
 50 JAREN HANDBALFEDERATIE 

 

INLEIDING 

Toen ik onlangs als “Erevoorzitter handbal met pensioen” van een paar gedreven 

“handbalanciens” een aantal documenten in handen kreeg die handelden over het “wel 

en wee” in het Belgisch Handbal was ik dadelijk gefascineerd door de talrijke markante 
en toch niet onbelangrijke feiten die zich in die meer dan 50 jaren turbulente Belgische 

handbalgeschiedenis hebben afgespeeld. Ook artikels in de Vlaamse en Waalse 

geschreven pers waren de moeite waard om eens door te nemen. Vele van die 

gebeurtenissen hebben  trouwens hun stempel gedrukt op het sportief verloop van ons 

handbal. Het “communautair en financieel aspect” is in al die jaren nooit ver 

weggeweest…de discussies in de schoot van de Federatie waren soms scherp en 

hevig…kortom, in onderstaand overzicht loont het de moeite om naast het 

belangrijke“sportieve item” toch eveneens regelmatig eens stil te staan bij dat laatste, 
misschien wel minder fraaie maar toch wel boeiende aspect. 

Aangezien de activiteiten van onze nationale ploeg (Heren Senioren) het voorwerp 
uitgemaakt hebben van een ander document werd dit laatste onderwerp in dit overzicht 
niet behandeld. 

Graag wil ik er de nadruk op leggen dat de commentaren, die u hieronder zal 
ontdekken,  niet altijd de mening vertolken van diegene die er de verzamelaar 
van is. De teksten zijn in het merendeel van de gevallen een verkorte maar getrouwe 

weergave van datgene wat destijds over ons vaderlands handbal verschenen is in 

Franstalige en Nederlandstalige persartikels. 

Hubert Blootacker 

 

HANDBALSTART  IN  BELGIË 

Het was de Luikenaar Jules De Vlieger die als eerste Belg het handbal ontdekte op de 
“Open Olympiade” te Praag in 1921. Hij aarzelde niet om deze sport in de provincie 

Luik te introduceren waar het onmiddellijk een enorm succes kende…veel Luikse 

“veldhandbalclubs” werden geboren. Beyne , met het stamnummer 3 en de oudste club 

die momenteel nog in onze huidige competitie speelt , verzamelde trouwens tussen haar 

ontstaan in 1921 en het jaar 1951 niet minder dan 9 titels van landskampioen 

veldhandbal.  Ook in Vlaanderen en meer bepaald in de provincie Antwerpen begon rond 

de jaren ’50 de belangstelling voor het handbal te groeien en ook in deze laatste 
provincie zagen een respectabel aantal clubs het levenslicht.  

Tussen 1953 en 1960 werden door de Belgische nationale ploeg verschillende interlands 

“veldhandbal” gespeeld . In 1955 werd zelfs deelgenomen met een “veldhandbalelftal” 
aan het WK in Duitsland.  

Officieus was in 1956 reeds sprake van een Nationaal Voorzitter (Jules De Vlieger) en van 

een Secretaris Generaal (de Heer Decleir). Van een echte competitiestructuur was 
evenwel nauwelijks sprake .  



Na de reguliere competitie veldhandbal werd vanaf het competitiejaar 1957-1958  een 

experimentele competitie zaalhandbal georganiseerd. Zaalhandbal , nou ja …”Handbal 
met zeven” lijkt juister vermits men niet of nauwelijks over sporthallen beschikte.  

 

 

 

OPRICHTING  BELGISCHE  HANDBALBOND (BHB) 

 

In april 1958 werden tijdens een “Algemene Vergadering” (AV) in Brussel de nationale 

statuten aanvaard , hetgeen de stichting van de Belgische  Handbalbond (BHB) voor 
gevolg had. Op deze bijeenkomst waren 21 clubs aanwezig , 12 Vlaamse en 9 Waalse. 

Drie Vlaamse clubs (Uilenspiegel , Wildzang en Schaarbeek) bleven afwezig . De Heer 
Jules De Vlieger (Beyne) werd tot eerste bondsvoorzitter verkozen. 

