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1 Organisatie en Beheer
1.1.

De regioreeksen haar toegewezen door de VHV en de regionale jeugdreeksen onder haar beheer, allen
hierna regionale of regio competities genoemd, alsook de recreatieve tornooien en de regionale
bekercompetities indien deze georganiseerd worden, staan volledig onder het beheer van de Regio
Antwerpen-Vlaams/Brabant, hierna RAVB genoemd.

1.2.

RAVB kan bepaalde taken en verantwoordelijkheden delegeren aan één van haar comités, maar draagt
de uiteindelijke eindverantwoordelijkheid.

1.3.

Door hun inschrijving bij de VHV volgt automatisch de inschrijving in de regionale competities. De
ploegen zijn daardoor verplicht om deel te nemen aan de regionale competities die onder de
bevoegdheid van RAVB vallen.
Inschrijving bij de VHV impliceert ook automatisch inschrijving in de regionale bekercompetities voor
seniorenploegen indien deze georganiseerd worden.

1.4.

RAVB fungeert als competitieleider voor alle wedstrijden die onder haar bevoegdheid vallen, alsook
voor de regionale bekercompetities indien deze georganiseerd worden.

1.5.

De clubs die uitkomen in de regionale competities dienen voor het meedelen van de gegevens van hun
thuiswedstrijden aan de competitieleider van RAVB verplicht gebruik te maken van het VHV-formulier
“Wedstrijdgegevens Thuiswedstrijden”.
Clubs met ploegen die uitkomen in een competitie met een nacompetitie, zijn verplicht om ook de
gegevens van de thuiswedstrijden van deze nacompetitie mee te delen van zodra de speeldata gekend
zijn.

1.6.

De competitieleider publiceert, in principe wekelijks, de uitslagen en rangschikkingen op de website van
RAVB, en in principe maandelijks in het officieel orgaan van RAVB.

1.7.

Voor de organisatie van de recreatieve tornooien voor U12, U10, U8, en recreanten, alsook voor de
regionale bekercompetities, kan RAVB beslissen afzonderlijk reglementen te publiceren.

1.8.

Overal waar in dit document de termen U16, U14, of U12 worden gebruikt wordt hier steeds bedoeld
JM16, JM14, en JM12.

1.9.

De communicatie tussen RAVB en de clubs gebeurt bij voorkeur elektronisch. Overal waar in deze
reglementen “schriftelijk” gebruikt wordt, wordt dus per email bedoeld.
Zijn echter enkel geldig, emails gestuurd door de secretaris van de club, of door zijn officiële vervanger
indien aangekondigd in Handbal 7.

1.10. Daarnaast kan elke club jaarlijks ook een kalenderverantwoordelijke aanduiden die, naast de secretaris
van de club, bevoegd is voor wijzigingen aan de wedstrijdkalender (zie 9) en forfaits (zie 10). De
eindverantwoordelijkheid blijft echter altijd bij de secretaris van de club liggen.
De club geeft daarvoor elke seizoen en voor 1 augustus, naam, telefoonnummer en email-adres door
aan het secretariaat van RAVB. RAVB zal deze naam publiceren in haar officieel orgaan en op de website
van RAVB.
In geval van een wijziging in de loop van het seizoen wordt dit onmiddellijk gemeld aan het secretariaat
van RAVB.
1.11. Een samengestelde ploeg komt steeds uit onder één enkel stamnummer. Op gebied van naamgeving
kan, binnen bepaalde perken, en mits voorafgaande goedkeuring van RAVB, een samengestelde naam
gebruikt worden. Eenduidigheid is hier wel een vereiste.
1.12. De “Bijzonderheden Seizoen” worden afzonderlijk gepubliceerd, maar maken onlosmakelijk deel uit van
deze reglementen. Deze lijst kan voor de aanvang van elk seizoen aangepast worden door RAVB.
1.13. De reglementen en bepalingen van de KBHB alsook van de VHV blijven onverminderd van toepassing op
het regionale niveau, behalve wanneer de regionale reglementen en bepalingen afwijkingen of
aanpassingen voorzien die binnen de bevoegdheid van RAVB vallen.
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1.14. Een club die inschrijft in de competitie, wordt verondersteld de reglementen en bepalingen te kennen,
en deze na te leven en toe te passen.

2 Leeftijden
2.1.

2.2.

2.3.

In overeenstemming met artikel 221.A van de VHV-reglementen, worden de jeugdspelers
onderverdeeld in categorieën.
De juiste geboortedata per categorie zullen jaarlijks en voor het begin van de regionale competities
gepubliceerd worden in de “Bijzonderheden Seizoen” en het officieel orgaan van RAVB, en ter
informatie herhaald worden op de website van RAVB.
In functie van het opstarten van een nieuwe meisjescompetitie kunnen er afwijkende
leeftijdscategorieën gemaakt worden. Deze worden eveneens ogenomen in de “Bijzonderheden
Seizoen”
De bepalingen van artikel 222 van de VHV-reglementen blijven onverminderd van toepassing:
• Elke speler/speelster mag deelnemen aan wedstrijden in de leeftijdscategorie juist ouder dan de
zijne/hare. Hiervoor dient geen uitzondering aangevraagd te worden.
• Meer dan één categorie hoger spelen wordt niet toegestaan.
Uitzonderingen op de toepassing van de leeftijdsgrenzen kunnen worden toegestaan door RAVB maar
zijn pas geldig na de uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring door de secretaris van RAVB.
Voorwaarden
a) Een aanvraag kan enkel gedaan worden voor spelers/speelsters die aangesloten zijn bij de VHV,
onafhankelijk van de leeftijdscategorie waarvoor de uitzondering wordt aangevraagd.
b) RAVB zal in principe enkel toestemming verlenen onder de volgende voorwaarden:
• De speler(s)/speelster(s) heeft/hebben bij de eigen club geen speelgelegenheid in de eigen
leeftijdscategorie.
• De speler(s)/speelster(s) zijn maximaal 1 jaar te oud voor de leeftijdscategorie waarvoor de
uitzondering wordt aangevraagd.
• In de twee voorafgaande seizoenen werd geen uitzondering aangevraagd voor zelfde
leeftijdscategorie.
• In één seizoen zal maximum 1 uitzondering aan een speler(s)/speelster(s) worden toegekend.
• In één seizoen zullen per club maximum 4 uitzonderingen per leeftijdscategorie worden
toegestaan.
Procedure:
a) De club dient een schriftelijk verzoek in bij het secretariaat van RAVB.
• Om geldig te zijn dient de aanvraag voor een reeds aangesloten speler/speelster verzonden te
worden naar het secretariaat van RAVB tussen 1 en 30 juni 1 en 31 mei(beide data inbegrepen).
• Voor nieuw aangesloten spelers/speelsters dient de aanvraag te gebeuren binnen de 15
kalenderdagen na hun aansluiting, en minstens 15 kalenderdagen voor de eerste wedstrijd voor
de desbetreffende speler/speelster.
b) De aanvraag moet verplicht volgende gegevens bevatten:
• De voornaam, naam, geboortedatum, aansluitingsnummer en aansluitingsdatum van de
speler(s)/speelster(s) waarvoor een uitzondering wordt aangevraagd.
• De leeftijdscategorie of reeks, en ploeg waarvoor de uitzondering wordt aangevraagd.
c) Alle aanvragen zullen door RAVB behandeld worden op haar eerste vergadering na ontvangst van de
aanvraag, waarna de club een schriftelijke toestemming ontvangt voor die speler(s)/speelster(s)
indien de uitzondering aanvaard werd. In geval van weigering zal RAVB een gemotiveerd antwoord
aan de clubs sturen. Als er geen antwoord is na 30 kalenderdagen na de vergadering wordt de
aanvraag automatisch goedgekeurd.
Ingeval van weigering zal RAVB een gemotiveerd antwoord aan de club te sturen.
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d) De schriftelijke toestemming van RAVB dient verplicht bij de VHV-aansluitingskaart gevoegd te
worden, zodat controle bij elke wedstrijd steeds mogelijk is.
Gevolgen:
a) Van zodra RAVB toestemming heeft verleend, krijgt de ploeg automatisch het statuut van B-ploeg
(zie 3.2), ook als de desbetreffende speler(s)/speelster(s) uiteindelijk niet wordt/worden opgesteld.
b) Indien geen toelating werd gevraagd of verleend, of een overtreding wordt vastgesteld, wordt dit
steeds beschouwd als het opstellen van een niet speelgerechtigde speler/speelster.
Voor het toekennen van een uitzondering zal steeds remgeld aangerekend worden.
2.4.

