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HANDBAL IN LIMBURG  

Verschijnt 2-wekelijks                              Nr 41/17  van  2/07/17 

  

   

Bereikbaarheid RCL secretariaat. 
 

Secretariaat blijft bereikbaar via: 

- secretariaat@handballimburg.be 

 

Wedstrijdformulieren dienen in het vervolg verstuurd naar: 

- Tony Bielen, Justus Lipsiuslaan 6, 3500 Hasselt 

 

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 

 

 
Regioproject Uitnodiging Screeningstrainingen 

 

Beste Spe(e)l(st)ers, Beste Ouders, Beste Trainers,  

De eerste stap in de selectiewerking van de Vlaamse Handbalvereniging is het regioproject.  Jongens en 

meisjes van de regioselectie U16 trainen 2-wekelijks (week 1 de meisjes, week 2 de jongens,…) op 

woensdagnamiddag (14u-16u30).   Er staan ook elk jaar 5 tornooien op het programma tussen de 

verschillende regio’s in België (op een aantal tornooien zullen ook buitenlandse gastploegen aanwezig 

zijn): 

mailto:secretariaat@handballimburg.be
http://www.handbal.be/nl/hb7
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De 5 regio’s zijn: 
-Luik 
-Waals-Brabant – Henegouwen 
-Antwerpen - Vlaams-Brabant  
-Limburg  
-Oost-West - Vlaanderen 

Tijdens de trainingen ligt de focus zowel op de individuele ontwikkeling van de spelers als op het 

samenspel in functie van de tornooien. 

Om de regioselecties samen te stellen zullen in de maand september open trainingen plaatsvinden 

waaruit na een aantal testings (van fysieke kwaliteiten, handbalvaardigheden, wedstrijdsituaties) de 

selecties zullen samengesteld worden. 

Deze selectietestdagen zullen plaatsvinden tijdens de trainingsuren (van 14u tot 16u30)  

Overzicht: 
1. Woensdag 6 en 20 september voor de meisjes geboren in 2002 en 2003 
2. Woensdag 13 en 27 september voor de jongens geboren in 2002 en 2003 

Wil jij er graag bij zijn? Wil jij laten zien dat je gemotiveerd bent en ook wat in je mars hebt?   

Schrijf dan in via de website van de Vlaamse handbalvereniging: www.handbal.be, klik op  selecties, 

regioselectie of via volgende link: www.handbal.be/nl/selecties/regioselectie  Schrijf zeker in voor 20 

augustus 

Wat meenemen (voor de spelers)? = 
- Voldoende drank 
- Sportgerief 

- Handbalschoenen 

- Handbal 

- Douchegerief 
 

Adresgegevens selectiedagen en selectietrainingen  
Regio AVB: Sporthal de Bist: Koningin Elisabethstraat 7-9, 2610 Wilrijk 
Regio Limburg: Sporthal KA2 Hasselt: Koning Boudewijnlaan 12, 3500 Hasselt 
Regio Oost-West: Sporthal Hekers: Ter Linden 29, 9052 Zwijnaarde 

 
We hopen op een talrijke opkomst, dus aarzel niet, en kom tonen wat je waard bent! Ook clubtrainers 

zijn welkom, kom gerust een kijkje nemen, of je kan zelfs meehelpen met het afnemen van de proeven. 

Ter info: programma IRT’s (interregionale tornooien) 
15 oktober 2017: IRT Heist o/d Berg 
11 november 2017: IRT Kortrijk  
7 januari 2018: IRT Louvain-la-Neuve 
2 april 2018: IRT Hasselt 
1 mei 2018: IRT Malmedy 
 

Half mei spelen we zowel met de jongens als de meisjes een eindwedstrijd tegen de LFH (Waalse 

selectie).  Voor deze wedstrijd (in sportoase Leuven) maken we een selectie uit de 3 Vlaamse 

regioselecties. 

 

 

http://www.handbal.be/
http://www.handbal.be/nl/selecties/regioselectie
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Aarzel niet om mij te contacteren bij vragen bemerkingen. 

Contactpersoon:  Gerrit Vertommen 
Coördinator U16 selecties  
Vlaamse Handbalvereniging vzw 
Tel.: 0486 90 67 46 
E-mail: gerrit.vertommen@handbal.be 

 
 
  

RCL-nieuws  

 

REGLEMENTERING VAN DE HANDBALCOMPETITIE REGIO LIMBURG 

2017-2018 
 

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. 
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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. 
 