De kersvers opgerichte BHB koos voor een officiële competitie zaalhandbal gedurende de 

maanden december , januari en februari . Voor en na deze competitie werd nog 

veldhandbal gespeeld . 

 

 

DE  COMPETITIES  ZAALHANDBAL  

 

 

SEIZOEN 1958 – 1959  

 

Belgische competitie wordt uitsluitend op Vlaamse bodem afgewerkt 

Aangezien er in deze periode in het Waals landgedeelte geen valabele sporthallen 
beschikbaar waren werd de nationale “zaalhandbalcompetitie”  in de beginjaren van het 
zaalhandbal gespeeld in twee sporthallen die zich in Vlaanderen situeerden, namelijk in 
de “Groentehal” te Mechelen en in het “Sportcentrum” te Antwerpen met als 
deelnemers Rijkswacht , Lyra, Aalst , Geuzen , Beyne , Flémalle , Jupille en Herstal. Er 
was voorlopig slechts één nationale afdeling met acht ploegen. 

 

 

 



Eerste landskampioen 

Flémalle , dat de competitie ongeslagen kon afsluiten , werd onze eerste officiële  
landskampioen . Beyne en Rijkswacht eindigden respectievelijk op de tweede en derde 
plaats. 

Geuzen en Aalst konden zich niet handhaven en verdwenen uit de nationale competitie. 

 

 

SEIZOEN 1959-1960  

 

Van acht naar negen ploegen in de nationale reeks Heren 

Hier en daar werden verwoede inspanningen gedaan om het veldhandbal  te redden doch 
langzaam maar zeker verdrong de zaal definitief het veld . Zoals in de vorige competitie 
1958-1959 werden alle nationale competitiewedstrijden afwisselend in de Mechelse 
Groentehal en in het Antwerpse Sportcentrum gespeeld. In de nationale reeks kwamen 
Verviers , Unif en Malinois de handbaltop vervoegen. De 9 ploegen die het tweede 
officiële zaalhandbalkampioenschap speelden waren: Flémalle , Beyne , Rijkswacht , 
Lyra, Unif , Jupille , Verviers , Malinois en Herstal . 

 

Bekerwinst en kampioenstitel voor ROC Flémalle 

ROC Flémalle werd opnieuw ongeslagen landskampioen … Beyne eindigde als tweede. 
Ditzelfde Flémalle , dat in de beginjaren van ons handbal veruit de beste ploeg was , won 
eveneens de beker. 

Lyra en Verviers waren de twee dalers en werden op die manier teruggewezen naar een 
handbalcompetitie  op provinciaal niveau. 

 

Speler van het jaar 1959 

De allereerste trofee “Handballer van het afgelopen jaar” (1959) werd uitgereikt aan 
Richard Lespagnard (ROC Flémalle) . 

 

 

 

 

 



SEIZOEN 1960 – 1961 

 

Samenstelling van het 1ste Nationaal Bestuur (NB) 

De samenstelling van het 1ste Nationaal Bestuur  zag eruit als volgt : Jules De Vlieger 
(Voorzitter, Beyne-Luik) , Frans Torfs (Ondervoorzitter , Lyra-Antwerpen) , De 
Cleir (Schatbewaarder , Antwerpen) , Demarets (Lid , Luik) , Lecocq (Lid , Luik), 
Vrebos (Lid , Brabant) , Ledegen (Lid , Brabant ) , Torfs (Lid , Antwerpen) , 
Wuyts (Lid , Antwerpen). 

 

Van negen naar twaalf ploegen in de nationale reeks Heren 

Er werd een nationale reeks samengesteld , bestaande uit 12 ploegen : Flémalle , Beyne, 
Herstal , Jupille , Unif , Malinois , Rijkswacht , Sasja , Uilenspiegel , Wandre , Politie 
Brussel en Dendermonde. 

De vijf nieuwkomers op het hoogste vlak waren Sasja , Uilenspiegel , Wandre , Politie 
Brussel en Dendermonde.  