Het aantal speler(s)/speelster(s) dat buiten de leeftijdsgrenzen en waarvoor RAVB een toestemming
heeft verleenden, dat tegelijk mag opgesteld worden, wordt beperkt tot maximaal 2 per wedstrijd.
De vermelding van de naam van de speler/speelster op het wedstrijdblad geldt als voldoende bewijs om
als opgesteld te worden beschouwd.

2.5.

Voor alle afwijkingen op artikel 2.3 moet de club een gemotiveerd dossier indienen bij het secretariaat
van RAVB, waarna de club zal uitgenodigd worden om de aanvraag toe te lichten en te verdedigen op de
eerst volgende vergadering RAVB die doorgaat minimum 14 dagen na ontvangst van de vraag om
gehoord te worden.
RAVB antwoord binnen 7 dagen kalenderdagen na deze vergadering of de aanvraag al dan niet aanvaard
werd.
Bij een negatief antwoord kan de club beroep aantekenen bij de bevoegde instanties van de VHV.

2.6.

Voor een samengestelde ploeg zullen geen uitzonderingen aanvaard worden.

2.7.

Alle overtredingen op de toepassing van de leeftijdsgrenzen worden steeds beschouwd als het opstellen
van een niet-speelgerechtigde speler (zie 10.5).

3 Reeksen
3.1.

In de regioreeksen heren en dames kan een club een R-ploeg inschrijven. Alle ploegen, dus ook een
R-ploeg, nemen volwaardig deel aan de competitie, en kunnen dus aanspraak maken op de titel van
regionaal kampioen. Een R-ploeg kan echter nooit in aanmerking komen voor promotie naar een
VHV-reeks.

3.2.

In alle jeugdreeksen kan een club een B-ploeg inschrijven. Een B-ploeg speelt altijd buiten competitie, en
kan daardoor nooit aanspraak maken op de regionale titel van kampioen, noch in aanmerking komen
voor deelname aan eender welke VHV-Jeugdeindronde of VHV-Jeugdfinale.

3.3.

In één en dezelfde jeugdreeks kan een club nooit meer B-ploegen inschrijven dan dat het P-ploegen
inschrijft.

3.4.

Een samengestelde ploeg wordt bij senioren steeds beschouwd als een R-ploeg en bij de jeugd als een
B-ploeg.

4 Spelers
4.1.

Voor deelname aan de regiocompetities voor senioren, de VHV-Jeugdcompetities, de
VHV-Jeugdeindronde, en de verschillende VHV-Jeugdfinales, gelden de VHV-reglementen.

4.2.

Vanaf het moment dat een speler/speelster de leeftijd van 15 jaar heeft bereikt (dag van de verjaardag),
moet hij/zij aangesloten zijn bij de VHV en speelgerechtigd om opgesteld te mogen worden. Het speelt
daarbij geen rol in welke reeks hij/zij uitkomt.

4.3.

Om deel te mogen nemen aan wedstrijden van J18 moet een speler aangesloten zijn bij de VHV en
speelgerechtigd om opgesteld te mogen worden, ook indien hij de leeftijd van 15 jaar nog niet heeft
bereikt.
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4.4.

Voor wedstrijden van U16, U14 of U12, mag een niet bij de VHV aangesloten speler/speelster opgesteld
worden in zijn leeftijdscategorie, enkel en alleen mits voorleggen van een identiteitsbewijs en op
volledige verantwoordelijkheid van de club. Op het wedstrijdblad dient verplicht zijn/haar
geboortedatum genoteerd te worden.
Hij/zij moet echter aangesloten zijn bij de VHV en speelgerechtigd na maximaal drie gespeelde
wedstrijden, en dus vóór zijn/haar vierde wedstrijd.

4.5.

In J18 ploegen spelen enkel jongens. In M- ploegen spelen uitsluitend meisjes. J16, J14 en J12 mogen
gemengd spelen. Gemengde ploegen spelen altijd in de jongenscompetitie.

4.6.

Alle overtredingen tegen de aansluiting en het opstellen van speler(s)/speelster(s) worden steeds
beschouwd als het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler/speelster (zie 10.5).

4.7.

Indien een club als P-ploeg uitkomt, blijft artikel 623 van de VHV-reglementen betreffende de
overgangen van spelers tussen de diverse ploegen onverminderd van kracht.

4.8.

Indien een club met twee of meer P-ploegen in één en dezelfde reeks uitkomt, zijn de
speler(s)/speelster(s) voor de rest van de lopende competitie gebonden aan die P-ploeg waar de
betrokken speler/speelster zijn derde wedstrijd speelt.

4.9.

Indien een club één of meer R-ploegen inschrijft in eenzelfde reeks, mogen speler/speelster vrij
gewisseld worden tussen de P-ploegen en de R-ploegen, en tussen de R-ploegen onderling, maar niet
tussen de P-ploegen onderling, met dien verstande dat een speler/speelster in één competitie niet meer
dan tweemaal viermaal tegen dezelfde tegenstander mag spelen in één en dezelfde reeks.

4.10. Overtredingen tegen de overgangen van speler(s)/speelster(s) tussen de verschillende ploegen worden
beschouwd als het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler/speelster (zie 10.5).
4.11. De vermelding op het wedstrijdblad van de naam van de speler/speelster is voldoende om als opgesteld
beschouwd te worden.
4.12. Naast hun VHV-aansluitingskaart moeten alle speler(s)/speelster(s) vanaf de leeftijd van 14 jaar (dag van
de verjaardag) op vraag van de scheidsrechters of officials, steeds hun identiteitskaart of gelijkwaardig
document kunnen voorleggen.
Het ontbreken van aansluitings- en/of identiteitskaart(en) dient steeds vermeld te worden op het
wedstrijdblad.
Weigering wordt gelijkgesteld aan het opstellen van een niet-gekwalificeerde speler/speelster (zie 10.5).
4.13. De twee op het wedstrijdblad vermelde tafelofficials hebben beide het recht om aan de hand van de
aansluitings- en identiteitskaarten, de leeftijd van de speler(s)/speelster (s) van de tegenpartij te
controleren.
Weigering wordt gelijkgesteld aan het opstellen van een niet-gekwalificeerde speler/speelster (zie 10.5).
Zij kunnen de scheidsrechter(s) vragen om de eventueel vastgestelde onregelmatigheden op het
wedstrijdblad te vermelden.
4.14. Alle leden van RAVB of van één van zijn comités hebben het recht om tijdens elke wedstrijd die onder de
bevoegdheid van RAVB valt, zowel het wedstrijdblad, de aansluitingskaarten alsook de
identiteitskaarten te controleren.

