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HANDBAL IN LIMBURG   

Verschijnt 2-wekelijks                                 Nr 45/01 van  27/08/’20 
    

Bereikbaarheid RCL secretariaat.  
secretariaat@handballimburg.be  

  
Briefwisseling naar:   RCL-Handbal Limburg  

Gelderhorsten 145  
3920 Lommel  
 

 
Wij bieden de clubs de mogelijkheid om volgende toe te passen: 
Het wedstrijdformulier wordt door de bezochte club verstuurd, door middel van een mail naar 
wedstrijdbladen@handballimburg.be, de 1ste werkdag volgend op de wedstrijd. Het wedstrijdformulier 
dient leesbaar ingescand te zijn en te worden doorgestuurd in het formaat van een pdf.  
De originele wedstrijdbladeren zelf mogen dan maandelijks ipv wekelijks, onder een gesloten enveloppe, 
te worden doorgestuurd naar Loystraat 16, 3830 Wellen.  
Een kopie van dit wedstrijdblad dient door beide clubs te worden bewaard, en dit tot 31/12 na het 
beëindigen van het handbalseizoen.  

 

VHV-nieuws   
Meest recente info is terug te vinden via:   

Officieel Orgaan 
VHV Nieuws - Algemeen 

 
Competities 2019 – 2020 werden stopgezet (21/03/2020) 
Omwille van de aanhoudende coronacrisis hebben de Koninklijke Belgische Handbalfederatie in 
samenspraak met de Vlaamse Handbalvereniging en de Ligue Francophone de Handball vandaag beslist 
dat alle nationale, regionale en provinciale competities definitief stopgezet worden. Met andere 
woorden: de competities eindigen vandaag en zullen op een later tijdstip niet hernomen worden.  
 
Competitie 2020 – 2021: drie mogelijke scenario’s 
De nationale handbalcompetities in ons land starten in een ideaal scenario half oktober tijdens het 
weekend van 10 en 11 oktober.  Als die deadline niet gehaald zou kunnen worden wordt de 
competitiestart verschoven naar het weekend van 14 en 15 november. In het slechtste geval worden de 
competities begin volgend jaar opgestart. Dat ‘worst case scenario’ hoopt iedereen te vermijden. 
 

http://limburg.handbal.be/
mailto:wedstrijdbladen@handballimburg.be
http://www.handbal.be/nl/hb7
http://www.handbal.be/nl/publicaties/2
http://www.handbal.be/nl/news/category/5/algemeen
https://platform.handbal.be/api/calendar/weekly�
http://limburg.handbal.be/competitie.html�
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RCL-nieuws   
 
Christof Claes heeft op 22 augustus 2020,  met onmiddellijke ingang zijn ontslag bij handbal Limburg 
ingediend. Hierdoor bekleed hij geen functies meer binnen RCL. 
Wij danken hem voor zijn inzet die hij de voorbije jaren leverde binnen RCL. 
 
Het nieuwe seizoen 2020-2021 staat weer voor de deur. 
 
Jeugdcompetities 
ALLE jeugdcompetities (tot 18j) worden opgestart in oktober 2020. Er wordt een ‘normaal’ 
competitieschema opgesteld waarbij we ‘zien waar we geraken’. 
 
Het hoofddoel moet zijn om de jeugd spelplezier terug te geven en zoveel mogelijk wedstrijden te 
laten spelen. 
 
De richtlijnen vanuit de overheid dienen strikt te worden opgevolgd, net als de protocollen 
opgesteld door de federatie en de lokale overheden. Daarnaast kan er snel worden geschakeld 
aan de hand van de situatie op dat moment, met een continue opvolging en met een oog op de 
werking en beslissingen in het onderwijs. 
 
Hierbij kan het zijn dat de U12 kan doorgaan en boven 12j dient stilgelegd te worden. Dit 
onderscheid wordt, ook nu al, eveneens door de overheid gemaakt in alle maatregelen. 

 
Seniorencompetities 
Hier zijn genoodzaakt de genomen maatregelen van KBHB/VHV op te volgen. 
 
Defenitieve kalenders  
Je kan ze terugvinden via Handbal Limburg/Kalenders 

De uitgestelde wedstrijden van september zullen weldra in de kalender worden 
toegevoegd. 

 
Door de greep van Covid-19 is er voorlopig geen datum gepland voor volgende opleidingen: 

Cursus Scheidsrechter 
Cursus JSR  
Opleiding/Bijscholing: Secretaris-Tijdopnemer: de bestaande licenties worden met 1 jaar 
verlengd. 

 
  
JM12-, JM10- en JM8-TORNOOIEN  seizoen 2020-2021.  
 In september gaan we kijken welke mogelijkheden er bestaan om deze tornooivorm te laten 
doorgaan. 
 

http://limburg.handbal.be/
http://limburg.handbal.be/kalender.html
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Reglementen: 
 

 

REGLEMENTERING VAN DE HANDBALCOMPETITIE REGIO LIMBURG 
2020-2021 

 

 

Buiten de hieronder vermelde regels zijn de VHV-reglementen van toepassing. 

Wij dringen aan op FAIRPLAY bij alle ploegen om de competitiewedstrijden normaal en eerlijk 
te laten verlopen.  
Inbreuken hierop zullen streng worden bestraft. 
 

1. ORGANISATIE EN BEHEER  

1.1. Beheer 
Alle regionale competities, inclusief de beker van Limburg en de welpentornooien, staan volledig 
onder het beheer van het regiobestuur (RCL.), voor wat de organisatie betreft : 

  - het opstellen van de wedstrijdkalender, 
  - het uitstellen en verschuiven van wedstrijden, 
  - de controle van de wedstrijdbladen en eventueel beboeten van overtredingen, 
  - de publicatie van uitslagen en rangschikkingen, 
  - het behandelen van betwistingen en klachten. 
 
1.2. Leiding 

In elke regio is er een competitieleider die het praktisch verloop van de diverse competities in zijn 
regio van nabij volgt.  In Limburg is dit de Kampioenschappencommissie in samenwerking met het 
secretariaat. 
 

1.3. Publicatie 
 De competitieleider maakt de uitslagen en rangschikkingen bekend via de website. 
 
1.4. Controle 

De regionale Kampioenschappencommissie (RKC) houdt zich, als overkoepelend orgaan, bezig met 
alle onregelmatigheden die zich eventueel zouden voordoen. 
 

1.5. Rekeningen. 
Alle openstaande rekeningen, verschuldigd aan het RCL, moeten door de club betaald zijn vóór 1 
september, zoniet krijgt de club voor al  haar regionale wedstrijden (senioren + jeugd) forfait en 
wordt bij de VHV een voorstel tot  schrapping ingediend. 
 
 
 

http://limburg.handbal.be/
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2. REGLEMENT VAN DE COMPETITIE 

2.1.  Spelgerechtigdheid 

2.1.1. Leeftijd van de spe(e)l(st)er : SEIZOEN 2020-2021 
 Competitie: 

Senioren Dames en Heren zie VHV-reglement Art 221 
M19   geboren 2002-2003-2004 
J18    geboren 2003-2004 
M17   geboren 2004-2005 
J16    geboren 2005-2006 (2004M) 
M15   geboren 2006-2007 
J14    geboren 2007-2008 (2006M) 
 
M13   geboren 2008-2009-2010 
J12 + M12   geboren 2009-2010 (2008M) 

 Tornooien: 
J12 + M12   geboren 2009-2010 
J10 + M10   geboren 2011-2012 
J8 + M8   geboren 2013-2014 
J6 + M6   geboren 2015 en later. 
 

2.1.2. Lidmaatschap 
a. Senioren en J18 of M19 moeten VHV-lid en spelgerechtigd (aansluitingsdatum in platform + 5 

kalenderdagen)   zijn om te kunnen worden opgesteld. 
b. In een andere categorie mag een nog niet-aangesloten spe(e)l(st)er worden opgesteld in een 

jeugdwedstrijd van zijn/haar leeftijdscategorie, mits voorleggen van zijn/haar identiteitskaart 
en/of op verantwoordelijkheid van de club. 

(1) M17, J16, M15, J14, M13 en J12 moeten echter VHV-lid en spelgerechtigd zijn binnen 
één maand na de eerste wedstrijd. 

(2) J12/M12, J10/M10, J8/M8 en J6/M6 moeten VHV-lid zijn bij deelname aan hun vierde 
tornooi. 

 
2.1.3. Identiteitskaart 
 Naast hun VHV-lidkaart moeten alle spe(e)l(st)ers vanaf 12 jaar hun identiteitskaart kunnen 

voorleggen. Weigering wordt gelijkgesteld met het opstellen van een niet-gekwalificeerde 
spe(e)l(st)er en ook als zodanig beboet. 

2.1.4. Dubbel spelen 
2.1.4.1 Een jeugdspe(e)l(st)er mag deelnemen aan wedstrijden van één leeftijdscategorie juist boven de 

zijne/hare, echter met dien verstande dat hij/zij  maximaal twee wedstrijden op dezelfde dag mag 
spelen. Uitzondering hierop kan enkel door de Kampioenschappencommissie van de regio (RKC) 
(schriftelijk) worden toegestaan. Overtreding van deze regel wordt bestraft met een geldboete (zie 
boetenlijst). 

2.1.4.2  R-team (enkel bij Senioren) 
Men kan een ploeg inschrijven als R(ecreanten)-team. Het team moet voldoen aan de srs-
leveringsplicht. Hun tafelofficial moet de cursus secretaris/tijdwaarnemer niet gevolgd hebben. 
Een R-team dat zuiver regionaal speelt kan wel kampioen van Limburg worden maar kan niet 
stijgen naar een hogere reeks zonder toelating van de VHV. 

 
 

http://limburg.handbal.be/
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2.1.4.3  B-team (enkel bij Jeugd) 
Men kan een ploeg als B-team inschrijven, wanneer men vreest over niet genoeg spe(e)l(st)ers te 
beschikken over het ganse seizoen gezien en wil putten uit een andere ploeg.. 
De consequenties van dergelijke inschrijving zijn: een B-team kan geen kampioen van Limburg 
worden en komt  niet in aanmerking voor de VHV-A eindronde. 

 
2.1.5. Opstellen van een oudere spe(e)l(st)er 

Opstellen van een oudere spe(e)l(st)er in een lagere leeftijdscategorie mag slechts op voorwaarde 
dat: 
1. Alle uitzonderingen qua leeftijd moeten vóór aanvang van de competitie  bij de RCL 

aangevraagd worden. Enkel nieuw aangeslotenen kunnen hierop een uitzondering krijgen. 
2. Op voorhand  dient de schriftelijke toestemming op naam van de betrokken spe(e)l(st)er 

aangevraagd bij de RCL. Deze schriftelijke toestemming dient aanwezig te zijn aan de 
wedstrijdtafel, zodat controle mogelijk is.  

