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Brainstorm meisjescompetitie-beleid Vlaanderen – RCL – RAVK - Oost-West
Datum: 17/10/2018
Uur: 19u30
Locatie: Wilrijk, sporthal De Bist
Aanwezig: Guido Moeyersoons (oost-west vl), Francois Boeren (RAVB), Marc
Vander Miere(Limburg) en Giannoula Tsakitzidis (VHV)
Datum: 9/11/2018
Uur: 19u30
Locatie: Houthalen, Sportpark Lakerveld
Aanwezig:
 Pentagoon Kortessem: Arnaud Marguillier, Michaël Smets
 HV Arena: Guido Baeten
 Hades Hamont Achel: Sabine Stieglitz
 Achiles Bocholt: Hubert Maes
 DHC Meeuwen: Hilde Vanwezemael
 Kreasa Houthalen: Eddy Reuvers
 HC Overpelt, DHC Overpelt: Christophe Oeyen
 RCL: Marc Vander Mierde, Patrick Boes
 VHV:Giannoula Tsakitzidis
Datum: 14/11/2018
Uur: 20u00
Locatie: Mechelen, Sporthal De Ploan
Aanwezig:
 HC Schoten: Alain Brys
 HV Uilenspiegel: Patrick De Mot
 HC Welta: Francois Boeren, Tim Mogal
 HC ’t Noorden: Giel Paenen
 Brasschaat HC: Rudi Rijckebosch
 HC Atomix: Luc De Weerdt
 HC Leuven: Philip Heylen
 Guido Moeyersoons – competitieverantwoordelijke oost-west
 VHV:Giannoula Tsakitzidis
Datum: 21/11/2018
Uur: 20u00
Locatie: Zwijnaarde, Sporthal Hekers
Aanwezig:
 Evergem: De Backer Ethel
 Kortrijk: Van Den Bussche Arne
 Denderbelle: De Hauwere Heintje, Van Den stock Dary
 Roeselare: Regio Oost West Holvoet Tim
 Desselgemse: Wyckhuyse Christelle , Lefebre Jelle
 Gent: Multael Marc
 Waasmunster: De Vlieger Eddy
 Elita: Regio Oost West Guido Moeyersoons
 Regio Oost West: Van Aerschot Erik
 VHV:Giannoula Tsakitzidis + Regio Oost West Soetaert Filip
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Toelichting van brainstormsessie olv Giannoula (VHV)
 reden van samenkomen (zie stappenplan verder in het verslag)
 verloop van de sessie

Resultaten


Competitievorm stand van zaken
o Huidige competitie VHV M16 en M19 is niet goed georganiseerd qua
afstanden en speelgelegenheid
o Promotietornooien dienen dringend terug meer gericht te worden op
‘promotie’
o Leeftijdscategorieën dienen grondig besroken te worden
 M12-M14-M16-M19  M11-M13-M15-M17-M19 ?
o Afstanden voro wedstrijden worden als te ‘ver’ ervaren door ouders,
vooral bij de jongsten
o Veel meisjes spelen nog in gemengde ploegen
o VHV competitievorm in driehokstornooivorm draagt de voorkeur
o M12 competitie heeft een te sterk competitief karakter
 Voorstel om meer aandacht op promotie te leggen
 Veel administratie door verschillende competitievormen door
elkaar
o Nog steeds te veel administratieve zaken
 Steeds andere comeptitie
 Steeds andere regeles en vorowaarden
o Ouders spelen een belangrijke rol
o Clubs met weinig meisjes
 Hoe attractief houden voor de ze meisjes en overgang maken
naar seniorencompetitie?
o Reeds veel meisjes in seniorencompetiei en hierdoor minder
jeugdploegen meisjes?
o Verschillende meisjesploegen spelen in Nederland ipv in Vlaanderen




Reden:
 RCL
 Te weinig meisjesploegen
 Te veel tegen elkaar
 Benelim  Volledige competitie
o Wedstrijden van max: 20km van huis.
Gevolg
 Door deelname in Nederland word onze eigen competitie
gehypothekeerd.
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Voorstellen
o Regio:
 Sterkste ploegen komen tegen elkaar
 Zwakkere ploegen komen tegen elkaar
o Tornooien:
 U10  3 + 1
 U12  4 + 1
o Handbal attractiever maken
 Hoe handbal aantrekkelijk maken om meer ploegen in competitie
te krijgen?
 het spelen laten primeren


Wedstrijdblad:
 SCORE = belangrijk
o WIE = niet belangrijk
o Geeft meer mogelijkheid om mensen aan tafel te
krijgen
 Tot welke leeftijd doorvoeren?
o Vanaf M16/M17 terug overschakeling naar
gewone wedstrijdbaleden

M12
•

Eerst tornooien tem eind oktober/herfstvakantie

Tussenmaat veld indien mogelijk
4+1 (eventueel rechte lijn ipv cirkel)
Indien klein veld
3+1 (eventueel rechte lijn ipv cirkel)
Inschrijvingen
zoals voor gewone tornooien
Al een kalender vastleggen
In elke regio kan deelgenomen worden
Geen boetes en geen complexe administratie voorzien
•