5 Wedstrijden
5.1.

Alle wedstrijden worden in zaal gespeeld, op een normaal speelveld, conform de geldende spelregels en
reglementen van de VHV.

5.2.

Voor het aanvangsuur van de wedstrijden bij de senioren gelden de bepalingen van artikel 614.C van de
VHV-reglementen.

5.3.

Alle jeugdwedstrijden worden in principe gespeeld op zaterdag of zondag, en mogen ten vroegste
aanvangen om 10u00, en moeten ten laatste beginnen:
a) U8 en U10
om 16u00
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b) U12 en U14

om 17u00

c) U16 en J18

om 18u00

Clubs mogen mits onderling akkoord afwijken van deze dagen of uren.
5.4.

Duur van de wedstrijden:
a) senioren
2 x 30 minuten en 10 minuten rust
b) J18
2 x 30 minuten en 10 minuten rust
c) U16
2 x 25 minuten en 10 minuten rust
d) J14
2 x 25 minuten en 10 minuten rust
e) M14
3X 15 minuten en telkens 5 minuten rust
f) U12
3 x 15 minuten en telkens 5 minuten rust

5.5.

Er wordt enkel gespeeld met officiële wedstrijdballen:
a) Senioren heren IHF maat 3
b) Senioren dames IHF maat 2
c) J18
IHF maat 2
d) U16
IHF maat 2
e) M17
IHF maat 1
f) U14
IHF maat 1
g) M14
IHF maat 1
h) U12
IHF maat 0

5.6.

In overeenstemming met artikel 531.G van VHV-reglementen is het gebruik van hars bij alle
jeugdwedstrijden verboden.

5.7.

Wedstrijden van U12 wordt verplicht gespeeld met verlaagde handbaldoelen. De afmetingen worden
dan 3 meter breed en 1,70 meter hoog (zie ook EHF-brochure Mini Handball, 2004).
De verlaging dient uit stevig materiaal te bestaan, en dient op zulke wijze bevestigd te worden dat dit
geen gevaar kan opleveren voor de spelers.
Als de bal tijdens het spel de doelverlaging raakt, wordt er gewoon verder gespeeld, net zoals wanneer
de bal een paal of de dwarslat raakt.

5.8.

De bezochte club is verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van kleedkamers, het
wedstrijdblad en wedstrijdballen. De bezochte club zorgt tijdens de wedstrijd ook voor voldoende
drinkwater voor de spelers van beide ploegen.

5.9.

In alle reeksen (behalve M14) is het aanvragen van een team time-out toegestaan volgens de geldende
spelregels van de VHV. Voor de wedstrijden van 2X 30 minuten of 2 X 25 minuten geldt dat ieder team
recht heeft op 3 teamtime-outs van elk 1 minuut per wedstrijd, maar met een maximum van 2 teamtimeouts per wedstrijdhelft. Verder kan er slechts 1 team time out toegekend worden per aanval en kan er de
laatste 5 minuten van de wedstrijd slechts 1 team Time out toegekend worden per ploeg. Bij wedstrijden
met sets wordt dit gewijzigd naar één team time-out per ploeg per set. Voor de wedstrijden M14 zijn er
geen team time outs

5.10. Waarschuwingen, tijdelijke uitsluitingen (2 min) en diskwalificaties (rode kaart) gelden bij wedstrijden
met sets zoals voor de andere reeksen, voor de volledige wedstrijd, over de rust(en) heen.
5.11. In alle reeksen zullen beide ploegen voor de wedstrijd elkaar en de scheidsrechter(s) begroeten.
Na het opkomen tot het midden van het terrein, zullen eerst al de spelers van de thuisploeg de
scheidsrechter(s) begroeten, en dan alle tegenspelers. Daarna zullen de bezoekers op hun beurt de
scheidsrechter(s) begroeten.

6 Competitie
6.1.

De reguliere competitie wordt gespeeld met heen- en terugwedstrijden. Afhankelijk van het aantal
ingeschreven ploegen kan hier van afgeweken worden.
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6.2.

De eventuele nacompetitie wordt gespeeld met heen- en terugwedstrijden. Afhankelijk van het aantal
ploegen kan hiervan afgeweken worden.

6.3.

Als er voor de ingeschreven ploegen M16/M17 en M14 geen afzonderlijke competitie kan opgestart
worden, nemen zij respectievelijk deel aan de competitie U16 of U14.
M14 ploegen die deelnemen aan de competitie U14 komen in aanmerking voor deelname aan de
VHV-Jeugdeindronden M14 als er geen aparte M14 competitie is.

6.4.

Senioren, J18, U16, U14
• Er wordt gespeeld in 2 speelhelften.
• De ploeg die de meeste doelpunten gescoord heeft op het einde van de wedstrijd krijgt 2 punten, de
andere ploeg krijgt dan 0 punten.
• Eindigen beide ploegen met evenveel doelpunten dan krijgt iedere ploeg 1 punt.

6.5.

U12:
• Er wordt gespeeld in 3 “sets”. Elke set start met een 0-0 stand.
• De ploeg die de meeste doelpunten scoort in een “set” wint de “set” en krijgt 1 punt. De andere
ploeg krijg 0 punten.
• Bij een gelijke stand in een set krijgen beide ploegen 1 punt voor die set.

6.6.

Voor U8, U10 en U12 zal à rato van één keer per maand een tornooi ingericht worden door één van de
deelnemende clubs of door RAVB.

6.7.

De tornooien voor U8, U10, en U12 hebben een zuiver recreatief karakter. Het is dus niet toegelaten om
een rangschikking op te maken.
Na elke tornooi dient de organiserende clubs de lijst van de deelnemende ploegen aan RAVB en de VHV
te bezorgen.

7 Competitie in Poules.
7.1.

In geval de reguliere competitie in een bepaalde reeks in twee of meer poules wordt gespeeld, gelden
onderstaande bepalingen.

7.2.

De ploegen in elke poule spelen een afzonderlijke reguliere competitie, volgens de geldende
reglementen (zie 6).

7.3.

Op basis van de eindrangschikking in elke poule (zie 8) en het totaal aantal ploegen in de reeks worden
de ploegen opnieuw ingedeeld in twee of meer poules, waarbij de eerst gerangschikte ploegen in een
play-off poule en de andere ploegen in play-down poule(s) terecht komen.

7.4.

De ploegen in elke play-off of play-down poule spelen een barragecompetitie bestaande uit heen- en
terugwedstrijden tegen de andere ploegen in de poule, behalve tegen die ploegen waartegen men al in
de reguliere competitie heeft gespeeld. De resultaten van deze al gespeelde onderlinge wedstrijden
blijven behouden.

7.5.

