Verslag evaluatievergadering competitie 16-17 van 15 mei 2017

Aanwezige clubs : Evergem ,OLVA Brugge ,HC Desselgem, Brabo Denderbelle , Elita Buggenhout ,
Elita Lebbeke , Dendermonde , HC Tielt , Wevelgemse Wolven , HK Waasmunster , HC Izegem ,KHT
Roeselare, DB Gent , HC Schoten , HC Athila Temse , Apolloon Kortrijk , DHT Middelkerke Izegem , HC
Leuven Tigers .
Verontschuldigd : HC Eeklo , HC Aalst .
Regiobestuur Guido Moeyersoons ( verslag) Van Aerschot Erik , Filip Soetaert ,Tim Holvoet , Andre
Vangroenweghe .
➢ M17
De afgelopen competitie was positief , op dit moment zijn eer weinig inschrijvingen , DB gent
en DHC Waasmunster zouden toch deelnemen indien echt M 17 kan het zijn dat Brabo
Denderbelle een tweede ploeg laat deelnemen . Indien dat het geval is kunnen we net als
vorig jaar met de meisjes een afzonderlijke competitie spelen .
➢ M14
Bij deze leeftijd hadden we geen competitie , volgens de aanwezigen zou het nu beter
moeten lukken , we zouden over meer ploegjes kunnen beschikken .
➢ Welpen en pagadders
Voor de -8 en -10 blijven de tornooien behouden .
Voor J/M12 de tornooien aanbieden voor de beginners ? ( eventueel indelen per niveau)
Het tornooi met enkel meisjes op het einde van het seizoen was positief eventueel
uitbreiden naar meerdere weekends .
Moet wel op een duidelijkere manier op de website
➢ J/M12 competitie .
De Clubs zouden liever grotere reeksen hebben en minder nacompetitie om alles duidelijker
te hebben vanaf het begin van het seizoen .
➢ J14
Probleem blijft dat we tegen begin mei dienen te weten wie onze sterkste 2 ploegen zijn en
we weinig speeldagen hebben als we niet spelen op de VHV weekends + examen en
verlofperiodes .
Voorstel om eventueel een T time out te geven per ontmoeting ( is dat nodig indien er 15
min gepeeld wordt ? )
➢ J16
Behouden zoals nu , enkel in reglement aanpassen dat een speler die op het einde van set
een 2min straftijd krijgt geen strafworp kan nemen bij het begin van de tweede set
aangezien de straffen doorlopen .
➢ J18
Behouden zoals nu , enkel in reglement aanpassen dat een speler die op het einde van set
een 2min straftijd krijgt geen strafworp kan nemen bij het begin van de tweede set
aangezien de straffen doorlopen .

Voor de scheidsrechters wordt gevraagd om slechts een scheidsrechter aan te duiden per
wedstrijd ,zoals in ons reglement voorzien, dit vooral om de kosten te drukken .
➢ JSR
Vanuit het regiobestuur maar een beetje gestuurd door de VHV willen we de clubs de
mogelijkheid bieden om een cursus rond de spelregels te organiseren voor hun spelers , nu
zijn te veel jongeren die de cursus jsr volgen enkel om de spelregels te leren maar niet tot
fluiten komen .
➢ Hervorming competitie
Eddy de Vlieger legt zijn voorstel uit dat ook door de regio en de cel competitie VHV is
besproken en negatief werd geadviseerd .
Met dit voorstel krijgt regio jeugdcompetitie -16 en -18 meer belang omdat per regio 3
ploegen op het eind van de regiocompetitie doorstoten naar de VHV , eventueel de volgende
in de rangschikking naar de B VHV .
➢ Guido zal in de loop van deze week de voorgestelde speeldata aan alle clubsecretarissen
doorsturen .
➢ Van zodra de inschrijvingen doorgegeven worden aan het regiobestuur zal de
competitieleider een lijst opmaken en naar alle secretarissen doorsturen om na te kijken .