Competitie opstarten begin november – bij voorkeur voor M13

In zone/regio competitie
met heen en terugwedstrijden opmaken (eventueel met een bye)
3 x 15min
Telkens terug van 0 punten starten
Verlaagde goalen
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Volledig veld
Geen wedstrijdbladen – enkel einduitslag en eventuele progressieve bestraffingen cfr
IRT – tornooien
Parallel 1 x per maand nog steeds tornooien aanbieden (max 1 per maand)
•

VHV- promotietornooien voor M12/13

Slechts 4 x per jaar

M14
•

Competitie– bij voorkeur voor M15

In zone/regio competitie
Mag in driehoeks - tornooivorm zijn indien te weinig ploegen ingeschreven
Speeltijd:
2 x 25 min indien gewone wedstrijden of 3 x 15 min (nog niet helemaal unaniem)
4 x 20 min indien driehoekstornooien
Telkens terug van 0 punten starten
Bal nr 1 geen hars
Volledig veld
Geen wedstrijdbladen – enkel einduitslag en eventuele progressieve bestraffingen cfr
IRT – tornooien
•

Op VHV niveau

Promotietornooien met hoog ‘promotiekarakter’
Andere vormen van handbal aanbieden:
Beachhandbal
Streethandbal
…
Eindrondes met inschrijvingen werken die na de competitie starten
Niet iedereen verplichten om VHV eindrondes te spelen
Dus de hoogst geklasseerde niet verplichten deel te nemen
Voor ander ploegen tornooien blijven aanbieden
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M16
•

Competitie– bij voorkeur voor M17

Sterke voorkeur voor driehoeks – tornooivorm per regio / geografisch reistijd
afhankelijke zones of al direct Vlaams (indien te weinig ploegen per regio)
Speeltijd:
2 x 25 min indien gewone wedstrijden
4 x 20 min indien driehoekstornooien
Telkens terug van 0 punten starten
Bal nr 2 geen hars  vraag om selectiewerking wel met hars te laten trainen/spelen
Volledig veld
•

Op VHV niveau

Na de uitslag van de ‘gewone’ competitie
Iedereen Vlaams laten spelen voor plaatsing van 1 tot ?

M19
• Algemeen:
1ste Nationale reeks zou verplicht moeten worden om een M19 opleidingsploeg te
hebben  anders een opleidingsvergoeding betalen voor jeugdploegen
1ste nationale competitie toe aan hervorming?
Eventueel M19 beloftematch?
Combi reserveploeg en M19 ploeg?
• Competitie met eindrondes (zoals in huidig systeem)
driehoeks – tornooivorm
Speeltijd:
4 x 20 min indien driehoekstornooien
Telkens terug van 0 punten starten indein een wedstrijd van 2 x 30min
Bal nr 2 geen hars  vraag om selectiewerking wel met hars te laten trainen/spelen
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Achtergrond informatie op basis van eerste bijeenkomst en gebruikt tijdens
brainstormsessies
Situatie: stand van zaken meisjesploegen Vlaanderen
leeftijd
M12

Aantal ploegen
4

In welke Reeks
Limburg

Welke ploegen
Er kunnen 5 ploegen zijn als meeuwen meedoet.

= 8 ploegen

6 (die zouden
kunnen)
waarvan 3
effectief
meedoen met
U12

RAVB

1
6 in O-W

Oost-west
Interregio Oost-West +RAVB
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Regio Limburg

3

VHV – promotie

Denderbelle – Schoten – Wilrijk

?
5 in O-W reeks A

VHV - competitie
Interregio Oost-West +
RAVB

Denderbelle, Leuven, Schoten, Waasmunster en
Wilrijk

6 in reeks B

Interregio oost-west

3 (M16)

Regio Limburg

M19

5
5

VHV - competitie
VHV – competitie

Bocholt, Wilrijk, Overpelt, Schoten, Atomix
Wilrijk, Schoten, Hamont-Achel, Nelo, Kortrijk

= 9 effectieve
ploegen
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Limburg

Nelo, Overpelt, Bocholt, Lommel, Bilzen

Denderbelle
M14

Roeselaere, Denderbelle, Leuven, Schoten,
Waasmunster en Wilrijk

= 13 ploegen

M16 (M17)
= 17
effectieve
ploegen

Brainstorm
Sterke punten:






meisjes tegen meisjes
juiste leeftijd
langer jeugdopleiding mogelijk
Breedtewerking voor meisjes om later betere selecties te kunnen maken
Op lange termijn niveau handbal dames verhogen

Zwakke punten:




Leeftijdscategorie verschil België – Nederland waardoor clubs in Nl gaan
spelen
Competitie is niet interessant waardoor sommige ploegen naar Nl of Frankrijk
gaan spelen
Afstanden zijn tussen Limburg en Oost-West veel te groot. Sommigen vinden
zelfs Limburg – Vlaams Brabant een probleem bijvoorbeeld
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Trainers zijn nog niet echt opgeleid om meisjesploegen te begeleiden
Te weinig meisjesploegen
Gemengde ploegen zijn een probleem!
o Er zijn clubs die maar een paar meisjes hebben, maar wel nodig om
een ploeg op zich in stand te houden.

