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Reglement VTHANDBAL  handbal competitie. 
 

1. Er worden geen protesten geaccepteerd. 
 

2. Er mogen geen speelsters, die nog in N.H.V. verband spelen, aan deze competitie 
meedoen. 

 
3. De speelduur van de wedstrijd is 2 x 25 minuten, met 5 minuten pauze. 

 
4. De thuis spelende vereniging zorgt voor de wedstrijdbal en scheidsrechter. De thuis 

spelende teams spelen in hun eigen shirts. Zo nodig zorgt het uit spelende team voor 
reserve shirts. 

 
5. Verenigingen die niet in bezit zijn van een hal, betalen bij “thuiswedstrijden” de zaalhuur 

aan de huurder van de hal. Dit geldt ook voor die verenigingen die hun thuiswedstrijden 
door omstandigheden in een andere hal spelen. 

 
6. De ploeg die als 1ste eindigt in de poule promoveert automatisch naar de hogere poule 

( Behalve in poule A )Het team wat als laatste eindigt in de poule degradeert automatisch 
naar één poule lager ( Behalve in de laatste poule ) 

7. Mocht het de competitie ten goede komen heeft het bestuur het recht anders te beslissen. 
 

8. De thuis spelende ploeg en de uit spelende ploeg dient de uitslag door te mailen naar e-
mail adres. Indien de thuis spelende ploeg de uitspelende ploeg een kopie stuurt van de 
zelfde mail welke naar vthandbal@home.nl wordt verzonden dan is het niet nodig dat de 
tegenpartij de stand doorgeeft. 
Vermeld de uitslag in de onderwerp regel als volgt zie voorbeeld; 

Poule A Leudal1-Torpedo (8-9) 
Dit maakt het verwerken en het op zoeken een stuk eenvoudiger. 

Indien de uitslag 10 dagen nadat 
de wedstrijd heeft moeten 
plaatsvinden nog niet is gemeld, 
verliest de thuis spelende ploeg 
de wedstrijd automatisch met 0-
10. 
 
 

Het competitie verloop en het wedstrijdschema kan worden bekeken via de site;           

www.vthandbal.nl 
 

9. Indien een ploeg niet op komt dagen, verliest deze ploeg de wedstrijd met 10-0 of 0-10. 
Spreek samen even af wie de schuldigen en geeft dit tijdig door. 

 
10. De nieuwe regels van N.H.V. worden gehanteerd. Ook deze staan op de site van 

www.vthandbal.nl 
 

Bestuur: 
Voorzitter:     Peggy Brettschneider 
Secretariaat/penningmeester:  Sylvia Meijers 
Ondersteuning bestuur:   Cor van Montfort 
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