 

2. REGLEMENT VAN DE COMPETITIE 

2.1.  Spelgerechtigdheid 

2.1.1. Leeftijd van de spe(e)l(st)er : SEIZOEN 2016-2017 
 

Senioren Dames en Heren zie VHV-reglement Art 221 
M19   geboren 1999-2000-2001 
J18    geboren 2000-2001 
J16 + M16   geboren 2002-2003 
J14 + M14   geboren 2004-2005 
J12 + M12   geboren 2006-2007 
J10 + M10   geboren 2008-2009 
J8 + M8   geboren 2010-2011 
J6 + M6   geboren 2012 en later. 
 

2.1.2. Lidmaatschap 
a. Senioren en J18 of M19 moeten VHV-lid en spelgerechtigd (=datum op lidkaart “mag optreden vanaf “)   

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) J16/M16, J14/M14 en JM12 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. Voor zulke ploeg moet door de club geen 
bijdrage betaald worden aan het Jeugdsportfonds en indien ze niet voldoet aan de srs-
leveringsplicht bedraagt de boete maximaal 100 €. 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 in 
principe niet stijgen naar een hogere reeks zonder toelating van de VHV.. 
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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-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 RKC 

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 RKC. Deze schriftelijke toestemming dient bij de VHV-lidkaart gevoegd, 
zodat controle mogelijk is.  

3. Niet meer dan de helft van de sp(e)l(st)ers op het wedstrijdblad  mag van de hogere 
leeftijdscategorie zijn. Deze toegeving geldt slechts voor één seizoen.  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-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 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 M16 en M14  van dezelfde leeftijd 
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, tellen 
enkel de wedstrijden tegen de leeftijdsgenoten voor het opmaken van de rangschikking. 
 

2.1.8.   Gemengde ploegen 
Jeugdploegen die gemengd (meisjes + jongens) spelen, moeten in principe in de jongenscompetitie 
spelen.  
Uitzonderingen op deze regel kunnen enkel toegestaan en schriftelijk bevestigd worden door RCL-
kampioenschappencommissie 
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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. 
 

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 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 op 1 september na publicatie in de HIL en op de 
website en kan slechts in zeer uitzonderlijke gevallen worden veranderd. 
 

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 ofwel via het officieel formulier voor verschuiven of uitstellen van een wedstrijd, dat 
volledig moet worden ingevuld en ondertekend in 3 exemplaren (1 ex voor de aanvrager, 1 ex voor het RCL 

en  1 ex voor de tegenstrever) ofwel 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.  



                      

                                                                                                                                                               

RCL - Handbal Limburg, Gelderhorsten 145, 3920 Lommel    Hil 41/17   02/07/2017  7  

secretariaat@handballimburg.be                                                            www.handballimburg.be  

  

  

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 
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 1 mei. 
 
 

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 
J18    2 x 30` met 10`rust 
J16 + M16   2 x 25` met 10`rust 
J14 + M14   2 x 25` met 10`rust 
J12 + M12   3 x 15` 

      Tornooivorm: Wedstrijden van max. 15` met 5` rust 
J10 + M10   Tornooivorm: Wedstrijden van max. 12` (zie reglement) 

J8 + M8    Tornooivorm: Wedstrijden van max. 12` (zie reglement) 

J6 + M6    
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2.3.3.     Team-time-out 

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

de eerste twee 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 3 punten op, een gelijkspel  2 punten, bij verlies krijgt men 1 punt 
en bij forfait vóór de wedstrijd gespeeld is  0 punten. 
Alleen het eerste wedstrijdnummer dient vermeld te worden op het wedstrijdblad (de overige twee 

nummers zijn in het wedstrijdschema vermeld om de uitslagen te kunnen aangeven bij de VHV) 

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. Ballen  
 Er wordt gespeeld met officiële wedstrijdballen (zie VHV-reglement Art. 5.4.1.) 

2.3.6. 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. 
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2.3.8 Puntentelling  
 3 punten:…   De winnaar. 

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

a) De Kampioenschappencommissie spreekt een forfait uit :  
winnaar = 3 punten ; verliezer = 1 punt 

b) Een ploeg geeft forfait vóór de wedstrijd :  
winnaar = 3 punten ; forfaitgever (verliezer) = 0 punten 
 

2.3.9. 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.  J16, M16, J14, M14, J12 en M12 
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. 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 het blokkensysteem. 

 Opmerking : voor tornooien : raadpleeg het competitieboek van de VHV 
 
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. Een R-team dat geen 

scheidsrechter levert kan maximaal met 100 € beboet worden. 
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2.5        De secretaris/tijdwaarnemer 
  
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 J16, M16, J14, M14 en JM12 is het aan te raden om de 

taak van secretaris/tijd-waarnemer 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 het secretariaat van het RCL. 
  - Groen 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 Tony Bielen (Justus Lipsiuslaan 

6, 3500 Hasselt) te zijn. 
 
