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Bereikbaarheid RCL secretariaat.
-

secretariaat@handballimburg.be

Wedstrijdformulieren en Andere post naar:
- RCL-Handbal Limburg
- Gelderhorsten 145
- 3920 Lommel

VHV-nieuws
Meest recente info is terug te vinden via: http://www.handbal.be/nl/hb7
VHV – KBHB mededelingen
De KBHB zoekt kandidaat organisatoren voor de jeugdfinales tijdens het weekend 26/27 mei 2018
Voorwaarden:
De organisator draagt de kosten voor :
Huur van de zaal
Scheidsrechterskosten (+ maaltijden SR’s)
VIP receptie
De organisator heeft recht op de ontvangsten van toegangstickets en eigen reclame
De organisator moet de exclusieven van de KBHB respecteren
De KBHB heeft recht op 10 publiciteitsborden (3m X 0.8 m)
De kandidaten moeten een bod indienen bij het Secretariaat Generaal, Rue des Français,373/13
– 4430 Ans.
Het bod moet onder dubbele omslag binnengebracht worden, met de mededeling « Soumission
organisation Finales Nationales U.R.B.H. des Jeunes » ten laatste op 18 april 2018.
De kandidaat met het hoogste bod (min 1500 euro) zal de organisatie toegewezen krijgen.
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Stijger Regio Dames
In lijn met artikel 6.3.3.C van de regelementen van de VHV zal er een driehoekstornooi worden
georganiseerd door de regio Handbal Oost-West tijdens het weekend van 5/6 mei waaraan de
eerst gerangschikte P-ploeg van elke regio deelneemt.
De winnaar van dit tornooi stijgt naar de Liga-reeks dames.
De tweede van dit tornooi speelt testwedstrijden (heen- en terugwedstrijd) tegen de laatste nietrechtstreeks daler van de liga dames play-down competitie (artikel 6.3.3.C.2.2).
De laatste niet rechtstreeks daler uit de liga dames play-down competitie speelt thuis
gedurende het weekend van 12/13 mei.
De 2de geplaatste regioploeg van het driehoekstornooi speelt thuis gedurende het
weekend van 19/20 mei.
Stijger Regio Heren
De eerst gerangschikte P-ploegen uit de Regio’s AVB en Handbal Oost-West promoveren
rechtstreeks naar de liga-reeksen. Vanuit regio Limburg is er geen stijger, daar er daar geen Pploegen zijn.
De tweede gerangschikte P-ploegen uit de Regio’s AVB en Handbal Oost-West spelen
testmatchen (heen- en terugwedstrijd) om een eventuele 3de stijger aan te duiden. Deze
testwedstrijden worden gespeeld:
- In het weekend van 5/6 mei 2018 (tweede gerangschikte P-ploeg uit Handbal Oost-West
is de thuisploeg);
- in het weekend van 12/13 mei 2018 (tweede gerangschikte P-ploeg uit AVB is de
thuisploeg)
Jeugdeindronden JM14 op 5/6 mei 2018
- J14 : RCL ipv ROW:
HC Maasmechelen, 6 mei 2018. De wedstrijden starten om 12:30 uur.
- M14 : ROW:
Roeselare, 5 mei 2018. Het uur is nog niet bekend
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RCL-nieuws
BVL op 1 mei 2018:
Beker van Limburg Dames

QY007 Tue 01/5/18 14:00

Gem. Sp. Eksel

DHC Overpelt

- Callant Tongeren

Gem. Sp. Eksel

Arena

- Sp. NeLo

Beker van Limburg Heren

QZ015 Tue 01/5/18 16:30

Promotie regio dames
- C. Tongeren heeft zich al geplaatst voor het driehoekstornooi met de regio-kampioenen op
zondag 6 mei 2018 doorgaan in sporthal Saelens te Brugge van 12:00 uur tot 17:30 uur.
De wedstrijden zullen die dag plaatsvinden om 12:30 uur, om 14:15 uur en om 16:00 uur.
De kalender wordt later bekend gemaakt.
Jeugdeindronden JM14 op 5/6 mei 2018
- J14 : RCL ipv ROW:
HC Maasmechelen, 6 mei 2018. De wedstrijden starten om 12:30 uur.
- M14 : ROW:
Roeselare, 5 mei 2018. Het uur is nog niet bekend.
RCL Kampioenenhulde en Evaluatievergadering : 18 mei 2018:
- Locatie: Dommelhof Neerpelt
19u00 Kampioenenhulde
20u00 Evaluatievergadering

JM12-, JM10- en JM8-TORNOOIEN seizoen 2017-2018.
Reglement:
3.3. Inschrijving voor tornooideelname
3.3.2. De inschrijving dient te gebeuren ten laatste 14 dagen vóór de datum van het tornooi.
Niet wachten tot de tornooikalender verschenen is.
* Is vervelend voor de organiserende club ivm herschikking van wedstrijdkalender.
Wel kans op ploegje meer.
*Clubs kunnen spelers en ouders al ingelicht hebben over uurregeling.
- Moeten dit dan opnieuw afspreken
Gevolg Frustraties. Negatieve reclame wat niet bevordelijk is voor het handbal.
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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
De totale tornooiduur per ploeg mag maximum 2 tot 3 uur duren. Binnen 1 (één) uur moet elke ploeg 2
wedstrijden kunnen spelen
Tornooien JM12-JM10-JM8

Zondag
Zondag

22.04.2018
29.04.2018

HC Hades Hamont-Achel vzw
Hubo Initia Hasselt

Zondag
Zondag

06.05.2018
13.05.2018

Callant Tongeren
Handbal Bilzen

Aanvraag

1
2
2
1

Op 25 april organiseert regio Limburg een workshop
communicatie en marketing.
Dit naar aanleiding van:

DE FOCUS OP …
Vanaf donderdag 1 maart beginnen we met de rubriek ‘De Focus op’.
In maart ligt de focus op Oost- en West-Vlaanderen.
In april op Limburg en
in mei op Antwerpen.
De bedoeling is dat de VHV via haar sociale media de clubs de gelegenheid geeft om hun
activiteiten kenbaar te maken aan een breder publiek.
“Uiteraard mag elke club zijn/haar activiteit altijd aan ons kenbaar maken”
zegt communicatieverantwoordelijke Eric Dupain.
“Maar om de clubs wat meer te stimuleren hebben we nu ‘De Focus op’ in het leven geroepen.
Organiseer je een tornooi of organiseren jullie een speciale trainingsdag, enz …
Laat het me weten via eric@handbal.be …
Bezorg me wat info, steek er een foto bij en klaar is kees.
Laat het ons wel beperken tot inhoudelijke activiteiten.
Eetdagen en dergelijke gaan we niet aankondigen.”
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Onze communicatie en commercieel manager Eric Dupain geeft uitleg, tips betreffende beide
onderwerpen.
Interesse?
Een mailtje naar christofc@yucom.be of eric@handbal.be volstaat om in te schrijven.
De workshop gaat door in:
Olympia (snooker – bowling)
Kuringensteenweg 242
3500 Hasselt
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Blijf up to date.
Kalender:

zie link 

Uitslagen: zie link 

Rangschikking: via knop 

verder kijken per Reeks
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