3. Maximum drie sp(e)l(st)ers op het wedstrijdblad  mogen van de hogere leeftijdscategorie zijn. 
Deze toegeving geldt slechts voor één seizoen.(Kan niet indien deze vorig seizoen werd 
verleend) Het volgende seizoen moet de leeftijdscategorie gerespecteerd worden.                                                          

Let wel : een ploeg die een te oude spe(e)l(st)er opstelt wordt beschouwd als een B-team en kan 
niet in aanmerking komen voor de titel van Limburgs kampioen noch voor een VHV-A eindronde. 
Zij kan wel meedoen aan een eventuele  regioniale naronde. 
 

2.1.6. Het spelen met twee ploegen in dezelfde reeks 
Indien een club met 2 ploegen in dezelfde reeks of leeftijdsgroep uitkomt, zijn de spe(e)l(st)ers 
voor de rest van het lopende seizoen gebonden aan de ploeg waarmee zij hun eerste 
competitiewedstrijd hebben gespeeld, tenzij een ploeg een B-team of R-team is. 

M.a.w. : wisselen  van ploeg is in principe niet meer toegelaten vanaf het moment dat een 
spe(e)l(st)er voor één ploeg is uitgekomen. 

 Uitzondering : 
Om bij J16 en de J14 de wedstrijd toch te laten plaats vinden bij een te laag aantal spe(e)l(st)ers in 
plaats van forfait te geven, mag worden geput uit de groep van M17 en M15  mits  een schriftelijke 
toelating op naam ( zoals voor een te oude spe(e)l(st)er : zie  hierboven Art 2.1.5. ) 
 

2.1.7.   Reglement voor een competitie verdeeld in reeksen : 
a. Op het einde van de voorronde wordt de stand opgemaakt in reeks A en reeks B. Een 

eventuele eindronde wordt opgemaakt in functie van het aantal ploegen.  
b. De ploegen spelen in een heen- en terugwedstrijd enkel nog tegen de ploegen die ze in de 

voorronde van de competitie niet hebben ontmoet met behoud van de punten die ze tegen 
die ploegen behaald hebben.  

c. Indien men van twee verschillende competities één gezamenlijke competitie maakt, wordt er 
maar één ploeg per club toegelaten in de PO-eindronde. 
 

2.1.8.   Gemengde ploegen 
Jeugdploegen die gemengd (meisjes + jongens) spelen, moeten in de jongenscompetitie spelen.  
Uitzonderingen op deze regel worden niet toegestaan. 
 

2.1.9  Samengestelde ploeg 
In de regionale jeugdreeksen kunnen twee clubs die niet voldoende spelers hebben om een ploeg 
te vormen samen een ploeg samenstellen en inschrijven. Bij VHV worden hier geen toelatingen 
voor oudere spelers aangeboden. 
 

 

http://limburg.handbal.be/
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2.1.9.1  Alle spe(e)l(st)ers moeten aangesloten en spelgerechtigd zijn bij de VHV.  
Uitzonderingen vermeld in Art 2.1.2 zijn ook van toepassing voor de jeugd van samengestelde 
ploegen. 
 

2.1.9.2  De nieuw gevormde ploeg speelt onder de naam van één dezer clubs, die bij de inschrijving wordt 
vermeld. Deze club doet de administratie zoals kalenderbespreking, kalenderwijzigingen, melding 
uitslagen, toepassing boetes enz.. 
Er moet een volledige teamopgave gebeuren met volgende gegevens : 

a. Naam, voornaam van de spe(e)l(st)er 
b. Volledig adres 
c. Geboortedatum 
d. VHV-lidnummer 
e. Naam van de club van oorsprong 

2.1.9.3  Opstellen van een spe(e)l(st)er die niet voorkomt in de teamopgave wordt gelijkgesteld met 
opstellen van een niet-gekwalificeerde spe(e)l(st)er en bijgevolg ook gevolgd door de toepassing 
van de boete. 

2.1.9.4  Al de spe(e)l(st)ers blijven aangesloten bij hun club van oorsprong. 
2.1.9.5  Een samengestelde ploeg wordt beschouwd als een R-team bij de Senioren en een B-team bij de 

jeugd. Een samengestelde ploeg kan wel kampioen van Limburg worden, mits bij de jeugd alle 
spelers tot de correcte leeftijdscategorie behoren, maar komt niet in aanmerking voor een VHV-
eindronde (uitgezonderd bij meisjes in 2020-2021) of voor stijging naar de Ligareeks. 

 
 
2.2. De competitiekalender 

2.2.1. De competitiekalender wordt opgesteld door de Kampioenschappencommissie en is bindend voor 
het verloop van de competitie. De kalender ligt vast 14 dagen voor aanvang van de competitie en na 
publicatie in de HIL en op de website. Deze kan slechts in zeer uitzonderlijke gevallen worden 
veranderd. Ook de data voor nacompetitie dienen dan ingeplant te zijn. 
 

2.2.2. Verschuiven of uitstellen van wedstrijden  
Verschuiven = het verplaatsen van een wedstrijd in hetzelfde weekend waarin hij was vastgelegd. 
Uitstel = het verplaatsen van een wedstrijd naar een weekend voor/na het weekend waarin hij was 
vastgelegd. 

a. Het melden van een wijziging van een wedstrijd moet, ook na telefonische kennisgeving, 
gebeuren per e-mail.. Een wijziging  is echter pas definitief als het akkoord van de tegenpartij 
ook op het secretariaat van het RCL is aangekomen. 
Indien een verschuiving of uitstel wordt aangevraagd na het verschijnen van de officiële 
competitiekalender, worden er administratiekosten aangerekend per wedstrijd. (zie 
boetenlijst)  
Voor elke verschuiving na de publicatie van de competitiekalender dient de thuisploeg de 
tegenpartij via e-mail te verwittigen (RCL in cc vermelden). De tegenpartij gelieve te 
bevestigen dat ze deze mail ontvangen heeft. Indien dit niet is gebeurd, blijft de wedstrijd 
behouden op de oorspronkelijke datum en uur.  
Verschuivingen binnen de 14 (veertien) dagen vóór de wedstrijd worden liefst vermeden, 
maar voor deze verschuiving is steeds de goedkeuring vereist van de tegenpartij. Indien voor 
deze wedstrijden scheidsrechters werden aangeduid, zal de verschuiving/uitstel zwaarder 
worden beboet.  
Deze regels zijn niet van toepassing in geval van heirkracht.  In dit geval dienen de 
schriftelijke bewijzen binnen de 5 (vijf) kalenderdagen na telefonische melding gestuurd te 

http://limburg.handbal.be/
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worden naar het secretariaat van de regio.  De Kampioenschappencommissie  neemt dan 
beslissingen en doet controle.  
Bij uitstel is steeds de toestemming van de tegenpartij vereist. 

b. De thuisclub dient in de mate van het mogelijke om het aanvangsuur te bepalen rekening te 
houden met de afstand die door de bezoekers moet worden afgelegd; vooral als het gaat om 
de jongsten. 

c. Indien er geen akkoord bereikt wordt tussen beide partijen of in geval van heirkracht, beslist de 
Kampioenschappencommissie. 

d. Ieder forfait zal worden beboet met een geldboete te betalen aan de VHV (zie boetenlijst). 
Eventuele onkosten van de tegenstrever worden vergoed zoals voorzien in het VHV-reglement  
Art.6.1.6 A. 

e. Clubs die zelf in onderling akkoord een wedstrijd verschuiven of verplaatsen zonder het RCL te 
verwittigen, verliezen beide  de punten en er  is een forfaitboete voor beide ploegen. 

f. Uitgestelde wedstrijden moeten gespeeld worden vóór het einde van de beftreffende 
competitie.  

g. Bij uitstel (akkoord beide ploegen of heirkracht) moet er binnen de 14 dagen/ een nieuwe 
datum vastgesteld zijn. Indien niet zal dit voorgelegd worden aan de 
Kampioenschappencommissie die er het nodige gevolg moet aan geven. 
            

2.2.3.  De provinciale competitie wordt in principe afgesloten  vóór 4 mei. Met uitzondering van J16 en J12. 
 
 

2.3. De wedstrijden 

2.3.1. Sporthal 
Alle wedstrijden worden gespeeld in sporthallen die door het regiobestuur of de VHV zijn 
gehomologeerd. Afwijkingen moeten vóór de aanvang van de competitie gemeld worden aan het 
RCL zodat het veld eventueel kan gehomologeerd worden. 

2.3.2. Duur van de wedstrijden 

Senioren: Dames en Heren 2 x 30` met 10`rust 
M19    2 x 30` met 10`rust 
J19    2 x 30` met 10`rust 
M17    2 x 25` met 10`rust  
J16    2 x 25` met 10`rust 
M15    2 x 25` met 10`rust / Iedere periode start met 0-0 
J14    2 x 25` met 10`rust 
M13    3 x 15` met 5` rust / Iedere periode start met 0-0 
J12    3 x 15` met 5` rust / Iedere periode start met 0-0 
 

  J12 + M12   Tornooivorm: Wedstrijden van max. 15` met 5` rust 
J10 + M10   Tornooivorm: Wedstrijden van max. 12` met 5` rust 
J8 + M8    Tornooivorm: Wedstrijden van max. 12` met 5` rust 
J6 + M6    

  

2.3.3.     Team-time-out 

In alle Limburgse regionale competitiewedstrijden wordt de mogelijkheid van team-time-outs 
voorzien.  

http://limburg.handbal.be/
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De bedoeling is educatief.  d.w.z. om als trainer/coach onmiddellijk te kunnen ingrijpen en 
bijsturen.     
Deze team-time-out bedraagt maximaal 3 keer 1(één) minuut per ploeg en maximaal 2 per 
wedstrijdhelft (= dus max. zes minuten per wedstrijd), waarvan maximaal 1 per ploeg in de laatste 
5 minuten van de wedstrijd. 
De team-time-out moet aangevraagd worden aan de wedstrijdtafel bij de 
wedstrijdsecretaris/tijdopnemer. 
 
 

2.3.4. JM12 (zie ook de reglementering van de Limburgse regioniale tornooien voor JM12, JM10 en JM8) 
 

2.3.4.1 Bij de JM12 loopt de wedstrijd over drie periodes van 15 minuten, waartussen 5 minuten rust. Alle 
uitslagen tellen mee voor de rangschikking. De drie uitslagen moeten medegedeeld worden aan het 
RCL.  

2.4.3.2 Puntentelling bij de wedstrijden van de JM12 
Iedere periode start met een “0-0” doelpuntenstand. 
Elke gewonnen periode levert 2 punten op, een gelijkspel  1 punt, bij verlies krijgt men 0 punten en 
bij forfait vóór de wedstrijd gespeeld is  0 punten. 
 

2.3.4.3. Sancties en bestraffing tijdens de wedstrijd van de JM12 
De regels van sancties en bestraffing zijn dezelfde als voor andere wedstrijden. Men begint niet elke periode 
opnieuw met een propere lei. 

 
2.3.5. Bij M15 begint men iedere periode met “0-0” doelpuntenstand. 

Alle uitslagen tellen mee voor de rangschikking. 
Elke gewonnen periode levert 2 punten op, een gelijkspel  1 punt, bij verlies krijgt men 0 punten en 
bij forfait vóór de wedstrijd gespeeld is  0 punten. 
 