2.6.3. Het wedstrijdblad dient 15 minuten vóór aanvang van de wedstrijd ingevuld te zijn en samen met 

de VHV-lidkaarten 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 
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met het bewijs van storting van 50 (vijftig) € op het rekeningnummer van Regio Limburg, worden 
ingediend. 

 
 

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 24.00 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 te zijn. Voor de wedstrijden die op zondag 
gespeeld worden moet de uitslag zondagavond vóór 21.00 u. op de website van sportlink vermeld 
te zijn.  

 

2.10. Boeten 

     Zie hiervoor de boetenlijst 2017-2018. 

 

2.11. Bijdragen 
 

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

Bijscholingen: 0 € 
 

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. 

mailto:uitslagen@handballimburg.be
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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. 
 

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 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 in principe op 1 mei gespeeld.  
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3.17 Een draaiboek van de organisatie van de finales van de beker van Limburg is te verkrijgen en te 
bespreken met het RCL. 

 

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

2017-2018 
 

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 
- 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 2017-2018)        
  JM12 :  geboren in 2006 - 2007 
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  JM10:  geboren in 2008 – 2009 
  JM8:  geboren in 2010 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 kunnen voorleggen (zie 

Reglementering van de Limburgse provinciale handbalcompetitie art. 2.1.2.b).   

Inzage van de kaarten 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. 

 
 

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 aan-vragen,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 welpen-tornooi. 

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

en doet het nodige naar de VHV-vereisten. 
 
 

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 worden opgesteld.  
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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. 
 
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 hetzelfde weekend na het einde van het tornooi. 

 
 

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 
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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 
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. 
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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 14 dagen 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 de post dient dit formulier ten 
laatste 14 dagen na het tornooi door de organiserende club naar het secretariaat van Handbal 
Limburg te worden gestuurd. 

 

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 JM88-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.   

mailto:secretariaat@handballimburg.be
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  - 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 PCL 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 

 

 

 

Boetelijst: 2017-2018 
 

0. Algemeen 
 

0.1.  De sancties worden principieel door het regionaal secretariaat medege-deeld 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. 

 
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. 
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1.  Overtredingen vóór de wedstrijd 

                                                                                in Euro 

1.1 Wijziging van ’n wedstrijd zonder het RCL vooraf in te lichten 
 

54 

1.2 Het binnensturen van de schriftelijke bewijzen i.v.m. heirkracht buiten de periode van vijf 
dagen 
 

27 

 

1.4 Administratiekosten voor het verplaatsen van een wedstrijd na het verschijnen van de 
officiële kalender : 

 

 per wedstrijd van  Senioren en M19 en J18 21 

  J16, M16, J14, M14, J12 en M12 12 

 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 . 
 

 

1.6 Forfait na 1 augustus 
méér dan 15 dagen vóór de 1ste speeldag 
minder dan 15 dagen vóór de 1ste speeldag 
vanaf de eerste speeldag          - voor Senioren 
                                                        - voor jeugdploegen 
 

 
84 

110 
219 
162 

 
1.7 Niet vastleggen van wedstrijd voor beker van Limburg vóór de opgelegde datum door RKC 138 

1.8 Niet doorgeven van de thuiswedstrijden voor de regionale competitie vóór 10 augustus 

 

 

 

138 

2. Overtredingen na de wedstrijd  

2.1 Niet doorsturen (SMS) of mailen  van de uitslag(en)  12 

Foutieve melding 3 

Te laat doorgeven van de uitslag 6 

  
2.2 Laattijdig aankomen van het wedstrijdblad: per week 12 

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 
 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. 
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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  
 = 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 
 = vermelden van foutief lidnummer, doelpuntenaantal klopt niet met andere 

gegevens op het WB ; 2Min-straffen 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 
                                                                 met een maximum van  18 
  - 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 
  Afwezigheid tafelofficieel 

 
18 

3.3. Niet aanwezig zijn van de VHV-lidkaarten  
  of lidkaarten met te oude niet meer gelijkende foto  
  of niet invullen van het lidnummer per kaart 6 
   met max. per ploeg 27 

3.4. Rechtstreekse rode kaart (diskwalificatie) bij een regionale wedstrijd en dit ongeacht de 

straffen en boetes opgelegd door het Sportcomité: 

12 
 

3.5. Opstellen van een niet-gekwalificeerde spe(e)l(st)er  
 een geldboete van - voor de jeugd 21 
  - voor senioren 32 
 Plus in punten: forfait-nederlaag indien de tegenstrever met niet meer dan 10 doelpunten 

verschil won 
 

 

3.6 Official op de bank zonder lidkaart  
eerste maal 
tweede maal 
derde maal 

  
18 
21 
27 
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Opleiding Scheidsrechter: 
Er zal nog een cursus scheidsrechter worden georganiseerd in het begin van volgend seizoen. 