Afhankelijk van het aantal totaal ploegen in een reeks kan RAVB bepalen dat alle ploegen terug tegen
elkaar spelen, en de voorafgaande resultaten niet meegenomen worden.

8 Rangschikking, Provinciale Kampioenen en Deelnemers Eindronden.
8.1.

Na afloop van de reguliere competitie wordt een rangschikking opgemaakt op basis van het aantal
behaalde punten tijdens de volledige competitie. Alle uitslagen worden in rekening genomen voor het
opmaken van de rangschikking.

8.2.

Eindigen na afloop van de volledige competitie twee of meer ploegen met hetzelfde aantal punten,
worden de volgende regels toegepast:
a) De ploeg met het meeste aantal overwinningen.
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b) Indien nog steeds gelijke stand, het resultaat van de onderlinge duels:
het aantal punten;
het doelpuntengemiddelde (quotiënt doelpunten voor en tegen);
het aantal doelpunten gescoord op verplaatsing.
c) Wanneer dit nog geen uitsluitsel geeft:
het totaal aantal doelpunten over alle wedstrijden;
het doelpuntengemiddelde (quotiënt doelpunten voor en tegen) over alle wedstrijden;
het aantal doelpunten gescoord op verplaatsing over alle wedstrijden.
d) Is er dan nog steeds geen beslissing gevallen, wordt er een testwedstrijd gespeeld op neutraal
terrein; volgens de bepalingen van artikel 634.B2 van de VHV.
De organisatie van deze testwedstrijd valt onder verantwoordelijkheid van RAVB.
8.3.

In de regiocompetities voor senioren komen alle ploegen in aanmerking voor de titel van regionaal
kampioen, dus ook R-ploegen. R-ploegen komen echter niet in aanmerking voor promotie naar een
hogere reeks.

8.4.

Indien in een jeugdreeks één of meerdere ploegen als B-ploeg aantreden, wordt een aparte
rangschikking opgesteld, waarbij enkel de uitslagen van de wedstrijden tussen de P-ploegen onderling
worden meegenomen.
B-ploegen komen dus niet in aanmerking voor de titel van regionaal kampioen, noch voor deelname aan
eender welke VHV-Jeugdeindronde.

8.5.

Senioren:
a) De ploeg die eerste eindigt op het einde van de reguliere competitie of indien van toepassing, op
het einde van de nacompetitie is regionaal kampioen (zie 8.3).
b) Voor de promotie- en degradatieregeling in de senioren reeksen, zie VHV-reglementen.

8.6.

J18 en U16:
a) De ploeg die eerste eindigt op het einde van de reguliere competitie of indien van toepassing, op
het einde van de nacompetitie is regionaal kampioen (zie 8.4).

8.7.

U14 en U12:
a) De ploeg die eerst eindigt na de reguliere competitie of indien van toepassing, op het einde van
de nacompetitie is regionaal kampioen (zie 8.4).

8.8.

De deelname aan de VHV-Jeugdeindronde J14 wordt als volgt bepaald:
a) De eerste twee gerangschikte jongens- of gemengde ploegen op het einde de reguliere
J14-competitie of nacompetitie mogen deelnemen aan de VHV-Jeugdeindronde J14.
b) Wordt één of beide plaatsen ingenomen door een ploeg die ressorteert onder een andere Regio,
mag respectievelijk de eerstvolgende en de daarop volgende gerangschikte ploeg deelnemen aan
de VHV-Jeugdeindronde.
c) In geval één van deze ploegen niet wenst deel te nemen, komen de andere ploegen in
aanmerking met inachtneming van de volgorde van rangschikking.

8.9.

De deelname aan de VHV-Jeugdeindronde M14 wordt als volgt bepaald:
a) De eerst twee gerangschikte meisjesploeg(en) op het einde de reguliere M14-competitie of de
nacompetitie mogen dan deelnemen aan de VHV-Jeugdeindronde M14.
b) Indien er geen aparte M14-competitie wordt gespeeld, mogen de eerste twee gerangschikte
meisjesploegen die deelnemen in de gemengde J14-competitie, deelnemen aan de
VHV-Jeugdeindronde J14.
c) Wordt één of beide plaatsen ingenomen door een ploeg die ressorteert onder een andere Regio,
mag respectievelijk de eerstvolgende en de daarop volgende gerangschikte ploeg deelnemen aan
de VHV-Jeugdeindronde.
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d) In geval één van deze ploegen niet wenst deel te nemen, komen de andere ploegen in
aanmerking met inachtneming van de volgorde van rangschikking.
e) Ploegen die wensen deel te nemen aan de VHV-Jeugdeindronde M14, dienen dit voor 1 maart
van het lopende seizoen kenbaar te maken aan het secretariaat van RAVB.
f) Indien er meer kandidaten zijn dan plaatsen toegewezen aan RAVB, zal RAVB een
kwalificatietornooi organiseren om de ploegen aan te duiden die mogen deelnemen.
g) Voorrang zal altijd gegeven worden aan meisjesploegen die deelnemen aan de reguliere
competitie georganiseerd door RAVB of in samenwerking met een andere regio.

9 Wedstrijdkalender.
9.1.

De wedstrijdkalender wordt opgesteld door het secretariaat van RAVB, en is na 1 september van het
lopende seizoen, en publicatie in het officieel orgaan va RAVB, bindend voor het verloop van de
competitie.
Indien mogelijk zal de wedstrijdkalender ter informatie eveneens via de website van RAVB
geconsulteerd kunnen worden.

9.2.

Alle communicatie met RAVB in verband met de wedstrijdkalender verloopt via de competitieleider van
RAVB. Enkel communicatie via kalender@handbal-avb.be is geldig.

9.3.

De clubs kunnen in onderling overleg, wedstrijden verschuiven binnen eenzelfde weekend volgens de
hieronder gestelde beperkingen (zie 9.5 en 9.7).
a) Verschuiven van een wedstrijd meer dan 30 kalenderdagen voor de wedstrijd:
Procedure:

De vragende club meldt de wijziging schriftelijk aan de tegenstrever en de
competitieleider van RAVB.

Thuisploeg vraagt voor verschuiving binnen hetzelfde weekend
Procedure:

De vragende club meldt de wijziging schriftelijk aan de tegenstrever en de
competitieleider van RAVB.

Bezoekende ploeg vraagt voor verschuiving of thuisploeg vraagt verschuiving naar een ander
weekend
Procedure :

zie procedure 9.3.b

b) Verschuiven van een wedstrijd 30 kalenderdagen of minder voor de wedstrijd:
Procedure:

De vragende club meldt de wijziging schriftelijke aan de tegenstrever voor akkoord
en de competitieleider van RAVB.
De tegenstander antwoordt schriftelijk, binnen 48 uur, met kopij naar de
competitieleider van RAVB.
De competitieleider van RAVB bevestigt de wijziging schriftelijk aan beide partijen, en
licht, indien van toepassing, de aanduider van de scheidsrechters in.
De aanvrager licht de aanduider van de scheidsrechters/waarnemers in.

c) Verschuiven van een wedstrijd minder dan 5 kalenderdagen maar minder dan 48 uur voor de
wedstrijd:
Procedure:

De vragende club telefoneert naar de tegenstrever voor akkoord en meldt dit per
telefoon aan de competitieleider van RAVB.
De competitieleider van RAVB telefoneert naar de tegenstrever voor bevestiging.
De competitieleider van RAVB bevestigt de wijziging schriftelijk aan beide partijen, en
licht indien van toepassing, de aanduider van de scheidsrechters in.
De vragende club licht de aanduider van de scheidsrechters in.
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d) Verschuiven minder dan 48 uur voor de wedstrijd is gelijk aan forfait
Er wordt benadrukt dat er telefonisch contact moet zijn om als melding te gelden. Een bericht
achterlaten op een antwoordapparaat of het versturen van een SMS, gelden niet als telefonisch
contact. Indien de secretaris of kalenderverantwoordelijke niet bereikbaar is; mag contact
opgenomen met een ander bestuurslid of de trainer van de betreffende ploeg.
9.4.

