste persoon aangeklopt kan
worden. De namen van de kalenderverantwoordelijken zijn terug te vinden op de RAVB
site, dus als dit correct is moet er niets gedaan worden.
Er wordt eveneens gevraagd om, bij het doorgeven van de officiële uren, duidelijk te
vermelden of het om een P-ploeg of een R-ploeg gaat.
Ethisch charter: door Freddy Lievens
Een exemplaar van dit charter zal eerstdaags aan alle clubs die het nog niet ondertekend
hebben verzonden worden.
De basis ervan komt erop neer dat er contact genomen wordt tussen clubs indien spelers
aangetrokken worden of van club veranderen. Dit contact is noodzakelijk daar er anders
problemen kunnen ontstaan wegens het inschrijven van ploegen in competitie die op het
laatste moment dienen uitgeschreven te worden wegens het wegvallen van spelers.
Dit maakt het voor iedereen ingewikkelder en minder aangenaam (bijkomende bye’s in de
wedstrijdroosters die zorgen voor langere periodes zonder spelen, minder wedstrijden, …).
Help uw eigen club en onderteken dit document aub; wij werken allen samen om er voor te
zorgen dat handbal in onze Regio op een goede manier vordert. Communiceren onder
elkaar is dus ons leitmotief.

Rondvraag: door Freddy Lievens
François Boeren vraagt welke clubs geïnteresseerd zijn voor het organiseren van Finales
en/of Bekers (2 bekers, 2 finales en 1 Final4) en verzoekt hen dit zodra mogelijk officieel te
melden. Hoe vroeger, hoe liever en zeker minstens 1 dag voor de Ruilbeurs.
Raoul Cornelis neemt nota dat scheidsrechters dienen voorzien te worden voor die
bekerwedstrijden, finales en Final4 en zal er voor zorgen dat dit ook gebeurt.
Luc Deweerdt stelt de vraag of uitzonderlijk een JSR-begeleider ook een Junior
Scheidsrechter mag zijn. Beter iemand dan niemand denkt iedereen en daar betrokkene
twintig jaar oud is en al ervaring opgelopen heeft wordt het goedgekeurd mits het feit dat
hij dan werkelijk de nodige bijscholing volgt zodat hij op die dag dan extra begeleid kan
worden met het oog op zijn nieuwe functie (dixit Raoul Cornelis).
Er wordt ook gevraagd, indien een club 2 U14 ploegen heeft, of de spelers kunnen switchen
van ploeg. Antwoord: switchen kan zonder beperkingen.
Karin Van Thielen vraagt om de wedstrijdbladen op leesbare manier in te vullen, daar dit
voor haar dikwijls voor problemen zorgt. Hoofdletters zijn aangeraden voor de namen
(dixit Freddy Lievens).
Rudy Sas stelt voor om het digitaal wedstrijdblad dat gemaakt werd door Tim Mogal uit te
testen vanaf volgend seizoen (eventueel naast het invullen van een traditioneel
wedstrijdblad in de testfase).
Clubs die zich kandidaat willen stellen om dit uit te testen kunnen zich kenbaar maken bij
Tim Mogal.
De datum voor de Ruilbeurs wordt vastgelegd op 27 augustus 2017.
Meer info volgt later.
De voorzitter wenst iedereen een fijn verlof en sluit de vergadering.