2.3.6. Ballen  
Er wordt gespeeld met officiële wedstrijdballen. 
 

2.3.7. De bezochte ploeg is verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van kleedkamers en zorgt 
voor verfrissingen.  

 
2.3.7.  Rangschikking  
 Op het einde van de competitie wordt als eerste gerangschikt:   

1. De ploeg met het hoogste aantal punten, behaald over  het geheel van de wedstrijden in haar 
reeks.  

2. Bij gelijke punten: de ploeg met het grootste aantal overwinningen.  
3. Indien nog steeds gelijke stand: de ploeg die onderling het meeste aantal punten heeft behaald 

of, wanneer dit nog geen uitsluitsel geeft, de ploeg die onderling het hoogste doelgemiddelde 
(quotiënt van het aantal voor- en het aantal tegendoelpunten) heeft;  

4. Bij nog steeds gelijke stand : de ploeg met het hoogste doelpuntenquotiënt (=quotiënt van het 
aantal  doelpunten vóór en het aantal tegendoelpunten, tot drie cijfers na de komma, gerekend 
over het geheel  van de gespeelde wedstrijden).  

5. Is dan nog steeds geen beslissing gevallen, wordt er een testwedstrijd gespeeld op neutraal 
terrein. Eindigt deze wedstrijd onbeslist, dan worden de bepalingen van het VHV-Reglement  Art 
634 B 2  toegepast.  

6. Voor het bepalen van al de volgende plaatsen in de rangschikking, wordt op dezelfde wijze te 
werk gegaan. 
 

http://limburg.handbal.be/
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2.3.8 Puntentelling  
 2 punten:…   De winnaar. 

1 punten:…  Voor beide ploegen indien gelijkspel. 
0 punten:     De verliezer  
Bij forfait : 

a) De Kampioenschappencommissie spreekt een forfait uit :  
winnaar = 2 punten ; verliezer = 0 punten 

b) Een ploeg geeft forfait vóór de wedstrijd :  
winnaar = 2 punten ; forfaitgever (verliezer) = 0 punten 
 

2.3.8. In alle reeksen is het aan te raden dat beide ploegen vóór de wedstrijd elkaar en de scheidsrechter(s) 
begroeten. Na het opkomen tot het midden van het terrein, zullen al de spelers van de thuisploeg 
eerst de scheidsrechter(s) begroeten en daarna alle tegenspelers. Hierna zullen de bezoekers op hun 
beurt de scheidsrechter(s) begroeten. De begroeting gebeurt door het schudden van de hand. Dit 
mag vervangen worden door een high five, low five, e.d. 

 

2.4. Scheidsrechters  

Elke club duidt een verantwoordelijke aan voor de jeugdscheidsrechters van hun club, en geeft 
naam, telefoonnummer en e-mailadres door aan het regiobestuur vóór 1 september van het 
lopend seizoen. 
 

2.4.1.  M17, J16, M15, J14, M13 en J12 
De thuisploeg staat in voor het leveren van scheidsrechters. De clubs dienen bij deze wedstrijden 
bij voorkeur jeugdscheidsrechters, die minimum 14 jaar oud zijn, in te zetten. De 
verantwoordelijke voor de jeugdscheidsrechters hoort zich naast het speelveld op te stellen, mag 
ook aan wedstrijdtafel de wedstrijd volgen, mag geen tafelofficial of coach zijn van de ploegen op 
het speelveld. 
In elk ander geval moeten de scheidsrechters minstens 16 jaar oud zijn. De scheidsrechters 
moeten in elk geval lid zijn van de VHV. 
Aanbeveling :  De thuisploeg kan de bezoekers uitnodigen ook een scheidsrechter te leveren, 
zodat de wedstrijd door twee scheidsrechters wordt gefloten. 
 

2.4.2. Senioren en J18 of M19 
Deze wedstrijden worden geleid door officiële scheidsrechters, aangeduid door de 
Scheidsrechterscommissie.   

 De vergoeding van deze scheidsrechters bestaat uit 2 delen : 
a. leiding van de wedstrijd (bedragen vastgesteld door VHV-Sch.C.) 
b. de verplaatsingsonkosten Volgens VHV-reglementering. 

 Opmerking : voor tornooien : Volgens VHV-reglementering. 
 
2.4.3. Leveringsplicht 

Voor Seniorenploegen en J18 en M19 is er in Limburg leveringsplicht van scheidsrechters. Het aantal 
tekort geleverde scheidsrechters wordt op het einde van de competitie vastgesteld. De hieraan 
verbonden boete wordt geïnd door de VHV en overgemaakt aan het RCL.  

  

2.5        De secretaris/tijdwaarnemer 
  

http://limburg.handbal.be/
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2.5.1 De officiëlen van de wedstrijdtafel zijn een secretaris en een tijdwaarnemer. Zij moeten lid zijn van 
de VHV.   
De taakverdeling is dezelfde als bepaald door de VHV. Voor wedstrijden van Senioren (behalve bij R-
teams), J18 en M19  moeten ze geslaagd zijn op het examen voor secretaris/tijdwaarnemer.  
Aanbeveling : Ook voor wedstrijden van M17, J16, M15, J14, M13 en J12 is het aan te raden om 
de taak van secretaris/tijdwaarnemer te laten uitoefenen door personen die de cursus 
secretaris/tijdwaarnemer volgden en slaagden  in het examen. 

2.5.2.  Bij afwezigheid van de scheidsrechter(s) of bij verzuim van controle, worden de VHV-lidkaarten en 
identiteitskaarten van de ploegen in onderling overleg gecontroleerd.  

 

2.6. Wedstrijdblad  
 

2.6.1 De wedstrijdbladen worden opgesteld in 3-voud: 
  - Origineel: wordt opgestuurd naar RCL-wedstrijdbladen. 
  - Blauw exemplaar: is voor de bezoekende ploeg. 
  - Geel  exemplaar: is voor de bezochte ploeg. 
 
2.6.2. Het wedstrijdblad moet duidelijk en leesbaar worden ingevuld. Het moet alle gegevens bevatten, 

zonder krassen en doorhalingen (deze laatste moeten steeds geparafeerd worden door de 
scheidsrechter(s) ). 
Het wedstrijdblad dient ten laatste op woensdag na de wedstrijd bij RCL-Wedstrijdbladen 
(Loystraat 16, 3830 Wellen ) te zijn. 

 
2.6.3. Het wedstrijdblad dient 15 minuten vóór aanvang van de wedstrijd ingevuld te zijn en samen met 

de ID-card overhandigd te worden aan de scheidsrechter(s). 
 
2.6.4. Uitzondering betreft de BENELICOM-meisjes waar het wedstrijdblad dient gedownload te worden 

van sportlink. 
 
 
2.7. Uitrusting van de spe(e)l(st)ers 

Hiervoor zijn het spelreglement (4:7, 4:8 en 4:9) en de VHV-reglementen  Art. 5.3) van toepassing. 

 

2.8.  Klachten 

2.8.1. De Kampioenschappencommissie staat volledig onder het beheer van het regiobestuur voor wat 
betreft de controle van de wedstrijdbladen, betwistingen en klachten. 
 

2.8.2. Alle klachten aangaande regionale aangelegenheden, worden door het secretariaat in samenwerking 
met de RKC of het regionale Sportcomité behandeld 

 
2.8.3. Klachten moeten volgens het VHV-reglement Art 8.1, 8.2 en 8.3 door een per post verzonden 

aangetekende brief, die de argumenten bevat op grond waarvan de klacht wordt ingediend, samen 
met het bewijs van storting van 50 (vijftig) € op het rekeningnummer van Regio Limburg, worden 
ingediend. 
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2.9. Uitslagen 

 
2.9.1 De uitslagen van alle wedstrijden moeten zo vlug mogelijk na de wedstrijd  gemeld worden aan het 

secretariaat van de regio. Dit dient te gebeuren op de volgende wijze: ofwel per SMS naar het 
nummer 0491 49 84 80, ofwel via e-mail  (uitslagen@handballimburg.be) aan het RCL  
Alle uitslagen moeten ten laatste zondagavond 21.00 u. doorgestuurd zijn. 

2.9.2. Elke mededeling moet minstens volgende informatie bevatten: wedstrijdnummer, naam thuisploeg, 
naam bezoekers en eindstand. 
 

2.9.3. Uitslagen van de BENELICOM-wedstrijden die op zaterdag gespeeld zijn, dienen de zaterdagavond 
vóór 21.00 u. op de website van sportlink gemeld zijn. Voor de wedstrijden die op zondag gespeeld 
worden moet de uitslag zondagavond vóór 21.00 u. op de website van sportlink vermeld zijn.  

 

2.10. Boeten 

     Zie hiervoor de boetenlijst 2020-2021. 

 

2.11. Bijdragen 
 

Cursussen Tafelofficial:  25 € 
   Senior-sr.:  55 € 

Bijscholingen:    0 € 
 

 

 

 

REGLEMENTERING VAN DE LIMBURGSE REGIONALE Meisjes competitie M13 
2020-2021 

 

2.4.1 Bijlage specifieke reglementen meisjescompetitie vanaf 01 augustus 2019  

 Regio meisjes competitie M13  

A. Organisatie van de competitie  

1. Voor zover hier niet anders bepaald wordt er gespeeld volgens de reglementen van de organiserende 
Regio, de VHV of de KBHB.   
 
2. Na het inschrijven van de ploegen organiseert de cel competitie een bijeenkomst voor de regio – 
competitieleiders. Op deze bijeenkomst worden de ploegen over verschillende zones verdeeld. Deze zones 
worden zo verdeeld dat de verplaatsingen voor elke ploeg zoveel mogelijk beperkt wordt. Dit wil zeggen 
dat een zone gelijk kan lopen met een regio, maar ook over meerdere regio’s kan lopen of dat er 
verschillende zones zich in dezelfde regio bevinden. 

http://limburg.handbal.be/
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3. Op deze bijeenkomst wordt afgesproken welke regio de competitieleider zal leveren voor de zonale 
competitie. Het sportcomité van deze regio zal ook verantwoordelijk zijn voor geschillen. Boetes worden 
uitgesproken door de regio van de club en zijn voor deze regio. 
    
4. De competitieleiders leggen gezamenlijk een kalender vast. Deze kalender houdt rekening met 6 
weekends dat er promotietornooien zullen georganiseerd worden. 
   
5. Samengestelde ploegen zijn toegestaan, zij mogen gevormd worden uit meer dan 2 clubs. 
  
6. Meisjesploegen zijn verplicht in de meisjescompetitie uit te komen. Zij kunnen een uitzondering vragen 
om toch in de jongenscompetitie uit te komen als de afstanden naar de andere ploegen te groot is.   
  

B. De Wedstrijden  

1. De wedstrijden worden gespeeld onder de geldende reglementen en spelregels van de VHV. De 
wedstrijden worden gespeeld op een terrein met normale afmetingen 40mx20m, doelgebied: 6m., 
verlaagd doel: 3mx1,7 m.  De wedstrijden worden gespeeld met een bal 0 Er wordt gespeeld met 5 spelers  
 
2. Er wordt gespeeld in 3 sets. Na elke set wordt de stand terug op 0-0 gezet. Progressieve bestraffingen 
worden wel meegenomen naar de volgende sets.  
 