De clubs kunnen in onderling overleg, wedstrijden verplaatsen naar een ander weekend volgens de
hieronder gestelde beperkingen (zie 9.6 en 9.7).
a) Verplaatsen van een wedstrijd meer dan 1 maand voor de wedstrijd:
Procedure:

De vragende club meldt de wijziging schriftelijk aan de tegenstrever voor akkoord en
de competitieleider van RAVB.
De tegenstander antwoordt schriftelijk, en binnen 5 kalenderdagen, met kopij naar
de competitieleider van RAVB.

b) Verplaatsen van een wedstrijd 1 maand of minder voor de wedstrijd:
Procedure:

De vragende club meldt de wijziging schriftelijk aan de tegenstrever voor akkoord en
de competitieleider van RAVB.
De tegenstander antwoordt schriftelijk, binnen 48 uur, met kopij naar de
competitieleider van RAVB.
De competitieleider van RAVB bevestigt de wijziging schriftelijk aan beide partijen, en
licht, indien van toepassing, de aanduider van de scheidsrechters in.

c) Verplaatsen van een wedstrijd 7 kalenderdagen of minder op voorhand.
Procedure:

De vragende club telefoneert naar de tegenstrever voor akkoord en meldt dit per
telefoon aan de competitieleider van RAVB.
De competitieleider van RAVB telefoneert naar de tegenstrever voor bevestiging.
De competitieleider van RAVB bevestigt de wijziging schriftelijk aan beide partijen, en
licht, indien van toepassing, de aanduider van de scheidsrechters in.

Er wordt benadrukt dat er telefonisch contact moet zijn om als melding te gelden. Een bericht
achterlaten op een antwoordapparaat of het versturen van een SMS, gelden niet als telefonisch
contact. Indien de secretaris of kalenderverantwoordelijke niet bereikbaar is; mag contact
opgenomen met een ander bestuurslid of de trainer van de betreffende ploeg.
9.5.

Elke aanvraag voor het verschuiven van een wedstrijd, dient verplicht minimaal volgende gegevens te
bevatten:
• Wedstrijdnummer
• Thuisploeg
• Bezoekers
• Oorspronkelijke datum en tijd
Plus, indien deze gekend op het ogenblik van de aanvraag
• Nieuwe datum en tijd
• Eventueel naam en adres sporthal
Alle nodige communicatie met de scheidsrechtersaanduiders is de verantwoordelijkheid van de ploeg
die de verschuiving aangevraagd heeft.

9.6.

Indien een club vraagt om een wedstrijd te verplaatsen, dient deze club binnen de termijn van één
maand, en met akkoord van de tegenstrever, een nieuwe datum vast te leggen waarop deze wedstrijd
zal gespeeld worden. Indien er een verschuiving overeen gekomen is stelt de thuisploeg binnen de 15
kalenderdagen 3 data (met beginuur) voor. Bezoekende ploeg laat binnen de 5 dagen weten welke
datum voor hen mogelijk is. Bij niet naleven van deze regel zal de competitieleider forfait uitspreken en
zal de wedstrijd niet meer gespeeld worden.
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9.7.

Indien er binnen een periode van één maand geen akkoord wordt bereikt tussen de verschillende
partijen, zal de zaak behandeld worden door het Sportcomité van RAVB.

9.8.

Wedstrijden die verplaatst verschoven werden, en waarvoor een nieuwe datum werd vastgelegd,
mogen niet opnieuw verplaatst verschoven worden. In voorkomend geval zal de competitieleider forfait
uitspreken ten nadele van de aanvrager van de tweede verplaatsing.

9.9.

Alle wedstrijden die verplaatst verschoven werden dienen gespeeld te zijn voor het einde van de
competitie in die reeks (zie 9.14).

9.10. Voor het verschuiven of het verplaatsen van een wedstrijd zal aan de aanvrager remgeld aangerekend
worden.
9.11. Indien clubs, zelfs in onderling akkoord, een wedstrijd verschuiven of verplaatsen, zonder de
competitieleider van RAVB te verwittigen, verliezen beiden de punten. Indien nodig zal de zaak
behandeld worden door het Sportcomité van RAVB.
9.12. De communicatie met de competitieleider voor het verschuiven (9.3) of verplaatsen (9.4) van
wedstrijden dient beperkt te blijven tot 3 mails:
•

de originele melding van de aanvragende club

•

het eventueel vereiste akkoord van de tegenstander

•

het akkoord voor de nieuwe wedstrijddatum.

De overige communicatie tussen de clubs onderling dient enkel bijgehouden te worden voor in geval van
discussie (zie 9.7 en 9.7).
9.13. RAVB organiseert minimaal één keer per seizoen, en voor de start van de competities, een ruilbeurs.
Hierop kunnen alle hangende kalenderproblemen besproken worden.
Voor wijzigingen aan de kalenders overeengekomen voor de eerste ruilbeurs van een nieuw seizoen, of
afgesproken tijdens een door RAVB georganiseerde ruilbeurs wordt geen remgeld aangerekend.
9.14. Om de eventueel door de VHV georganiseerde test- of barragewedstrijden, eindrondes of finales
mogelijk te maken, dienen de regionale competities in alle reeksen tijdig afgelopen te zijn (zie 9.15).
Daarom zullen alle wedstrijden ten laatste gespeeld moeten zijn
a) Senioren: het laatste weekend van april van het lopende seizoen
b) J18 en U16: het weekend voor de dag van de VHV-Jeugdfinales
c) U14 en U12: het weekend voor de dag van de VHV-Jeugdeindronden J14 en M14
d) U12: het laatste weekend van mei van het lopende seizoen.
9.15. Behalve indien beide clubs de uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen van de competitieleider van
RAVB om deze wedstrijden later te spelen, verliezen beide ploegen de punten.