Kandidaten kunnen zich melden bij RCL-secretariaat. 

 

 

JM12-, JM10- en JM8-TORNOOIEN  seizoen 2017-2018. 
 

Voor het eerste tornooi dient de tornooidatum  vóór 13 augustus te worden aangevraagd op het 

secretariaat van Handbal Limburg.    

Vanaf 16 augustus kan een tweede tornooi aangevraagd worden op de overblijvende data. Dit moet 

gebeuren vóór 13 september. 

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

september 

 

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

wedstrijden kunnen spelen 

 
RCL kreeg een vraag van Marcel Penners: 
HV BFC uit Nederland wil participeren in onze tornooiencyclus door zelf 1 of meerdere tornooien te 
organiseren.  
Wij zijn blij om te mogen vermelden dat HV BFC wil deelnemen aan de tornooien die in Belgisch Limburg 
georganiseerd worden. 
Verder willen vragen om Marcel ook aan te schrijven bij de uitnodigingen van de tornooien .  

Zijn gegevens: HV BFC Beek(lb) 
Marcel Penners 
Coordinator E-F jeugd (JM 8 / JM 10) 
M.penners@gmail.com 
0031 6 22404334 

 
 

mailto:M.penners@gmail.com
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COMPETITIEROOSTER 2017-2018
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34 26/27.08  

35 02/03.09 1 1 1

36 09/10.09 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1

37 16/17.09 3 2 1 1 1 1 3 2 3 2

38 23/24.09 4 3 2 2 2 4 4

39 30.09/01.10 NT 5 4 2 3 3 3 5 3 5 3

40 07/08.10 6 5 2 2 2 2 1 6

41 14/15.10 7 6 3 4 4 6 4 7 4 IRT HOB

42 21/22.10 NT 8 3 5 4 5 7 5 8 5

43 28/29.10 herfst NT

Wo 01.11 

44 04/05.11 herfst  3 3 3 8 2 9

45 11/12.11 9 7 4 6 6 9 6 10 6 IRT Kortrijk

46 18/19.11 10 8 5 7 5 7 10 7 Kidsday

47 25/26.11 11 4 4 4 4 2 3 11 7

48 02/03.12 NT 12 9 6 8 6 8 11 8 12 8

49 09/10.12 13 10 9 7 9 12

50 16/17.12  14

23/24.12 kerst

30/31.12 kerst  

1 06/07.01 kerst NT IRT Malmédy

2 13/14.01 NT 15 10 13 9 13

3 20/21.01 16 11 7 5 5 5 3 4 14 9

4 27/28.01 17 12 8 11 8 10 14 10 10

5 03/04.02 18 13 5 12 9 11 15 11 E1 11

6 10/11.02 Car 13

7 17/18.02 Car 19 9 6 6 6 16 5 E2

8 24/25.02 10 14 10 12 17 12 E3 12

9 03/04.03 20 15 11 18 Damesdag

10 10/11.03 21 14 6 7 7 7 4 E4

11 17/18.03 22 15 11 16 12 13 E1 13 E5 13

12 24/25.03 NT 23 16

13 31.03/01.04 Pa 

Ma 02.04 Pa NT IRT Limburg

14 07/08.04 NT

15 14/15.04  24 17 Res 17 13 14 E2 14 E6 14

16 21/22.04 Finale 25 E3 E7

17 28/29.04 26 18 7 8 8 8 E4 15 E8 15

laatste regionale 

speelweekend 

JM14

Di 01.05 BvL BvL IRT LLN

18 05/06.05 res Eindronde JM14

Do 10.05

19 12/13.05

20 19/20.05 VHV Jeugdfinales F VHV Jeugd

Ma 21.05

21 26/27.05 KBHB Jeugdfinales F KBHB Jeugd

22 02/03.06

23 09/10.06 NT

24 16/17.06 NT

25 23/24.06

Reserveweekend

1/4 1/4

1/2 1/2

6 Welkom

12 18 14 15

Kwal T Kwal T Kwal T

1 Welkom

1/8 1/8
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Naronde is als volgt opgedeeld: 

      

J14 
 A1, A2 B1, B2 

A3, A4 B3, B4 

A5, A6 B5, B6 

A7, A8, A9 B7, B8, B9 

A bye10 B bye10 

  JM12 
 A1, A2, A3, A4 B1, B2, B3, B4 

A5, A6, A7, A8 B5, B6, B7, bye8 

 

Ploegen uit reeks A spelen eerst wedstrijd thuis, uit reeks B spelen 2de wedstrijd thuis enz. 