3. De aanvangsuren worden bepaald door het reglement van de regio die de competitieleider levert. 
 
4. Overtredingen van de leeftijdscategorieën (zie art. 221 van de VHV-reglementen) worden met forfait 
bestraft. Deelname in een hogere leeftijdscategorie, juist ouder dan de zijne, is toegestaan. Jongens 
mogen niet meespelen in de meisjescompetitie.  
 
5. Er kunnen uitzonderingen gevraagd worden op de leeftijdscategorie. In de opstartfase van de M13 
competitie is het belangrijker dat een club een ploeg kan inschrijven dan dat de leeftijdscategorieën 
correct gevolgd worden. De aanvraag wordt gedaan bij de regio die de competitieleider levert. De 
competitieleider zal beslissen op basis van:   

a. Correct verloop van de competitie  
b. De noodzaak van de ploeg om beroep te doen op de te oude speelster  

 
6. Er mogen maximaal 14 spelers worden vermeld op het wedstrijdblad. Indien meer dan 14 spelers op het 
wedstrijdblad staan (niet doorgeschrapt bij aanvang van de wedstrijd), dan leidt dit tot forfait voor die 
wedstrijd.  
  
7. De wedstrijdbladen worden aan de competitieleider gestuurd. Een kopie wordt bezorgd aan de eigen 
regio.  De uitslagen worden doorgegeven aan de competitieleider volgens de reglementering van de 
organiserende regio.  
 
8. Elk team heeft recht op 1 team time out per set. Niet genomen Team Time outs kunnen niet 
meegenomen worden naar een volgende set.   
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C. Rangschikking  (RCL) 

1. Tijdens de competitie krijgt men 2 punt voor elke set die  gewonnen werd en 1 punt voor een gelijkspel. 
Bij verlies krijgt men 0 punten.  
 
2. De rangschikking van de competitie wordt als volgt bepaald:  

a. de ploeg met het meeste aantal punten, behaald over het geheel van de wedstrijden in haar 
reeks;  
b. bij gelijke punten, de ploeg met het meeste aantal overwinningen;  
c. indien nog steeds gelijke stand, de ploeg die onderling het meest aantal punten heeft behaald 
of, wanneer dit nog geen uitsluitsel geeft, de ploeg die onderling het hoogste doelgemiddelde 
(quotiënt van het aantal voor- en het aantal tegendoelpunten) heeft;  
d. bij nog steeds gelijke stand, de ploeg met het hoogste doelgemiddelde (quotiënt van het aantal 
gemaakte- en het aantal tegendoelpunten van alle wedstrijden);  
e. is er dan nog steeds geen beslissing gevallen, wordt er een testwedstrijd gespeeld op neutraal 
terrein; eindigt deze wedstrijd onbeslist, dan worden de bepalingen van art. 635 B.3 . toegepast. 
Dit geldt ook wanneer er meer dan twee ploegen met een gelijk aantal punten eindigen.  

 

D. Scheidsrechters - straffen  

1. De thuisclub zorgt voor bij voorkeur begeleide jeugdscheidsrechters of scheidsrechters. Er is geen 
compensatiekas voor scheidsrechters.  
 
2. Bij diskwalificatie is de normale strafprocedure van kracht.  
 
3. Protesten tegen de beslissingen van de jeugdscheidsrechters worden niet in aanmerking genomen.  
 

 

 

REGLEMENTERING VAN DE LIMBURGSE REGIONALE JM12-, JM10-, JM8-TORNOOIEN 
2020-2021 

 

1. Doelstelling van de welpenwerking 

Het is de bedoeling de jeugd te laten kennismaken met de handbalsport  en hen de kans te geven 
zich op een plezierige en speelse manier te meten met andere beginnertjes op tornooien.  Om de 
handbalsport en ook de club te promoten kunnen er plaatselijke scholen op de tornooien worden 
uitgenodigd. 
                          
 

2. Organisatie en beheer 

2.1. De JM12-, JM10- en JM8-tornooien staan onder 't beheer van de Jeugdcommissie van de regio 
Limburg 

 voor wat betreft :  

  -      het opstellen van een tornooi-kalender en publicatie ervan in de HIL 

http://limburg.handbal.be/
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- het ter beschikking stellen van inschrijvings- en evaluatieformulier  + deelname-
wedstrijden-blad. 

  -      inschrijving van de deelnemende clubs 
  -      controle van het tornooiverloop 
  -      betwistingen, klachten, boeten 

Opmerking: De competitie die voor de JM12 wordt georganiseerd valt onder het beheer van de 
Kampioenschappencommissie van de regio Limburg. 
 

2.2. Eén tornooileider per club is verantwoordelijk voor de organisatie van het plaatselijk tornooi. 
 

2.3. Elke ingeschreven club organiseert minstens 1 tornooi en neemt met haar ploeg(en) aan  
minimaal zes tornooien deel. Hierbij moet men minstens 2 tornooien spelen in elke regio 
(Noord/Zuid).  Als de reglementen (zie hieronder nr 3) niet gevolgd worden, zal dit JM12-, JM10- of 
JM8-tornooi voor de organiserende club niet als officieel erkend worden.  

 
2.4.  De organiserende club stelt een tornooiprogramma op en bezorgt dit vooraf aan de deelnemende 

clubs en het secretariaat van Handbal Limburg. 
 
2.5.  Er wordt geen inschrijvingsgeld gevraagd voor deelname aan de tornooien. 
 
 
3. Reglementen JM12-, JM10- en JM8-tornooien 

3.1.  Spelgerechtigdheid 
 
3.1.1.  Leeftijd (voor het seizoen 2020-2021)        
  JM12 :  geboren in 2009 - 2010 
  JM10:  geboren in 2011 – 2012 
  JM8:  geboren in 2013 en later 
 
 JM12, JM10 en JM8 dienen lid te zijn van de VHV vóór de deelname aan het vierde tornooi  
 
3.1.2.  Een spe(e)l(st)er mag wel in een hogere doch niet* in een lagere leeftijdscategorie worden 

opgesteld. 
          * tenzij (bij uitzondering) schriftelijke toelating van het RCL. 
 
3.1.3.  Om misbruiken te voorkomen, moeten alle spe(e)l(st)ers hun VHV-lidkaart of Legitimatie  kunnen 

voorleggen (zie Reglementering van de Limburgse provinciale handbalcompetitie art. 2.1.2.b).   
Inzage van de kaarten of Legitimatie kan geëist worden door de ploegverantwoordelijke  van de 
tegenpartij of door de tornooileider bij het begin  van het tornooi. 

 
3.1.4. Deelname-wedstrijden-blad 

Per tornooi, dient er een deelname-wedstrijden-blad per deelnemende ploeg te worden ingevuld. 
Op dit blad vermeldt men de naam, het nummer van de VHV-lidkaart én de geboortedatum van de 
spe(e)l(st)ers. 
Dit blad moet na het tornooi door de organiserende club naar het secretariaat van Handbal 
Limburg worden gezonden. Bij voorkeur worden deze documenten per e-mail verstuurd.  
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3.2.  De tornooikalender 
 
3.2.1. Voor het eerste tornooi dient de tornooidatum  vóór 13 augustus te worden aangevraagd op het 

secretariaat van Handbal Limburg.  
 

3.2.2. Vanaf 16 augustus kan een tweede tornooi aangevraagd worden op de overblijvende data. Dit moet 
gebeuren vóór 13 september. 

 
3.2.3. Een eventueel derde of vierde tornooi kan op de resterende data aangevraagd worden vanaf 16 

september en vóór 15 oktober. Hier dient men wel rekening ermee te houden dat clubs, die dan pas 
hun eerste of tweede tornooi aanvragen, een voorrang hebben op de andere. 

 
3.2.4. Volgende gegevens moeten vermeld worden :  
  - tornooidatum (en aanvangsuur) 
  - naam , adres en telefoonnummer van de sporthal 

- naam, adres en telefoonnummer (liefst GSM) van de tornooileider/ verantwoordelijke 
van het welpentornooi. 

                 
3.2.5. De RCL Kampioenschappencommissie coördineert de tornooikalender (eventuele herschikkingen).  

De club doet het nodige naar de VHV-vereisten en bezorgd ook RCL een overzicht van het tornooi. 
 
 

3.3.  Inschrijving voor tornooideelname 
 
3.3.1. Voor deelname gebruikt men het inschrijvingsformulier, ter beschikking gesteld door het RCL.   

Het formulier kan per e-mail verstuurd worden aan de organiserende club met in cc het RCL. 
Indien het formulier per post wordt verstuurd dient het formulier in tweevoud te worden 
opgesteld.  
De ingevulde en ondertekende formulieren moeten dan verzonden: 

  - 1 exemplaar naar de organiserende club 
  - 1 exemplaar naar het secretariaat van Handbal Limburg. 
 
3.3.2.  De inschrijving dient te gebeuren ten laatste 14 dagen vóór de datum van het tornooi. 
 
 
 
3.3.3. De clubs zijn vrij zich in te schrijven voor elk tornooi van regio Noord of regio Zuid. Bij deelname 

aan 6 tornooien moeten er wel 2 bij zijn in de andere regio.  Er mogen 2 tornooien in hetzelfde 
weekend worden georganiseerd, niet op dezelfde dag.  De Kampioenschappencomissie zal hierop 
nauwlettend toezien. 
Laattijdig (tijdens de laatste 14 dagen vóór het tornooi) of niet indienen van een 
inschrijvingsformulier, maar  toch aanwezig zijn om deel te nemen, wordt beboet. 

 
 
3.4.  Het tornooi 

3.4.1.  De organiserende club stuurt het tornooiprogramma ten laatste 7 dagen vóór het begin van het 
tornooi naar de deelnemende clubs en het secretariaat van Handbal Limburg. 

 
3.4.2. De totale tornooiduur per ploeg mag maximum 2 tot 3 uur duren.  Binnen 1 (één) uur moet elke 

ploeg 2 wedstrijden kunnen spelen. 

http://limburg.handbal.be/


 
 

                                                                                                                                       
RCL - Handbal Limburg, Gelderhorsten 145, 3920 Lommel     Hil 44/01  24/08/2019  
secretariaat@handballimburg.be                                                                                     http://limburg.handbal.be/ 
   
   

16     

 
3.4.3. Laattijdig afmelden (tijdens de laatste 10 dagen vóór het tornooi) of niet aanwezig zijn op het 

tornooi, waarvoor  men inschreef, wordt beboet. 
 
3.4.4.  Na het tornooi dienen de uitslagen door de organiserende club naar het secretariaat van Handbal 

Limburg verstuurd te worden bij middel van het evaluatieformulier samen met de deelname-
wedstrijden-bladen. Deze documenten dienen  digitaal doorgestuurd te worden naar het 
secretariaat van Handbal Limburg in de week na het einde van het tornooi.  