10 Forfaits.
10.1. Een club die voor een bepaalde reeks algemeen forfait wenst te geven moet dit zo snel mogelijk aan
RAVB melden, en dit minstens 15 kalenderdagen voor de 1 ste wedstrijd van de betreffende reeks.
Procedure:
De forfait gevende club meldt het forfait schriftelijk aan de secretaris en aan de
competitieleider van RAVB.
10.2. Wanneer een club forfait geeft voor de resterende wedstrijden van een competitie, dient zij dit
minstens 15 kalenderdagen voor de eerst volgende wedstrijd aan RAVB te melden.
Procedure:

De forfait gevende club meldt het forfait schriftelijk aan de competitieleider van
RAVB, en de eventuele tegenstanders.
De competitieleider van RAVB bevestigt de melding schriftelijk, en licht, indien van
toepassing, de aanduider van de scheidsrechters in.
De forfait gevende club licht, indien van toepassing, de aanduider van de
scheidsrechters in.
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10.3. Wanneer een club forfait geeft voor één bepaalde wedstrijd, dient de tegenstrever en RAVB ingelicht te
worden volgens onderstaande procedures:
a) Forfait, met verwittiging meer dan 15 kalenderdagen voor de wedstrijd:
Procedure:

De forfait gevende club meldt het forfait schriftelijk aan de tegenstander en de
competitieleider van RAVB.
De competitieleider van RAVB bevestigt de melding schriftelijk, en licht, indien van
toepassing, de aanduider van de scheidsrechters in.
De forfait gevende club licht, indien van toepassing, de aanduider van de
scheidsrechters in.

b)

Forfait, met verwittiging 15 kalenderdagen of minder voor de wedstrijd:

Procedure:

De forfait gevende club meldt het forfait per telefoon aan de tegenstander en de
competitieleider van RAVB, en bevestigt het forfait schriftelijk aan beide partijen.
De competitieleider van RAVB bevestigt de melding schriftelijk, en licht, indien van
toepassing, de aanduider van de scheidsrechters in

Er wordt benadrukt dat er telefonisch contact moet zijn om als melding te gelden. Een bericht
achterlaten op een antwoordapparaat of het versturen van een SMS, gelden niet als telefonisch
contact. Indien de secretaris of kalenderverantwoordelijke niet bereikbaar is; mag contact
opgenomen met een ander bestuurslid of de trainer van de betreffende ploeg.
c) Forfait, met verwittiging 48 uur of minder voor de wedstrijd:
Procedure:

De forfait gevende club meldt het forfait per telefoon aan de tegenstander, de
competitieleider van RAVB, en indien van toepassing, de aanduider van de
scheidsrechters, en bevestigt het forfait schriftelijk aan alle partijen.
De competitieleider van RAVB bevestigt de melding schriftelijk, en licht, indien van
toepassing, de aanduider van de scheidsrechters in.
De forfait gevende club licht, indien van toepassing, de aanduider van de
scheidsrechters in.

Er wordt benadrukt dat er telefonisch contact moet zijn om als melding te gelden. Een bericht
achterlaten op een antwoordapparaat of het versturen van een SMS, gelden niet als
telefonisch contact. Indien de secretaris of kalenderverantwoordelijke niet
bereikbaar is; mag contact opgenomen met een ander bestuurslid of de trainer van
de betreffende ploeg.
10.4. Wanneer een ploeg niet komt opdagen, of niet aanwezig is op het uur dat de wedstrijd normaal zou
moeten beginnen, wordt forfait zonder verwittiging uitgesproken.
10.5. De forfait gevende ploeg verliest de wedstrijd steeds met forfaitscore:
• Wedstrijden bestaande uit twee speelhelften: 10–0
• Wedstrijden bestaande uit drie sets: 3–0 per set
10.6. De benadeelde club(s) mag/mogen steeds kosten aanrekenen aan de forfait gevende ploeg volgens de
bepalingen van artikel 616 van de VHV-reglementen.
10.7. Bij herhaling kan RAVB de zaak doorsturen naar het Sportcomité van RAVB.
10.8. Forfait wordt zoveel mogelijk ambtshalve uitgesproken. Clubs kunnen steeds protest aantekenen, en de
zaak laten voorkomen op het Sportcomité van RAVB.
10.9. Het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler heeft steeds het uitspreken van forfait voor de
desbetreffende wedstrijd tot gevolg.
Bij herhaling kan RAVB de zaak doorverwijzen naar het Sportcomité van RAVB
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11 Uitslagen.
11.1. De uitslagen van alle wedstrijden die onder het beheer van RAVB vallen moeten vóór 21u00 de zondag
van de week waarin de wedstrijd gespeeld is, gemeld worden aan de uitslagencentrale van RAVB.
Voor wedstrijden die op zondag na 21u00 eindigen, dient de uitslag onmiddellijk gemeld te worden.
11.2. Enkel uitslagen gemeld op het email-adres uitslagen@handbal-avb.be zijn geldig.
11.3. Elke melding van uitslagen moet minstens volgende informatie bevatten:
• Wedstrijdnummer
• Thuisploeg
• Bezoekers
• Eindstand
Bij U12 wordt de eindstand vervangen door de eindstanden van elke set.