De rest van de competitie werd provinciaal gespeeld in de provincies Luik , Antwerpen en 
Brabant. 

 

Titel van landskampioen en beker andermaal voor ROC Flémalle 

Na de reguliere competitie deed de Brusselse krant “Les Sports” een ernstige poging om 
aan de organisatie van de “Beker van België” meer uitstraling te geven maar spijtig 
genoeg was er heel weinig belangstelling vanwege  de betrokken clubs . 

Flémalle volgde zoals verwacht  zichzelf op als landskampioen en dit zonder enig 
verliespunt. Bekerwinst was eveneens en andermaal voor Flémalle.  

Herstal en Rijkswacht waren de twee dalers. 

 

Speler van het jaar 1960 

De trofee “Handballer van het jaar 1960” werd uitgereikt aan Marcel Dewar (ROC 
Flémalle) . 

 

 

 

 



SEIZOEN 1961-1962 

Nationale reeks :Sasja , Dendermonde , Unif , Wandre , Flémalle , Jupille , Beyne , 
Seraing , Politie Brussel , Uilenspiegel , Schaarbeek , Malinois . 

Schaarbeek en Seraing waren de twee nieuwe gezichten in de nationale afdeling. 

 

Nog maar eens de dubbel voor ROC Flémalle 

Flémalle werd opnieuw ongeslagen landskampioen en tevens  winnaar van de Beker van 
België (een organisatie van de Brusselse krant“Les Sports”).  

De twee Waalse ploegen Wandre en Jupille waren de twee dalers uit de nationale reeks. 

 

Transfer alle spelers van Uilenspiegel naar Antwerpse 

Merkwaardig feit tijdens het tussenseizoen: omgeven door heel wat heisa , 
symptomatisch voor de eerste levensjaren van de handbalbond , werd de volledige      
basiskern van Uilenspiegel getransfereerd naar buur Antwerpse , de nieuwkomer in de 
nationale competitie ! 

 

Speler van het jaar 1961 

De trofee “Handballer van het jaar 1961” werd voor de tweede maal uitgereikt aan 
Richard Lespagnard (ROC Flémalle). 

 

 

SEIZOEN 1962 – 1963 

Nationale reeks : Sasja , Flémalle , Unif , Beyne , Malinois , Dendermonde , 
Schaarbeek, Aedeis, Seraing , Ambiorix , Antwerpse , Uilenspiegel . 

De Vlaamse provinciale ploegen Antwerpse en Ambiorix vervoegden de nationale reeks. 
Aedeis werd de nieuwe benaming voor de handbalploeg “Politie Brussel”. 

 

 

 

 



ROC Flémalle landskampioen 

Flémalle behield zijn ongeslagen status en werd weer landskampioen .  

Ambiorix en Aedeis konden het niet waar maken in de nationale competitie en spelen 
volgend jaar terug in hun respectievelijke provincie. 

 

Geen clubinteresse voor bekercompetitie 

Ongetwijfeld wegens een gebrek aan belangstelling vanwege de clubs werd er tot en met 
1966 geen bekercompetitie georganiseerd. 

 

Speler van het jaar 1962 

De trofee “Handballer van het jaar 1962” bleef in Luikse handen en werd uitgereikt aan 
Jean Mossoux (ROC Flémalle). 

 

 

 

SEIZOEN 1963-1964 

Eerste Nationale :Sasja , Dendermonde , Beyne , Unif , Sparta Aalst , Malinois , 
Schaarbeek , Antwerpse , Uilenspiegel , Herstal , Seraing , Flémalle. 

Sparta Aalst en Herstal waren de nieuwe gezichten in eerste nationale. 

De nationale competitie werd uitgebreid :er werd vanaf het seizoen 1963-1964 een 
tweede nationale Heren opgericht .  

 

ROC Flémalle terug landskampioen maar… 

Het ongenaakbare Flémalle werd voor het eerst geconfronteerd met “nipte” 
overwinningen maar werd niettemin opnieuw landskampioen , weliswaar met één 
verliespunt (13-13 tegen Unif ) en dat na 115 opeenvolgende zeges .  