 Gelijktijdig dient de club ook de uitslagen te bezorgen aan het Jeugdsportfonds. 
 
 
3.5.  De wedstrijden 

3.5.1.  De spelregels 
Er wordt gespeeld volgens de officiële spelregels van de BHB. De speeltijd per wedstrijd zal max. 
15 minuten bedragen bij de JM12 en 12 minuten bij de JM10 en de JM8. 
De doelwachter mag de middenlijn niet overschrijden en als bijkomende richtlijn voorzien we 
mandekking ! 

 
3.5.2.  De ploegopstelling 

Op het veld mogen zich 3 spelers en 1 doelwachter bevinden; 4 + 1 mag ook, afhankelijk van de 
grootte van het terrein (de organiserende club bepaalt de norm, maar maakt die dan ook op 
voorhand bekend). Er mag vrij onderling gewisseld worden (dus ook de doelwachter) met spelers 
uit één en dezelfde ploeg, aan de zijkant vóór de bank in de wisselzone. 
Er mag gemengd (jongens + meisjes) worden gespeeld. Ploegen die enkel uit meisjes bestaan, 
worden best (in de mate van het mogelijke) met gelijkaardige ploegen geconfronteerd. Het is 
wenselijk dat elke deelnemende ploeg  voor twee stellen truitjes van verschillende kleur zorgt. 

 
3.5.3.  Het speelveld 

Het rechthoekig speelveld heeft de grootte van een basketbalterrein  (minimaal 20 m lang en 15 m 
breed), met een  halve cirkel op 5 m van de doelpalen. Een normaal handbalveld kan op die manier 
in twee (of drie) welpenvelden worden omgevormd. 

 
3.5.4. Het doel 

Het doel moet in principe 3 m breed en 1,6 m hoog zijn ofwel is er een aangepast handbaldoel (3 
m x 2 m); de hoogte wordt dan gereduceerd door een houten of plastic plank (stevig) op de 
gewenste hoogte te bevestigen. Zorg ervoor dat er tussen de plank en de normale doellat geen 
ballen in het doel kunnen worden geworpen door bv. de open ruimte dicht te maken met een net 
en let op de veiligheid! 

 
3.5.5.  De bal 

In principe wordt er gespeeld met een minihandbal (omtrek 46-52 cm, gewicht 220-230 gram) bij 
de JM12. Bij de JM10 wordt er gespeeld  met een streetbal of softbal of minihandbal 00. Bij de JM8 
wordt er gespeeld met een streetbal of een softbal.  

 
3.5.6.  De spelleiding 
 De spelleiders/scheidsrechters worden door de organiserende club aangeduid. 
 

 Raadgeving voor de spelleiders/scheidsrechters ! 
Een tornooi is geen competitie !  Fluit opvoedend ; d.w.z. wanneer een fout wordt gemaakt, zeg in 
het kort wat fout is  of wat niet mag gedaan worden en laat eventueel de fase hernemen.   Ook bij 
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loopfouten mag men breed van opvatting zijn. Bijvoorbeeld bij vier passen laten doorspelen (maar 
toch even aan de speler in kwestie zeggen dat hij/zij moet opletten niet teveel passen te zetten). 
Het is tenslotte de bedoeling dat men l e e r t handballen. 
Alleen bij ruw of gevaarlijk spel  dient men strenger op te treden en een tijdstraf (2 min.) te geven. 
Dit is zeker het geval als aan de werparm wordt getrokken, in de rug geduwd wordt en duidelijk 
niet balgericht gespeeld is maar wel met de intentie om de  de tegenspe(e)l(st)er te kwetsen. 
Een tijdstraf van 2 minuten geldt enkel voor de spe(e)l(st)er en niet voor de ploeg: hij/zij mag dus 
onmiddellijk vervangen worden. 
Wisselen gebeurt via de zijlijn. Wisselfouten worden enkel gefloten als men hierdoor een doelpunt 
van de tegenstander voorkomt; in dat geval dient dan ook een strafworp gegeven te worden. 

 
3.5.7 Na een doelpunt moet het spel hervat worden met een beginworp in het midden van het 

speelveld op de middenlijn. 
 
 
4.  VHV-eindronden 

 In de categorieën JM12, JM10 en JM8 worden geen VHV-eindronden gespeeld. 
Jaarlijks wordt er, bij middel van beurtrol onder de provincies, een ontmoetingsdag 
(minihandbaltornooi) ingericht.  

 
 
5.  Klachten - Betwistingen 

 Elke club mag onregelmatigheden signaleren aan het secretariaat van Handbal Limburg. 
Na onderzoek zal, ingeval van fout/overtreding, de nodige sanctie worden opgelegd. 

 
 
6. Doel van de formulieren 

6.1. Inschrijvingsformulier  
Dit formulier dient voor : 

a. melding van inschrijving, zowel aan de organiserende club  als aan het secretariaat van het 
Handbal Limburg.  Het formulier dient ten laatste 14 dagen vóór het tornooi toegekomen 
te zijn om een adequate organisatie mogelijk te maken. 

b. bescherming van de organiserende club door toepassing van verhaal van de voorziene 
boete bij laattijdige afmelding of niet-deelname na inschrijving, ten voordele van de 
organiserende club. 

 
6.2.  Evaluatieformulier  

Dit formulier dient om statistieken bij te houden om o.a. provinciale toelagen voor de 
jeugdwerking te staven   
Het formulier dient ten laatste de week na het tornooi door de organiserende club naar het 
secretariaat van Handbal Limburg te worden gestuurd. 

 
6.3.  Deelname-wedstrijden-blad 

Dit formulier dient om het toezicht op de naleving van de leeftijdscategorieën en lidmaatschap te 
vergemakkelijken.  Dit formulier wordt door de ingeschreven club digitaal verstuurd naar de 
organiserende club en het secretariaat van Handbal Limburg. Via mail of de post dient dit 
formulier ten laatste de week na het tornooi door de organiserende club naar het secretariaat van 
Handbal Limburg te worden gestuurd. 

http://limburg.handbal.be/
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6.4.  Formulieren 

De formulieren uit 6.1, 6.2 en 6.3 zijn te downloaden van de website van het RCL. 
Digitaal dienen de documenten doorgestuurd te worden naar:  

secretariaat@handballimburg.be. 
 
 
 
7.  Boeten JM12-, JM10- en JM8-tornooien 
   Euro 
7.1. Laattijdig of niet indienen van het inschrijvingsformulier bij de 

organiserende club + op het secretariaat van Handbal Limburg, maar toch 
aanwezig om deel te nemen per ploeg : 

 
 

 
 
5 

    
7.2 Laattijdig afmelden of afwezig blijven na inschrijving per ploeg : 

(Deze boete wordt geïnd door de VHV en overgemaakt aan de organiserende club) 
 
 

22 

    
7.3 Laattijdig / niet insturen door de organiserende club van  :   
  - tornooiprogramma  5 
  - evaluatieformulier    5 
  - deelname-wedstrijden-bladen    5 
    
7.4 Niet  organiseren van een tornooi  82 
    
7.5 Ontbreken van de VHV-lidkaarten en andere foutieve gegevens.   
  - per persoon  5 
  - met een maximum per ploeg  22 
 
7.6 

 
Deelname aan een 4de tornooi  zonder aangesloten te zijn: 
1ste overtreding 
2de overtreding 
vanaf de 3de overtreding   
met een max. van 44 € per  tornooi 

  
 
11 
16 
22 

 
7.7 

 
De boetenlijst, hernomen in de Reglementering van de Limburgse regionale  
handbalcompetitie,  wordt toegepast indien nodig. 

  
7.8 Niet deelnemen aan een tornooi in de andere regio (2 op 6 is verplicht) 
 Per tornooi   5 

 

 
BELANGRIJKE BEMERKING 
 
De betoelaging door de VHV aan het RCL voor JM12-, JM10- en JM8-ploegen is gebonden aan strikte 
criteria, te weten : 

1. de JM12-, JM10- en JM8-spe(e)l(st)ertjes moeten lid zijn van de VHV  
2. de club moet de verzekeringspremie voor deze jeugdploeg betaald hebben 

      De tornooileider zorgt er best voor dat verzekeringspapieren ter  plaatse beschikbaar zijn. 
 

 

http://limburg.handbal.be/
mailto:secretariaat@handballimburg.be
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REGLEMENTERING VAN BEKER VAN LIMBURG 
2020-2021 

 

3. REGLEMENTEN VAN DE BEKER VAN LIMBURG  

3.1. Deze bekercompetitie staat open voor alle Limburgse seniorenploegen,  spelende in de volgende 
reeksen : 

- Heren Liga 1 
- Heren Liga 2 
- Heren Liga 3 
- Dames  Liga 
- Dames 2de Nationale  
- Dames reserven 1ste Nationale 

 
3.2.  De provinciaal spelende ploegen zijn ambtshalve ingeschreven. Uitzondering hierop: indien er 

meerdere provinciale ploegen uit 1 club zijn, moet er slechts één provinciale ploeg ingeschreven 
worden. Ploegen spelend in andere afdelingen dienen zich in te schrijven  vóór 1 augustus. 

3.3. De bekercompetitie verloopt volgens het knock-out systeem: per stap één wedstrijd met 
rechtstreekse uitschakeling. 

3.4. Clubs die meerdere ploegen inschrijven, dienen een teamopgave te doen vóór de eerste wedstrijd. 
Wisselen van ploeg is niet toegestaan en houdt, in voorkomend geval, de diskwalificatie in van de 
ploeg die uitkomt in de hoogste afdeling van de normale competitie. 

3.5. Er wordt een voorgift van 3 (drie) doelpunten gegeven aan een ploeg die één reeks lager speelt. Als 
het verschil 2 of meer reeksen bedraagt, wordt er per reeks een voorgift van 2 doelpunten extra 
toegekend, dus  5 (vijf) doelpunten aan de ploeg die 2 reeksen lager speelt, 7 (zeven) doelpunten 
voor de ploeg die 3 reeksen lager speelt enz.  

 Een R-team wordt als een provinciaal team beschouwd, zolang er geen spe(e)l(st)ers opgesteld 
worden uit een hogere reeks. Anders krijgt het R-team de status van de hogere ploeg, waaruit het 
spe(e)l(st)ers put.   

 Dit geldt tot en met de finalewedstrijden van de beker van Limburg. 

3.6. VHV Art 6.3.4 is niet van toepassing in deze beker van Limburg - competitie. 

3.7 Elk bewijsstuk van deelname aan een loterij, steunactie enz. kan niet gelden als toegangsbewijs tot 
de wedstrijd. 

3.8 Indien voor een bekerwedstrijd inkomgeld wordt gevraagd door de thuisploeg, moet dit zowel voor 
de eigen clubleden als de bezoekers gelden. Nadat hiervan de onkosten voor zaalhuur en srs zijn 
afgetrokken moeten de overblijvende ontvangsten in gelijke sommen gedeeld worden voor beide 
clubs. 
 

http://limburg.handbal.be/
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3.9 Art 3.8 hiervoor is niet van toepassing voor de finalewedstrijden van de beker van Limburg, daar 
hiervoor door het RCL de organisatie wordt toegewezen aan de kandidaat die voldoet aan gestelde 
voorwaarden welke in de HIL worden gepubliceerd. 