 

 

Ploeginschrijvingen per categorie: 
 

 

Heren 
 

Dames 
1 Sporting Neerpelt-Lommel vzw 1 HC Pentagoon Kortessem vzw 

2 Sporting Neerpelt-Lommel vzw 2 Hubo Initia Hasselt vzw 

3 Hubo Initia Hasselt vzw 3 DHC Overpelt vzw 

4 HV Arena vzw 4 Callant Tongeren 

5 Kreasa HB Houthalen vzw 5 Kreasa HB Houthalen vzw 

6 HB Sint-Truiden jm vzw 6 HB Sint-Truiden jm vzw 

7 HC Pentagoon Kortessem vzw 7 Sporting Neerpelt-Lommel vzw 

8 HC Overpelt vzw 8 Achilles Bocholt 

9 Achilles Bocholt 9 DHC Meeuwen 

10 HC Hades Hamont-Achel vzw 10 Bye 

11 HHV Meeuwen 
  12 Real Kiewit vzw 
  13 HC Maasmechelen 
  14 Bye 
  

    

 

J18 
 

J16 
1 Sporting Neerpelt-Lommel vzw 1 HV Arena vzw 

2 Hubo Initia Hasselt vzw 2 Achilles Bocholt 

3 Kreasa HB Houthalen vzw 3 HC Hannibal Tessenderlo 

4 Callant Tongeren 4 Callant Tongeren 

5 Achilles Bocholt 5 Sporting Neerpelt-Lommel vzw 

6 Handbal Bilzen 6 Hubo Initia Hasselt vzw 

7 HC Pentagoon Kortessem vzw 7 Hubo Initia Hasselt vzw 

8 Handbal Vereniging Lommel 8 HC Hades Hamont-Achel vzw 

9 BFC Beek 
  10 Bye 
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J14 A 
 

J14 B 
1 HV Arena vzw 1 HB Sint-Truiden jm vzw 

2 Handbal Bilzen 2 Handbal Vereniging Lommel 

3 Kreasa HB Houthalen vzw 3 Kreasa HB Houthalen vzw 

4 Hubo Initia Hasselt vzw 4 Hubo Initia Hasselt vzw 

5 Sporting Neerpelt-Lommel vzw 5 HC Overpelt vzw 

6 Hubo Initia Hasselt vzw 6 Callant Tongeren 

7 HHV Meeuwen 7 HHV Meeuwen 

8 HB Sint-Truiden jm vzw 8 HC Pentagoon Kortessem vzw 

9 HC Hannibal Tessenderlo 9 Achilles Bocholt 

10 Bye 10 Bye 

    

 

M19 
 

M16 
1 Sporting Neerpelt-Lommel vzw 1 DHC Meeuwen 

2 HC Pentagoon Kortessem vzw 2 Achilles Bocholt 

3 Handbal Vereniging Lommel 3 HB Sint-Truiden jm vzw 

4 DHC Meeuwen 4 Hubo Initia Hasselt vzw 

  

5 Handbal Bilzen 

  

6 HC Hades Hamont-Achel vzw 

    

 

M14 
 

M12 
1 HV Arena 1 DHC Meeuwen 

2 Achilles Bocholt 2 Achilles Bocholt 

3 HC Pentagoon Kortessem vzw 3 HC Pentagoon Kortessem vzw 

4 DHC Overpelt vzw 4 DHC Overpelt vzw 

5 Handbal Bilzen 5 DHC Overpelt vzw 

6 HC Hades Hamont-Achel vzw 6 Bye 

    

 

JM12 A 
 

JM12 B 
1 HV Arena vzw 1 Handbal Vereniging Lommel 

2 Sporting Neerpelt-Lommel vzw 2 HB Sint-Truiden jm vzw 

3 Callant Tongeren 3 HHV Meeuwen 

4 Hubo Initia Hasselt vzw 4 Hubo Initia Hasselt vzw 

5 HC Hades Hamont-Achel vzw 5 HC Overpelt vzw 

6 Hubo Initia Hasselt vzw 6 Kreasa HB Houthalen vzw 

7 Achilles Bocholt 7 HC Pentagoon Kortessem vzw 

8 Handbal Bilzen 8 Bye DHC Overpelt (29-06-2017) 
 