Malinois en Seraing  werden verwezen naar het provinciaal niveau. 

 

Speler van het jaar 1963 

De trofee “Handballer van het jaar 1963” werd voor de tweede maal uitgereikt aan Jean 
Mossoux (ROC Flémalle). 



 

 

 

SEIZOEN 1964 – 1965 

Eerste Nationale : Flémalle , Unif , Schaarbeek , Beyne , Sasja , Uilenspiegel , 
Dendermonde , JS Herstal , Sparta Aalst , Antwerpse , Sunday’s (voorheen Aedeis) , 
Cahottes. 

Cahottes (tot 1976 behoorde “Les Cahottes” bij de gemeente Horion-Hozémont ) en 

Sunday’s waren de beide nieuwkomers in de hoogste mannenafdeling. 

 

ROC Flémalle landskampioen maar…eerste nederlaag! 

Flémalle werd na 137 wedstrijden zonder nederlaag in de Belgische competitie geklopt 
door Schaarbeek (12-9) maar werd toch voor de 7de opeenvolgende keer landskampioen.  

Cahottes en Sparta Aalst bezetten de twee laatste plaatsen op het einde van de 
competitie en verdwenen uit de hoogste reeks. 

 

Speler van het jaar 1964 

De trofee “Handballer van het jaar 1964” werd uitgereikt aan Jean Mossoux (ROC 
Flémalle). 

 

SEIZOEN 1965 – 1966 

Eerste Nationale : Flémalle , Unif , Sasja , Elita Lebbeke , Eupen , Schaarbeek , Beyne , 
Sunday’s , Dendermonde , Antwerpse , JS Herstal , Uilenspiegel. 

Elita Lebbeke en  Eupen zijn de nieuwkomers. 

 

Sterspeler Lespagnard (ROC Flémalle) overlijdt tijdens 
wedstrijd…Schaarbeek onttroont ROC Flémalle en wordt landskampioen 

Op 29 mei 1966 , tijdens een internationaal tornooi in Eupen , valt  Lespagnard , 
internationaal boegbeeld van Flémalle , dood op het speelveld . Enkele dagen later was 
de testwedstrijd voorzien tussen Flémalle en Schaarbeek in Mont-sur-Marchienne om 
de kampioen te kunnen aanduiden voor het seizoen 1965-1966. Flémalle vroeg 
uitstel omwille van de begrafenis van sterspeler Lespagnard maar het verzoek 
werd door het Sportcomité geweigerd. Op die manier werd Schaarbeek 
landskampioen.  



Beyne en Antwerpse waren in het bezit van de twee laatste plaatsen en zakten bijgevolg  
naar 2de nationale. 

 

Gebrek aan niveau in de commissies BHB 

In een Vlaams dagbladartikel (22 september 1965) dat een volledige bladzijde wijdde 
aan de handbalsport en onder de titel “Breekt handbal door ” kon men het volgende 
lezen en wij citeren : “Als alles voorhanden is op sportief vlak om een sporttak te laten 
doorbreken en het komt er uiteindelijk niet van , dan moet er elders wat schorten. Er zijn 
in onze sport veel tekortkomingen omdat er te weinig werkelijke sportmensen in de 
comités zetelen en te veel personen die er schijnbaar prijs op stellen lid van een 
comité genoemd te worden zonder meer , en het nalaten initiatief te nemen en te 
werken” .  