 
3.10 De beker is een wisselbeker.  Hij blijft in het bezit van de winnaar na drie opeenvolgende jaren winst 

in de finale.  Hij moet op straf van boete terug worden ingeleverd op het secretariaat van het RCL 
één maand vóór de datum van de finales.  

 
3.11 Spe(e)l(st)ers die in het huidige speelseizoen hoger spelen of gespeeld hebben dan Liga-heren en 2de 

Nationale dames mogen NIET meer meespelen met de beker van Limburg en dit ongeacht de leeftijd. 
De reservencompetitie 1ste Nationale dames telt niet mee in deze regel; zij wordt gelijkgesteld met de 
Dames 2de Nationale. Bij overtreding van deze regel geldt een forfaitnederlaag en bijhorende boete. 

 
3.12 Op een rechtstreekse rode kaart (diskwalificatie) staat een boete van 12 € bovenop de straffen en 

boetes die het Sportcomité n.a.v. een srs-verslag oplegt (zie boetenlijst 3.4). 
 

3.13 Indien een wedstrijd wegens overmacht ( bv. weer ) uitgesteld wordt, dient binnen de 
daaropvolgende 7 dagen een datum vastgelegd te worden waarop de wedstrijd moet worden 
gespeeld. Overmacht moet erkend worden door de Kampioenschappencommissie. 

 
3.14 Naast voornoemde regels blijven de niet uitgesloten VHV-reglementen en deze voor de Limburgse 

provinciale competitie, inclusief de boeten, van toepassing. 
 
3.15 Indien een niet-provinciale ploeg niet opdaagt voor het spelen van de finale zal deze ploeg 

gedurende drie jaren uitgesloten worden van deelname. 
 
3.16 De finales van de beker van Limburg worden op 1 mei 2020 georganiseerd. 

 
3.17 Een draaiboek van de organisatie van de finales van de beker van Limburg is te verkrijgen en te 

bespreken met het RCL. 
 

 
 

 

Lijst van Boetes 
2020-2021 

 

0 Algemeen 
 

0.1 De sancties worden principieel door het regionaal secretariaat medegedeeld aan de clubs via de 
HIL of per brief. 

 

Boetes die aan de clubs zijn opgelegd zijn onmiddellijk verschuldigd. 

Indien binnen de 14 dagen na bekendmaking van de sanctie geen geschreven reactie toekomt op 
het secretariaat van Handbal Limburg blijft ze gehandhaafd. 

http://limburg.handbal.be/
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Wanneer een club reageert, zijn er drie mogelijkheden : 

1. Het bezwaar van de club wordt afgewezen omdat de aangevoerde argumenten geen steek 
houden. 

2. De sanctie wordt geheel of gedeeltelijk ingetrokken omdat de secretaris zich vergist heeft of 
niet alle juiste elementen van de zaak kende 

3. De competitieleider geeft de zaak ter behandeling door aan het provinciaal Sportcomité omdat 
hijzelf geen duidelijke kijk heeft op de zaak. 

0.2 De boetes dienen betaald aan de VHV, die ze doorstort aan het RCL. 
 

 
1 Overtredingen vóór de wedstrijd  

                                                                                                                                              in Euro 
1.1 Wijziging van ’n wedstrijd zonder het RCL vooraf in te lichten                                       54,00   
  
1.2 Het binnensturen van de schriftelijke bewijzen i.v.m.  hieirkracht buiten de  

periode van vijf dagen                                                                                                             27,00 
 
1.3 Niet vastleggen van een uitgestelde of te herspelen wedstrijd   

(binnen de maand na de aanvraag van het uitstel  bij de RCL)  
Forfait – nederlaag voor de thuisploeg  plus                                             84,00 

  
1.4 Administratiekosten voor het verplaatsen van een westrijd na het verschijnen 

van de officiële kalender :  
          per wedstrijd van : Senioren en M19 en J18                                                 21,00  
                         M17, J16, M15, J14, M13 en JM12                        12,00  

Indien een verschuiving door de bezoekers wordt aangevraagd  binnen de 14  
dagen vóór de wedstrijd voorzien was , zullen zij de zaalkosten aan de  
thuisploeg terugbetalen .  

 
1.5 Remgeld voor uitstel van wedstrijden   

Voor alle wedstrijden waarbij srs worden aangeduid en die  minder dan 14  
dagen vóór de geplande datum naar een  ander  weekend worden verplaatst:  

                voor Senioren en M19 en J18                                                54,00  
  
  
1.6 Forfait na 1 augustus    

méér dan 15 dagen vóór de 1ste speeldag                             84,00  
minder dan 15 dagen vóór de 1ste speeldag                              110,00  
vanaf de eerste speeldag 

                                          voor Senioren                                                          219,00  
                                          voor jeugdploegen                            162,00  
 
1.7 Niet vastleggen van wedstrijd voor beker van Limburg    
         vóór de opgelegde datum door RCL                                                           138,00 
    
   

http://limburg.handbal.be/
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2. Overtredingen na de wedstrijd  
   
2.1        Niet doorsturen (SMS) of mailen  van de uitslag(en)                                 12,00  
            Foutieve melding                                  3,00  
              Te laat doorgeven van de uitslag                                  6,00  
 
2.2 Laattijdig aankomen van het wedstrijdblad: per week                                              12,00  

Een wedstrijdblad moet ten laatste woensdagmorgen na de  wedstrijd op het 
secretariaat van Handbal Limburg aanwezig zijn.   

          De boete wordt berekend per omslag en niet per WB  
 

2.3 Niet doorsturen van het wedstrijdblad                   36,00  
Het wordt beschouwd als niet opgestuurd als het WB niet  binnen de maand na 
de datum van de wedstrijd op het secretariaat van Handbal Limburg aanwezig is.  

   
  
3.  Nazicht van de wedstrijden    
      
3.1.  Slordig of verkeerd invullen van het wedstrijdblad    

  3.1.1. Slordig invullen van het wedstrijdblad na verwittiging      12,00   
  namen (niet in hoofddrukletters of) praktisch onleesbaar;  
                                  doorhalingen die niet zijn geparafeerd door de srs enz.  
      
                3.1.2. Verkeerd invullen van het wedstrijdblad na verwittiging                      6,00     
 van foutief lidnummer, doelpuntenaantal klopt niet met andere 
 gegevens op het WB ; 2Minstraffen en diskwalificaties niet met tijd (min+sec) 
 ingevuld ; verkeerde voornaam, verkeerde datum of invullen op verkeerde  
 plaats enz.  
        
3.2.  Onvolledig invullen van het wedstrijdblad    
      

3.2.1  Mogen zeker niet ontbreken: voor elk ontbrekend deel                      6,00 
                                                 met een maximum van                                    18,00 

- ploegen met naam en reeks    
- juiste datum en beginuur van de wedstrijd    
- wedstrijdnummer    
- naam en handtekening van de sr(s) (ook gelegenheidssrs)    
- secretaris : naam en VHV-lidnummer    
- tijdopnemer : naam en VHV-lidnummer    
- terreinafgevaardigde : naam en VHV-lidnummer    
- handtekening van de ploegverantwoordelijke               
- rugnummer     
- het aantal gemaakte doelpunten per speler niet ingevuld enz.    

        
                3.2.2      Andere Geen terreinafgevaardigde                                    27,00 
                               Afwezigheid tafelofficieel                                    18,00 
      
 
 

http://limburg.handbal.be/
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3.3       Niet aanwezig zijn van de VHV-lidkaarten, Identiteitskaart, Legitimatiebewijs  
 of lidkaarten met te oude niet meer gelijkende foto of niet invullen van het lidnummer,  

- per overtreding                        6,00 
- met max. per ploeg                              27,00 

 
3.4 Rechtstreekse rode kaart (diskwalificatie) bij een regionale  wedstrijd                 12,00 

en dit ongeacht de straffen en boetes opgelegd door het Sportcomité:         
      
3.5 Opstellen van een niet-gekwalificeerde spe(e)l(st)er een geldboete van : 

- voor de jeugd                       21,00 
- voor senioren                       32,00 

Plus in punten: forfait-nederlaag indien de tegenstrever met niet meer  
dan 10 doelpunten verschil won  

 
3.6 Official op de bank zonder lidkaart , Identiteitskaart of legitimatiebewijs 

- eerste maal          18,00 
- tweede maal          21,00 
- derde maal          27,00 

   
3.7 Opstellen van een spe(e)l(st)er die buiten de leeftijdscategorie valt en  

waarvoor geen geschreven toelating door de RCL werd gegeven :  
forfait en een geldboete van         42,00 

- behalve voor het opstellen van een te jonge spe(e)l(st)er:  
   geen  forfait maar wel geldboete  

    
3.8 Opstellen van een spe(e)l(st)er die een maand na de eerste wedstrijd nog  

niet is aangesloten bij de VHV: - geldend voor M17, J16, M15, J14, M13 en J12: 
 forfait en een geldboete van         42,00 

         
3.9 Jeugdspeler die meer dan twee wedstrijden op dezelfde dag speelt    42,00  

zonder toestemming van de RCL.: plus een forfaitnederlaag en  
een forfaitboete voor de derde en volgende wedstrijden.  

      
3.10 Forfaitboete per wedstrijd   

- voor Senioren          84,00 
- voor jeugdploegen         54,00 
- voor de finale v/d beker van Limburg                   162,00 

      
3.11 Weigeren de identiteitskaart te tonen wordt gelijkgesteld met het opstellen 

van een niet-gekwalificeerde spe(e)l(st)er  Boete : idem als in 3.5.      
        

3.12 Kosten Sportcomité     
- comparant : ontbreken van ID-Card                   10,00  
- comparant niet aanwezig zonder verwittiging      50,00 
- administratiekost + verslaggeving per zaak      30,00 
- zittingskosten per zaak        30,00 
- reiskosten (per km)           0,30  

      

http://limburg.handbal.be/
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3.13 Niet inleveren van de wisseltrofee beker van Limburg of van een   
beschadigd exemplaar één maand vóór de datum van de finales                                     162,00 

 
3.14  Niet opdagen op het verzoek om de rekeningen van de regio na te zien                75,00 
      

3.15 Boeten voor welpentornooien  : zie Reglementering welpentornooien  
    

3.16 Alle andere boeten zijn zoals in het VHV-reglement voorzien.  
  Die worden jaarlijks door de RvB herzien en gepubliceerd in  het competitieboek.  
    

3.17 Jeugdscheidsrechter niet aanwezig bij aangekondigde begeleiding.        18,00 
                                               

3.18 Leveringsplicht scheidsrechters                                                        100,00 
      
 

4 ALGEMENE VERGADERING  
   
 Niet aanwezig op algemene vergadering     54,00  
         Niet aanwezig op algemene vergadering en vertegenwoordigd door een  
         andere  club     27,00  
 
 

 

 

 

Verslag: 
 
RCL-vergadering van 20/11/’19 
 
Aanwezig: Christof Claes, Christophe Oeyen, Marc Vander Mierde, Patrick Boes 
Verontschuldigd: Michel Vandebeek 
 
 

1. Welkom: 
• Christof heet de aanwezigen welkom 

 
2. Goedkeuring verslag: 

• De twee vorige verslagen zijn goedgekeurd.  
 