12 Wedstrijdbladen.
12.1. Voor alle wedstrijden is het gebruik van de officiële wedstrijdbladen van de VHV of de KBHB verplicht.
12.2. Het wedstrijdblad moet duidelijk leesbaar, in drukletters, en volledig ingevuld worden. Volgende
vermeldingen zijn verplicht:
• Het wedstrijdnummer
• Locatie, datum en uur van de wedstrijd
• Naam van de reeks
• Naam van beide ploegen
• Naam en aansluitingsnummer wedstrijdsecretaris, tijdopnemer en terreinafgevaardigde
• Rugnummer, naam en voornaam, en aansluitingsnummer spelers en officials.
12.3. Het wedstrijdblad moet wordt voor de wedstrijd door beide ploegverantwoordelijken ondertekend,
waardoor deze zich akkoord verklaren met de inhoud ervan.
12.4. Het wedstrijdblad moet minstens 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd ingevuld zijn en samen met
de aansluitingskaarten, de eventuele identiteitsbewijzen en eventuele toestemmingen ter beschikking
zijn van de scheidsrechters, de beide tafelofficials, en de eventueel aanwezige leden van RAVB of van
één van zijn comités.
12.5. Het wedstrijdblad wordt opgesteld in minstens drie exemplaren. Het origineel wordt verstuurd naar de
competitieleider van RAVB, elke club krijgt een exemplaar.
12.6. De wedstrijdbladen van alle wedstrijden die onder het beheer van RAVB vallen dienen uiterlijk de
tweede werkdag na de wedstrijd per email verzonden te worden naar de competitieleider van RAVB.
Het origineel dient als bewijsstuk door de thuisclub bewaard te worden.
12.7. Enkel wedstrijdbladen verzonden naar wedstrijdbladen@handbal-avb.be zijn geldig.
12.8. Indien het wedstrijdblad na één maand nog niet is toegekomen bij de competitieleider, wordt het als
niet verzonden beschouwd.
12.9. Bij alle jeugdwedstrijden van de door RAVB beheerde competities is het turven van doelpunten per
individuele speler niet meer toegestaan, noch het totaal aantal doelpunten per speler op het
wedstrijdblad in te vullen.
Vanwege de geldende verplichting in de VHV-competities is dit bij wedstrijden van J18 en U16 wel
toegestaan maar niet verplicht.
Het blijft wel toegestaan om bij het scoreverloop het rugnummer van de speler te noteren.
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13 Scheidsrechters.
13.1. Alle regiowedstrijden heren of dames, alsook J18, worden geleid door 2 officiële scheidsrechters,
aangeduid door het Regionaal Scheidsrechterscomité AVB, hierna RSAVB genoemd.
De wedstrijdvergoeding en de verplaatsingsonkosten voor de scheidsrechters zijn ten laste van de
thuisploeg. Voor de geldende tarieven, zie het VHV-Competitieboek.
Er wordt door RAVB een compensatiekas bijgehouden.
Bij afwezigheid van de scheidsrechters dient artikel 362 van de VHV-reglementen toegepast te worden.
13.2. Voor de wedstrijden bij U16, U14 en U12, staat de thuisploeg in voor het leveren van de
scheidsrechters.
a) De wedstrijden bij U16 en U14 worden verplicht geleid door twee jeugdscheidsrechter(s).
Indien er geen twee jeugdscheidsrechters beschikbaar zijn, mag de wedstrijd geleid worden door,
een jeugdscheidsrechter bijgestaan door een gekwalificeerd scheidsrechter, of door één of twee
gekwalificeerd scheidsrechters.
b) De wedstrijden bij U12 worden bij voorkeur geleid door twee jeugdscheidsrechter(s), een
jeugdscheidsrechter bijgestaan door een gekwalificeerd scheidsrechter, of door één of twee
gekwalificeerd scheidsrechters.
Er is geen vergoeding voor de scheidsrechters voorzien. Er wordt ook geen compensatiekas
bijgehouden.
13.3. Elke club duidt een verantwoordelijke aan voor de jeugdscheidsrechters van hun club, en geeft naam,
aansluitingsnummer, telefoonnummer en email-adres voor het begin van de competitie door aan het
secretariaat van RAVB. Deze verantwoordelijke dient te voldoen aan de vereisten bepaald door RSAVB.
Deze verantwoordelijke zal de aanduiding van jeugdscheidsrechters binnen de eigen club beheren, en
minstens 10 kalenderdagen op voorhand aan RSAVB doorgeven welke jeugdscheidsrechters welke
jeugdwedstrijden zullen leiden.
Wijzigingen en afmeldingen van jeugdscheidsrechters dienen minstens 24 uur op voorhand gemeld te
worden bij RSAVB.
13.4. Elke club duidt één of meerdere begeleiders aan voor de jeugdscheidsrechters van hun club, en geeft
naam en aansluitingsnummer voor het begin van de competitie door aan het secretariaat van RAVB.
Deze begeleiders dienen te voldoen aan de vereisten bepaald door RSAVB.
Bij elke begeleiding vermeldt de aanwezige begeleider zijn naam en aansluitingsnummer op het
wedstrijdblad in het vak “Afgevaardigde Federatie”. Indien er ook een begeleider van RSAVB aanwezig
is, zal deze laatste zijn naam in dit vak invullen.
13.5. RSAVB, dat instaat voor de opleiding en de begeleiding van de jeugdscheidsrechters, zal elke begeleiding
aankondigen.
Afwezigheid van jeugdscheidsrechters bij een aangekondigde begeleiding zal worden beboet.
13.6. De thuisploeg is steeds verantwoordelijk voor de ontvangst en de begeleiding van de scheidsrechters,
het ter beschikking stellen van een kleedkamer, evenals de verfrissing tijdens de rust. De uitbetaling van
de wedstrijdvergoeding en verplaatsingsonkosten dient voor de wedstrijd te gebeuren.
13.7. Indien gewenst kunnen clubs voor bepaalde wedstrijden voor U16, U14 of U12, officiële scheidsrechters
aanvragen aan RSAVB. De gemotiveerde aanvraag dient ten minstens 15 kalenderdagen voor de
wedstrijd schriftelijk te gebeuren bij het secretariaat van RAVB. RAVB zal in samenspraak met RSAVB
beslissen om wel dan niet officiële scheidsrechters aan te duiden voor de wedstrijd.
Alle kosten in verband met deze aanvraag vallen volledig ten laste van de aanvragende club.
13.8. Het scheidsrechtersverslag betreffende uitsluitingen en onregelmatigheden voor, tijdens of na de
wedstrijd, dient binnen de 5 werkdagen na de wedstrijd per email verzonden te worden aan het
secretariaat van RAVB.
13.9. Bij aanvang van de competitie zal RSAVB minstens één opleiding scheidsrechter en minstens twee
opleidingen jeugdscheidsrechter inrichten, welke opgesplitst wordt in een opleiding “Noord” en “Zuid”.
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13.10. Voor alle wedstrijden geleid door Jeugdscheidsrechters moet een begeleider zijn. Als er geen begeleider
van het regio Scheidsrechterscomité is moet de thuisploeg zorgen voor een clubbegeleider.
13.11. Het regio scheidsrechterscomité organiseert jaarlijks een bijscholing voor clubbegeleiders.
Clubbegeleiders die deze bijscholing gevolgd hebben en voldoen aan de voorwaarden gesteld door het
regio scheidsrechterscomité zijn erkende clubbegeleiders. Als een erkende clubbegeleider
jeugdscheidsrechters begeleidt moet hij voor de wedstrijd zijn naam invullen op het wedstrijdblad in het
vakje afgevaardigde federatie. Hij heeft dan het recht om
•

1 Time Out per set/speelhelft te vragen als hij dat nodig acht.

•

een incident melding doen aan het Regio Comité mbt het gedrag van supporters

•

Bij een diskwalificatie van een speler of official deze persoon eveneens een blauwe kaart geven. Hij
kan de blauwe kaart niet geven voor fouten gemaakt in een spelsituatie.

14 Tijdopnemer, Wedstrijdsecretaris, Terreinafgevaardigde
14.1. De bezoekers leveren de wedstrijdsecretaris, de thuisploeg de tijdopnemer. Deze moeten minstens 18
jaar oud zijn en lid zijn van de VHV.
Voor de taakverdeling, zie de VHV-reglementen en de officiële spelregels.
14.2. De thuisploeg levert de terreinafgevaardigde. Deze moet minstens 18 jaar oud zijn en aangesloten zijn
bij de VHV.
Voor de verantwoordelijkheden, zie de VHV-reglementen en de officiële spelregels.
14.3. Voor wedstrijden van senioren, J18 en U16, dienen de tijdopnemer en wedstrijdsecretaris verplicht een
interne club-opleiding voor tafelofficial gevolgd hebben, of te beschikken over een geldige
VHV-legitimatie voor tijdopnemer/wedstrijdsecretaris.
14.4. Voor wedstrijden van U14 en U12, dient de voorkeur gegeven te worden om de taak van tijdopnemer of
wedstrijdsecretaris te laten uit voeren door personen die een interne club-opleiding voor tafelofficial
gevolgd hebben, of beschikken over een geldige VHV-legitimatie voor tijdopnemer/wedstrijdsecretaris,
of die minstens deelnamen aan de cursus hiervoor.
14.5. Indien beide clubs in onderling overleg akkoord gaan, is het toegestaan om een extra persoon aan de
wedstrijdtafel te laten plaats nemen in het kader van het bijstaan van een nieuwe of van een kandidaat
tijdopnemer/wedstrijdsecretaris.
Deze kandidaat tafelofficial dient op dat ogenblik nog niet aangesloten te zijn bij de VHV, maar valt
onder de volledige verantwoordelijkheid van de desbetreffende club.
Het maximaal aantal personen aan de wedstrijdtafel mag echter nooit meer dan 4 bedragen.
14.6. Bij aanvang van de competitie zal het RSAVB minstens één opleiding tijdopnemer/wedstrijdsecretaris
inrichten. Bij voorkeur wordt deze opgesplitst in een opleiding “Noord” en “Zuid”.