Brainstorm aanpak
1. De leeftijd moet eerst kritisch bekeken worden.
2. Indelen per zone
3. Competitie anders indelen:
a. Eerst de regiowedstrijden laten spelen, dan de vhv-competitie
4. Het veld voor M12 gelijk houden met de U12.

U12 is overal in competitie op groot veld. In RAVB zijn er verlaagde doelen.
U12- tornooien.
Bij pagadder en kaboutertornooien spelen op kleine velden met kleine goalen.

Voorstel naar de clubs: per leeftijdscategorie
M12




M12 competitie opstarten.
o In eerste instantie in eigen regio.
o 3 x 15 minuten
o Groot veld
o De grootte van de goal moet nog besproken worden.
o Mag enkele competitie met een heen en terugwedstrijd zijn
In maart moeten de ploegen kenbaar maken of ze inschrijven

Vb toegepast op huidige situatie
Lim = 4
RAVB = 6
OW = 1
 driehoekstornooi met 11 ploegen zou mogelijk zijn. (2x 4 ploegen en 1 x 3 ploegen)

M14




M14 competitie opstarten.
o In eerste instantie in eigen regio.
o 2 x 25 minuten
In maart moeten de ploegen kenbaar maken of ze inschrijven
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Vb toegepast op huidige situatie
Lim = 7
OW = 6 (waarvan 3 RAVB)
 gewone competitie in bv zone oost en zone west volgens de reistijd ingedeeld
 Met kruisfinales op VHV niveau en dan de finale op vhv en dan bhb niveau
 VHVM14 promotietornooi

M16




M16 competitie
o In eerste instantie in eigen regio.
o 2 x 25 minuten
In maart moeten de ploegen kenbaar maken of ze inschrijven

Vb toegepast op huidige situatie
Lim = 5
OW = 11
 gewone competitie in bv zone oost en zone west volgens de reistijd ingedeeld
 Met kruisfinales op VHV niveau en dan de finale op vhv en dan bhb niveau
 Om Vlaams Kampioen te worden zal je dus in de volledige competitie moeten deelnemen

M19




M19 competitie
o In eerste instantie in eigen regio.
o 2 x 25 minuten
In maart moeten de ploegen kenbaar maken of ze inschrijven

Vb toegepast op huidige situatie
VHV = 5
Lim = 5 waarvan 1 ook in de vhv spelen
9 in totaal
 4 driehoekstornooi
 Met kruisfinales op VHV niveau en dan de finale op vhv en dan bhb niveau
 Om Vlaams Kampioen te worden zal je dus in de volledige competitie moeten deelnemen

Voorbeeld: OPWAARDERING JEUGDCOMPETITIES
VOORSTEL :
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Eerste drie van de drie regio’s spelen een VHV- eindronde van 4 speeldagen, zoals nu in
driehoekstornooien, op het einde van het seizoen (bvb na paasverlof). De kampioen van elke
regio speelt 2x thuis.
1
L1-OW1-AB3

2
OW1-AB1-L3

L2-OW2-AB1
L3-OW3-AB2

3

4
AB1-L1-OW3

L1-L2-L3

OW2-AB2-L1

AB2-L2-OW1

OW1-OW2-OW3

OW3-AB3-L2

AB3-L3-OW2

AB1-AB2-AB3

Voordeel :
- VOORAL regio-competitie wordt WEL belangrijk tijdens het seizoen (engagement wordt gans
het seizoen gevraagd) (nu dure (verplaatsingen-SR) verplaatsingen die voor niets meetellen)
- gans seizoen werken naar doel (op het einde beloning)
- GEEN kwalificatietornooi begin september ( moeilijke datum !) (het coëfficiënt-systeem niet
altijd eerlijk nl gebaseerd op toestanden van twee seizoenen eerder)
- vier speeldagen meer voor regio’s ( bij J16 met IRT interessant)
- elke regio kan zijn speeldagen voor VHV vastleggen op voorhand
- eventueel opentrekken naar J14 (vhv-eindrondedag wordt vervangen door 4 speeldagen) = 1
systeem voor alle reeksen (duidelijk)
- iedereen speelt 2x in eigen regio en 2x buiten regio (ouders verplaatsingen !)
- VHV J18 minder in het vaarwater van seniorencompetities
- VHV-finaledag kan behouden blijven

Spreiding is mogelijk
Bvb : J18 : L-OW-AB / J16 : OW-AB-L / J14 : AB-L-OW interessant voor SR-aanduidingen
Kan eventueel ook voor de nummers 4,5 en 6 (soort B-vhv)