3. VHV nieuws: 
 

• Volgende vergadering over de vergadering van de regio’s gaat maandag 25/11 door.  
• Toelichting gegeven over de raad van bestuur. 
• Probleem is aangekaart bij de VHV ivm het ingeven van de uitslagen van de M13. 

Wanneer wordt dit opgelost?  

http://limburg.handbal.be/
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4. RCL nieuws: 

 
• Alternatief bedenken om de algemene vergadering aantrekkelijker te maken. Volgende 

vergadering verder brainstormen. 
 

5. Financiën:  
 
• Korte toelichting door Christof. 
• Patrick heeft een bankkaart. Christof doet overdracht. 

 
6. Kampioenschappencommissie 

 
• Problemen met balmaten: Venlo speelt met balmaat 3 met hars thuis (J19). Dit moet 

balmaat 2 zijn zonder hars. 
• Wedstrijden zijn lopende. Uitslagen zijn up to date. Hier zijn soms nog problemen rond 

maar deze worden systematisch opgelost M13  
• Boetelijst moet nog gemaakt worden. 
• Beker van Limburg : wedstrijden zijn ingepland. 
• 13/01 Evaluatie van M13, M15, M17 en M19 in Mechelen. Uitnodigingen worden 

verstuurd. 
• Pagaddertornooien: kalender staat in de HIL en website wordt aangepast. 

 
7. Scheidsrechterscommissie 

• Geslaagden jeugdscheidsrechterscursus  zijn in HIL gepubliceerd.  
• De cursus scheidsrechter is lopende. 
• Cursus tafel officieel: locatie Arena (11 en 18 januari) en Sint Truiden: datum vast te 

leggen. 
• Vergadering scheidsrechterscommissie: 23/10/2019 

 
8. Sportcomité 

• Geen melding 
 

9. Website 
• Is in orde 

 
10. Varia 

•  
 
Volgende vergadering: 

- woensdag, 18 december 2019 om 20u00 in Oudsbergen 
 
 
 
 
 
 
 

http://limburg.handbal.be/
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RCL-vergadering van 18/12/’19 
 
Aanwezig: Christof Claes, Christophe Oeyen, Marc Vander Mierde, Patrick Boes 
Verontschuldigd: Michel Vandebeek 
 
 

11. Welkom: 
• Christof heet de aanwezigen welkom 

 
12. Goedkeuring verslag: 

• 23/01 ipv 13/01 Evaluatie van M13, M15, M17 en M19 (toegevoegd) in Mechelen 
• Het verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd.  
• Verslag van 4 september: bijdrage van 1€/jaar moet zijn bijdrage van 1€/maand of 

12€/jaar. 
 

13. VHV nieuws: 
• Uitleg over de bijzondere algemene vergadering: 
• 13 Januari is de volgende vergadering over de regiobesturen. 
• Cel interne communicatie opgestart met enquête naar de clubs 

 
14. RCL nieuws: 

• Er zijn klachten over KA2: douches in slechte staat, wedstrijdklok ontbreekt, slechte 
lijnen op het veld, slechte verlichting. 

• Jaarvergadering: zoeken naar spreker (dynamo project vragen) 
o Vrijwilligers aantrekken 
o Hoe sponsoring verwerven 

 
15. Financiën:  

• Korte toelichting door Patrick. 
 

16. Kampioenschappencommissie 
• Gesprek geweest met Venlo. Reglementen zijn duidelijk uitgelegd. Wedstrijden J19 

worden gespeeld met balmaat 2 en zonder hars. Uitzonderingen worden toegestaan 
voor maat 3 zonder hars indien beide partijen akkoord zijn. 

• Klacht van Bilzen dat er in Stein geen scheidsrechters aanwezig zijn en dat de match 
dan tot 45 minuten later begint met scheidsrechters van thuispartij. 

• Het welpen- en pagaddertornooi van 15/02 in Kortessem vervalt. Ipv Kortessem wordt 
er 1 in Maasmechelen georganiseerd. 

• Boetelijst moet nog gemaakt worden. 26/12 bij Marc lijst maken. 
• Trekking beker ½de finale 
  heren 

• Kiewit – Winnaar van Kortessem – Sint Truiden 
• Hasselt - Arena 

 Dames 
• Sint Truiden – DHC Overpelt 
• Hasselt -  Tessenderlo/Houthalen 

http://limburg.handbal.be/
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Datum: 14-15 maart 
 

17. Scheidsrechterscommissie 
• De cursus scheidsrechter is lopende. 28/12 examen. 
• Cursus tafel officieel: locatie Arena (11 en 18 januari) en Sint Truiden: datum nog vast 

te leggen. 
 

18. Sportcomité 
• Binnengekomen scheidsrechtersverslag is doorgestuurd naar de VHV. 

 
19. Website 

• Is in orde 
 

20. Varia 
•  

 
Volgende vergadering: 

-  Nog vast te leggen 
 
 
 
 
RCL-vergadering van 14/02/’20 
 
Aanwezig: Christof Claes, , Marc Vander Mierde, Patrick Boes 
Verontschuldigd: Michel Vandebeek, Christophe Oeyen 
 
 

21. Welkom: 
• Christof heet de aanwezigen welkom 

 
22. Goedkeuring verslag: 

• Het verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd.  
 

23. VHV nieuws: 
• Korte toelichting van de laatste RvB 

 
24. RCL nieuws: 

• Algemene vergadering 20 maart te Bilzen? (wordt bevestigd) 
• Spreker voor de vergadering (Dynamo Tina vragen vrijwilligers aantrekken en sponsors 

aantrekken) 
• Kampioenenhuldiging  en evaluatievergadering : 29 mei (Peer Poorthuis vragen) 
• Finale beker van Limburg 1 mei: email sturen voor inschrijvingen (Marc) 

 
25. Financiën:  

• Korte toelichting door Patrick. 
• Bekers worden aangekocht. 

 

http://limburg.handbal.be/
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26. Kampioenschappencommissie 
• Speler van Lommel van 20 jaar  is in twee wedstrijden  opgesteld. ->  
• J19 Hasselt geeft forfait met 1 van de twee ploegen die ingeschreven zijn. Hier wordt 

het reglement toegepast (€162 boete). Verder kunnen de andere clubs een klacht 
indienen tegen Hasselt. 

• PO en PD heren zijn aangemaakt. 
• J16 J14 en J12 moeten nog aangemaakt worden na beëindiging van de competitie. 

 
27. Scheidsrechterscommissie 

• Cursus tafel officieel: Sint Truiden en Neerpelt: datum nog vast te leggen. 
 

28. Sportcomité 
 

29. Website 
• Is in orde 

 
30. Varia 

•  
 
Volgende vergadering: 18 maart 2020  

- Nog vast te leggen 
 
 
 
 
 
RCL-vergadering van 9/04/’20 (ipv 18 maart 2020) 
 
Aanwezig: Christof Claes, , Marc Vander Mierde, Patrick Boes 
Afwezig: Michel Vandebeek,  Christophe Oeyen 
 
 

31. Welkom: 
• Christof heet de aanwezigen welkom 

 
32. Goedkeuring verslag: 

• Het verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd.  
 

33. VHV nieuws: 
• Korte toelichting van de laatste RvB 

 
34. RCL nieuws: 

• Algemene vergadering 20 maart te Bilzen? wordt verdaagd tot een nader te bepalen datum ifv 
de maatregelen van de regering ivm covid-19. (wordt bevestigd) 

• Spreker voor de vergadering moet nog vastgelegd worden. 
• Kampioenenhuldiging gaat niet door aangezien de competities zijn stilgelegd en er geen 

kampioenen zijn.  
• De evaluatievergadering blijft voorlopig op  29 mei gepland (Peer Poorthuis vragen) 
• Finale beker van Limburg 1 mei: gaat niet door wegens covid-19 maatregelen 

http://limburg.handbal.be/
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• Stijgers vanuit de regio’s naar Liga:  
o Heren : Hestia Bilzen,  
o Dames: Sint-Truiden. 

• Nederlandse ploegen die volgend seizoen willen deelnemen aan de regiocompetitie worden 
door Marc gecontacteerd. 
 

35. Financiën:  
• Korte toelichting door Patrick. 

 
36. Kampioenschappencommissie 

• Alle competities zijn vroegtijdig gestopt. Er zijn geen kampioenen. 
 

37. Scheidsrechterscommissie 
• Cursus tafel officieel: De voorziene cursussen worden verdaagd tot een nader te bepalen datum 

wegens de covid-19 maatregelen. 
 

38. Sportcomité 
• nihil 

 
39. Website 

• Is in orde 
 

40. Varia 
• Nihil 

 
Volgende vergadering: 20 mei 2020 
 
 
 
 
 

Regio Comité Limburg: Jaarverslag 2019   
Dit jaaroverzicht betreft 2 seizoenshelften, nl. het 2de deel van het seizoen 2018-2019 en het 1ste deel van 
het seizoen 2019-2020. 

Op 13  april  2019  had de statutaire algemene vergadering van het R.C.Limburg plaats. Met uittredende 
en herverkiesbare kandidaten Marc Vander Mierde en Michel Vandebeek. Marc en Michel stelde zich 
opnieuw verkiesbaar en kreeg opnieuw een mandaat van 2 jaar. Verder waren er ook twee nieuwe 
kandidaten, Patrick Boes en Christophe Oeyen en kergen ook een mandaat van 2 jaar. 

Op de eerstvolgende vergadering van het RCL-bestuur op 26 april werden de functies van het bestuur  
Christof Claes  voorzitter, Christophe Oeyen ondervoorzitter, Marc Vander Mierde als secretaris en Patrick 
Boes als penningmeester bevestigd. Michel Vandebeek neemt de functie als lid op.  
 
De RCL-vergaderingen gingen in principe elke 3de vrijdag van de maand door: 13/02, 26/04, 19/06, 04/9, 
16/10, 18/12. Op deze vergaderingen werd de provinciale werking besproken, geëvalueerd en zo nodig 
bijgestuurd. Het verslag van al deze vergaderingen werd telkens na goedkeuring gepubliceerd in de HIL. 

http://limburg.handbal.be/
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Na het seizoen was er een evaluatievergadering op 14 mei in Sportpark Lakerveld Guldensporenlaan 16A 
Houthalen, met succes gelinkt aan de kampioenenviering en georganiseerd door de 
Kampioenschappencommissie samen met de Jeugdcommissie: 12 clubs waren hierop aanwezig op deze 
vergadering werd de provinciale werking van het afgelopen seizoen geëvalueerd en werden verbeteringen 
gesuggereerd voor het volgende seizoen. 

De Kampioenschappencommissie deed haar best om het seizoen 2018-2019 in schoonheid te laten 
doorgaan en tot een goed einde te brengen.  