15 Klachten
15.1. Alle klachten aangaande regionale aangelegenheden, worden door RAVB of door één van haar comités
van RAVB behandeld.
Het staat RAVB echter vrij om een zaak door te verwijzen naar de bevoegde comités van de VHV, als zij
van mening zijn dat de ernst van de zaak dit vereist.
15.2. Klachten moeten volgens de geldende VHV-reglementen (artikel 153D en 811) worden ingediend,
waarbij de per post verzonden aangetekende brief vervangen wordt door een email aan de secretaris
van RAVB.
De klacht dient de argumenten te bevatten op grond waarvan de klacht wordt ingediend, samen met
het bewijs van storting van de borgsom.
Na behandeling van de klacht wordt de borgsom teruggestort nadat de club de eventuele boetes heeft
betaald.
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15.3. Aangezien RAVB geen eigen beroepscomité heeft, zullen beroepen behandeld worden door het
Beroepscomité van de VHV. Beroepen dienen te worden ingediend volgens de bepalingen van de
geldende VHV-reglementen (zie artikel 153D van VHV-reglementen).

16 Sportcomité
16.1. Het Sportcomité van RAVB, hierna RSpAVB genoemd, is samengesteld uit minstens drie leden van
minstens drie verschillende clubs die worden aangesteld door RAVB. Om geldig te kunnen beslissen
moeten minstens drie leden van RSpAVB op de zitting aanwezig zijn. Wanneer RSpAVB zetelt als
rechtsprekend orgaan, zijn deze zittingen openbaar.
16.2. RSpAVB komt enkel bijeen in geval van een SR-verslag, een klacht, of op vraag van RAVB.
16.3. In geval van een klacht voor een mogelijke scheidsrechterlijke dwaling, zal RSpAVB altijd eerst het advies
vragen van het RSAVB over de inhoud van de klacht, alvorens zelf een beslissing te nemen.
16.4. Voor het bepalen van de straffen zal RSpAVB steeds gebruik maken van het disciplinair reglement van de
VHV, tenzij het om gevallen gaat die niet in dit reglement vervat staan (zie artikel 9 VHV-reglementen).
16.5. Bovenop op de straffen die RSpAVB kan opleggen naar aanleiding van een scheidsrechtersverslag, wordt
een rechtstreekse diskwalificatie met verslag altijd administratief beboet.
16.6. Indien een zaak aanhangig wordt gemaakt waarbij een club die niet onder de bevoegdheid van RAVB
valt betrokken is, zal het desbetreffende Regionale Comité uitgenodigd worden om het RSpAVB te
versterken met maximaal 2 leden.

17 Uitrusting spelers
17.1. De uitrusting van de spelers moet conform zijn met de kleuren zoals opgegeven bij de inschrijving, en
gepubliceerd in Handbal 7.
17.2. De shirts van de spelers moeten voorzien zijn van een nummer dat op de rugzijde minstens 20cm en op
de voorzijde minstens 10cm hoog moet zijn. In afwijking van artikel 531.C van VHV-reglementen is
redelijkheid de enige beperking op welke nummers mogen gebruikt worden.
17.3. Indien beide ploegen in dezelfde kleur aantreden gelden de bepalingen van artikel 5.3.3 van de VHVreglementen: de bezoekende ploeg dient een shirt met een andere kleur aan te doen.
17.4. Bij jeugdwedstrijden moeten de shirts van de doelwachters van één zelfde ploeg niet verplicht dezelfde
kleur hebben, en dienen maar moeten deze niet af te wijken van de kleur van de tegenstrever.

18 Financiën.
18.1. De lijst van de “Bijdragen en Boetes” wordt afzonderlijk gepubliceerd, maar maakt onlosmakelijk deel
uit van deze reglementen. Deze lijst kan voor de aanvang van elk seizoen aangepast worden door RAVB.
18.2. Alle bedragen ten laste of ten voordele van de clubs worden gepubliceerd in het officieel orgaan van
RAVB en bijgeschreven op de lopende rekening.
18.3. De facturatie van de bijdragen en boetes gebeurt door de VHV, en dient ook via de VHV betaald te
worden.
18.4. Bij herhaalde overtredingen, waarbij de boete normaal verhoogd wordt, zal deze verhoging niet
doorgevoerd worden zolang de betrokken club niet schriftelijk op de hoogte is gebracht van de eerste
overtreding. Dit kan per email of door publicatie in het officieel orgaan van RAVB.

19 Algemene Vergadering.
19.1. De aanwezigheid van de clubs uit de provincie Antwerpen en de provincie Vlaams-Brabant op de
Algemene Vergadering van RAVB is verplicht.
Zie ook artikel 151 van de VHV-reglementen.
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19.2. Clubs kunnen zich eventueel laten vertegenwoordigen. Elk afgevaardigde mag naast zijn eigen club,
maximaal één andere club vertegenwoordigen.
19.3. Clubs die niet onder de bevoegdheid van RAVB vallen, maar die wel een ploeg hebben in een competitie
beheerd door RAVB, mogen als waarnemer aanwezig zijn op de Algemene Vergadering van RAVB. Zij
hebben echter geen stemrecht, en kunnen ook geen kandidaten voor RAVB of één van zijn subcomité’s
voordragen.
19.4. RAVB is verplicht om een Buitengewone Algemene Vergadering bijeen te roepen indien meer dan één
derde van de onder zijn bevoegdheid vallende clubs hierom vraagt.

20 Officieel Orgaan.
20.1. Handbal in de Regio is het enige officiële orgaan van RAVB.
20.2. Handbal in de Regio verschijnt minimaal 6 keer per jaar, in de pare maanden. Het eerste nummer van
een seizoen verschijnt dus steeds in augustus en zal de volledige kalenders bevatten.
20.3. Het officieel orgaan van RAVB wordt enkel per email verzonden, en dit aan alle clubsecretarissen en
jeugdverantwoordelijken van de clubs die onder de bevoegdheid vallen van RAVB of deelnemen aan een
competitie beheert door RAVB, alsook aan alle comitéleden van RAVB.
20.4. Het officieel orgaan van RAVB zal tevens via de website van RAVB te raadplegen zijn.
20.5. Ander personen kunnen het officieel orgaan van RAVB ook elektronisch ontvangen, maar dienen dit per
email aan te vragen bij de secretaris van RAVB.
20.6. Enkel de informatie gepubliceerd in het officieel orgaan van RAVB is rechtsgeldig, de gegevens
gepubliceerd op de officiële website van RAVB zijn louter aanvullend en informatief.

21 Communicatie
21.1. Voor de communicatie tussen RAVB en de clubs, alsook tussen de clubs onderling, voorziet RAVB een
aantal generieke email-adressen:
Voor communicatie met RAVB:
• uitslagen@handbal-avb.be: melden van uitslagen
• kalender@handbal-avb.be: aanvragen van wijzigingen aan de wedstrijdkalender, alsook het
akkoord van de tegenstander, melding van forfait
• wedstrijdbladen@handbal-avb.be: de gescande kopij van de wedstrijdbladen
• penningmeester@handbal-avb.be: alle communicatie in verband met financiële aspecten
• secretaris@handbal-avb.be: alle andere communicatie met de RAVB die niet onder één van de
vier hierboven vermelde onderwerpen valt.
• voorzitter@handbal-avb.be
Voor communicatie met de clubs in regio AVB:
• clubs@handbal-avb.be: secretarissen van alle clubs
• jeugd@handbal-avb.be: jeugdverantwoordelijken van alle clubs
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