Marc is wekelijks een aantal uren in de weer om alle wedstrijdbladen na te kijken en in te geven op de 
website.  

Op 5  mei hadden in  Sportpark Lakerveld te Houthalen de finales plaats van de beker van Limburg . Hierin 
haalden de dames van HB Tessenderlo  het van HC Pentagoon Kortessem en de heren van Sporting Nelo  
versloegen HV Arena 

De kampioenen van Limburg werden op 24 mei in Houthalen bedacht met een beker en medailles.  

Intussen was de Kampioenschappencommissie al volop bezig met de voorbereiding van het nieuwe 
seizoen: de Provinciale Reglementeringen werden nagekeken en aangepast waar nodig en de nieuwe 
kalender voor het seizoen 2019-2020 werd opgesteld. Publicatie hiervan gebeurde via mail naar de 
clubsecretarissen en op de website. Vanaf september werd dan de nieuwe competitie op de voet gevolgd 
en werden de wedstrijdbladen wekelijks  gecontroleerd op het secretariaat.  

In het seizoen 2018-2019 namen 19 clubs deel aan de provinciale competities.  
Voor het seizoen 2018-2019 noteerden we volgende inschrijvingen: 
 Senioren heren:14 ploegen  (+1) + 1 uit NL       
 Senioren dames:3 ploegen  (-3)   1 ploeg trok haar inschrijving tijdig in. 
       1 samengestelde ploeg in reeks 
 Meisjes 19:  4 ploegen  (-1)  1 ploeg speelt enkel VHV. 
       1 samengestelde ploeg in reeks en VHV 
 Jongens 19:  8 ploegen  (+1) + 3 uit NL       

Meisjes 17:  6 ploegen  (+3)  Zonale competitie + VHV tornooien 
       1 ploeg met toelating 
Jongens 16:  12 ploegen  (+0) + 1 uit NL    1 samengestelde ploeg in reeks 
      7 ploegen met toelating. (+6) 
Meisjes 15:  11 ploegen  (+4)  Zonale competitie + VHV tornooien 
       5 ploegen met toelating 

 Jongens 14:  15 ploegen  (-2) + 1 uit NL  5 ploegen met toelating. 
 Meisjes 13 :   12 ploegen (+8) tov M12  5 ploegen met toelating  
       1 samengestelde ploeg 
 JM12 :   18 ploegen  (+0)  6 ploegen met toelating.  
       1 samengestelde ploeg in reeks 
       1 ploeg uit M13 
 
Jongens en meisjes 12, 10, 8 en 6 konden terecht in een aantal tornooien. Alle  clubs met jeugdwerking 
schreven zich hiervoor in. 
 
 

http://limburg.handbal.be/
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Toelichting clubs 
- Club zonder jeugdwerking: R.Kiewit (heren)  
- Clubs met enkel jeugdwerking: HV Lommel, HC Beringen en Handbal Lummen 

Verder dient nog vermeld dat verscheidene clubs deelnemen aan de VHV-tornooien voor M19, J18, M17, 
J16  alsook M15. Een aantal meisjesploegen spelen bovendien ook mee in de Benelicompetitie A-, B- en C-
jeugd en behalen daar goede resultaten. 

Voor de beker van Limburg 2019-2020 schreven 14 heren-(+1)  en 4 damesploegen in. De finales gaan door 
op 1 mei 2020. 

De Scheidsrechterscommissie vergaderde 4 keer in 2019.  
Deze commissie staat ook in voor de cursussen en bijscholingen in onze provincie.  

- Er hebben een 3-tal opleidingen voor JSR en 1 cursus Scheidsrechter en een 2-tal opleidingen S/T 
plaatsgevonden. 

 

Het Sportcomité deed in 2019  4x een voorstel naar clubs. Eén maal ging men niet akkoord met voorstel 
en is een samenkomst met betrokkene doorgegaan. 

De secretaris was dagelijks in de weer met de briefwisseling, mailverkeer.  

De Financiële commissie  hield de stand van zaken bij en lette met argusogen erop dat alles binnen de 
budgetgrenzen bleef.  

De website wordt bijgehouden en regelmatig aangevuld.   

Adreswijziging voor briefwisseling is  tot op heden steeds gepubliceerd in de Hil en in de vergaderverslagen 
van het RCL-bestuur. 
 

• Bereikbaarheid RCL 
 Secretariaat:  

• Post adres: RCL-Handballimburg, Gelderhorsten 145, 3920 Lommel 
• Gsm: 0478/54.36.11, Marc Vander Mierde 
• Mail: secretariaat@handballimburg.be 

 Wedstrijdformulieren: 
• Post adres: RCL-Handballimburg, Gelderhorsten 145, 3920 Lommel (wekelijks) 

of 
• Mail: Scannen mag in PDF naar wedstrijdbladen@handballimburg.be 

Origineel dan einde van maand bezorgen aan secretariaat RCL 
 Uitslagen: 

• Gsm: 0491 / 49 84 80  (Wedstrijdnummer: thuis – bezoekers , uitslag) of 
• Mail: uitslagen@handballimburg.be  

 
 

 
Het RCL is sinds november 2016 gestart met clubbezoeken. 

- Deze verlopen niet zoals voorheen door de VHV 
- Zijn opgestart om: 

o de drempel tussen de clubs en het RCL te verkleinen. 
o een kijk te krijgen op de werking van een club en aanvullen waar nodig 

http://limburg.handbal.be/
mailto:secretariaat@handballimburg.be
mailto:wedstrijdbladen@handballimburg.be
mailto:uitslagen@handballimburg.be
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o te luisteren naar hun noden en verwachtingen naar het RCL toe 
 Ook wij kunnen hiervan leren 

o onze werking t.o.v. de clubs te verbeteren. 
- Omdat de VHV jaarlijks 5 clubbezoeken per Regio wil uitvoeren, zelfs binnen de maand bij 

eenzelfde club op bezoek kwam en onze kern inkromp hadden we dit op een laag pitje gezet. 
 
 
 
 
 
 
RCL-vergadering van 7/05/’20 (Extra vergadering) 
 
Aanwezig: Christof Claes, , Marc Vander Mierde, Patrick Boes 
Afwezig: Michel Vandebeek, Christophe Oeyen 
 
 

41. Welkom: 
• Christof heet de aanwezigen welkom 

 
42. Goedkeuring verslag: 

• Het verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd.  
 

43. VHV nieuws: 
• Korte toelichting van de laatste RvB 

 
44. RCL nieuws: 

• Toelating ploegen nederland: gewoon toelaten; 
o 11 maart 2020: vraag gehad van Rapidas Weert J16 of J14 ivm Jongens 
o 27 maart 2020: vraag gehad van Gemini Voerendaal: J19 competitie + 

uitzondering (keeper)  
o 14 april 2020 => 5 mei: Vraag uit Maastricht (studenten) J19 of Heren 
o 6 mei 2020 : vraag van Venlo ivm J19 competitie 
o Rond 25 april nog contact gehad met Beek FC: ivm aanvraag J14 + 

uitzonderingen (4) 
o Van Stein (heren) heb ik nog niets gehoord. 
o Ploegen J18 blijft  met toelating van 1 jaar ouder. Ploegen zonder toelating hebben 

voorrang om VHV competitie te spelen. 
• Brief naar de secretarissen voor het verloop van de competitie is voorbereid. Deze wordt 

kortelings verstuurd naar alle secretarissen. 
• M18 : QA  totaal klassement voor  competities en SA klassement voor VHV deelname (P-

ploegen). 
• AV: oproep doen naar nieuwe leden voor het bestuur. AV: schriftelijke vergadering zoals de 

VHV dit organiseert. Meer info volgt. 
 

45. Financiën:  
• Korte toelichting door Patrick. 

 
46. Kampioenschappencommissie 

• Alle competities zijn vroegtijdig gestopt. Er zijn geen kampioenen. 
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47. Scheidsrechterscommissie 
• Cursus tafel officieel: De voorziene cursussen worden verdaagd tot een nader te bepalen datum 

wegens de covid-19 maatregelen. 
 

48. Sportcomité 
• nihil 

 
49. Website 

• Is in orde 
50. Varia 

• Nihil 
 

Volgende vergadering: 20 mei 2020 
 
 
 
 
RCL-vergadering van 17/06/’20 
 
Aanwezig: Christof Claes, , Marc Vander Mierde, Patrick Boes 
Verontschuldigd: Michel Vandebeek 
Afwezig: Christophe Oeyen 
 
 

51. Welkom: 
• Christof heet de aanwezigen welkom 

 
52. Goedkeuring verslag: 

• Het verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd.  
 

53. VHV nieuws: 
• Korte toelichting van de laatste RvB 

 
54. RCL nieuws: 

• Clubs vragen evaluatievergadering eind augustus. Dit kan niet want vanaf 1 augustus ligt alles 
vast. Dit moet dan een infovergadering worden. Trachten een fysieke vergadering te houden 
indien de wettelijke voorschriften dit toelaten en anders zal dit een digitale vergadering worden. 
28 augustus. Locatie: Hasselt lokaal te bepalen. 

• Algemene vergadering: wordt verdaagd naar volgend jaar. Oproep nieuwe leden. Sturen 
jaarverslag door + financieel. 

• Functies volgend seizoen:  
o Voorzitter : Christof Claes 
o Secretaris : Marc Vander Mierde 
o Penningmeester: Patrick Boes 

• Taakverdeling: 
o Competitieleider: Marc 
o Wedstrijdbladen ingeven: Patrick 
o Uitslagencentrale: Patrick 
o Kampioenschappen: Marc, Patrick, Christof Claes 
o SR commissie:  

 HoofdSR: Christof Claes 
 JeugdSR: Christof Claes 

http://limburg.handbal.be/
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o Sportcomité: Marc, Patrick, Michel 
o HIL: Christof Claes 

 
55. Financiën:  

• Korte toelichting door Patrick. 
 

56. Kampioenschappencommissie: 
• Kalenders seizoen 2020-21 zijn via email verstuurd. Worden nu ingeladen in platform. 
• Reglementen voor volgend seizoen worden ge-updatet door Marc. 
 

57. Scheidsrechterscommissie: 
• Jeugdscheidsrechter: François organiseert 
• Scheidsrechter: Christof organiseert 
• Opleiding Secretaris en tafel officieel: Christof organiseert 

 
58. Sportcomité: 

• Nihil 
 

59. Website 
• De website wordt geüpdatet (lay-out). Nieuwe competities en reglementen worden er op gezet. 

60. Varia 
• Nihil 

 
Volgende vergadering: 19/08/2020 
 
 

Nazicht Wedstrijdbladen en Boetes 2020-2021 
 

Sportcomité: 
 

Kalenders 2020-2021 . 
Kalender Beker van Limburg  

Deze staan on hold tot Januari 2021. 
 
 
 

 (koppeling werkt) 
 

Uitslagen: zie link   (koppeling volgt) 

Rangschikking: via knop    verder kijken per Reeks  

 

http://limburg.handbal.be/
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