 

Federalisme gewenst in Vlaamse clubs 

Onder de titel “Federalisme gewenst in Vlaamse clubs” stak in een dagbladartikel het 
communautaire de neus weer al eens aan het venster . Volgens Meester Wuyts van 
Mechelen en de Heer Torfs van Lier , beiden lid van het Nationaal Bestuur , werd de Bond 
constant in gevaar gebracht door “een onverantwoorde houding der Luikse 
afgevaardigden , die in de meerderheid waren in het Nationaal Bestuur (NB)en solidair in 
blok samen heulden om de Heer Vrebos (lid Brabant) en de Heer Torfs (lid Antwerpen) 
buiten het NB te stemmen”. Wilde men een Bond met een nationaal karakter , dan 
was de eerste vereiste dat alle provincies gelijke rechten zouden hebben; indien 
niets kon veranderd worden aan de bestaande  structuur van de BHB zagen de Vlaamse 
beheerders niet in waarom de Vlaamse clubs het niet beter op regionaal , provinciaal of 
federaal plan zouden aanpakken!”. Tot daar de heren Wuyts en Torfs. 

 

Beste speler van het jaar 1965 

De trofee “Handballer van het jaar 1965” werd uitgereikt aan Jean Mossoux (ROC 
Flémalle). 

 

 

 

SEIZOEN  1966-1967 

Eerste Nationale : Flémalle , Elita Lebbeke , Unif , Schaarbeek , Dendermonde , 
Seraing , EV Aalst , Uilenspiegel , Eupen , Sasja , Sunday’s , JS Herstal. 

Seraing en EV Aalst waren de nieuwkomers bij de elite van ons handbal. 

 



 

 

Enerzijds “Innovatie”…anderzijds nog altijd handbal in primitieve 
omstandigheden 

Het seizoen 1966-1967 verwelkomde volgende innovatie : de wedstrijden van de 
“reserveploegen” werden geprogrammeerd als voormatchen en er werd eveneens 
gestart met een jeugdcompetitie. Ook onthouden we dat in die tijd “zaalhandbal” niet 
noodzakelijk betekende dat in zaal gespeeld werd…een respectabel aantal ploegen - 
ook in de hoogste afdeling – speelden nog altijd buiten in vrij primitieve 
omstandigheden. 

 

 

 

Nieuwe Bondsvoorzitter 

In 1966 werd de heer Jef Wuyts (Mechelen) verkozen tot nieuwe voorzitter van de 
Bond. Daarmee werd hij als opvolger van de Luikenaar Jules De Vlieger de eerste 
Vlaamse voorzitter van de BHB. 

 

Samenstelling van het Nationaal Bestuur (NB) 

Het NB , dat tot 1972 in het zadel bleef , zag er grotendeels uit als volgt (het is evenwel 
mogelijk dat een aantal leden slechts een gedeelte van de mandaatperiode zetelden in 
het NB) : Jef Wuyts (Voorzitter ,Antwerpen) ,Marc De Jode (Secretaris, Oost-
Vlaanderen) Blues (Penningmeester ,Luik) , René Van der Haegen (lid, 
Antwerpen) , Karel Wouters (lid , Oost-Vl.) , Willy Medaer (lid , Brabant), De 
Meulemeester (lid , Brabant) , Derbaudrenghien (lid  ,Henegouwen) , Ledegen 
(lid , Oost-Vlaanderen) , Gobert (lid , Brabant) , Moons (lid , Limburg). Er waren 
nog twee Luikse leden maar die zijn ons onbekend.  

 

Met Seraing wordt terug een Luikse ploeg landskampioen…de Beker gaat 
verrassend naar Inter Herstal uit 2de nationale 

Seraing werd landskampioen voor Sasja . Inter Herstal uit 2de nationale 
veroverde de Beker van België dank zij een 21-17 overwinning tegen Sasja . De 
Luikenaars genoten wel van een voorgift van 5 doelpunten.  

Dendermonde en Uilenspiegel zakten naar 2de nationale. 

 

 



Beste speler van het jaar 1966 

De trofee “Handballer van het jaar 1966” werd uitgereikt aan Günther Deschrijver 
(Sparta Aalst). Deschrijver werd zo de eerste Vlaamse speler die deze trofee in 
ontvangst mocht nemen. 

 

SEIZOEN  1967-1968 

Eerste Nationale : JS Herstal , Eupen , Woluwe , Unif , Elita Lebbeke (later op het 
seizoen Dendermonde…zie hieronder) , Schaarbeek , Flémalle , Sunday’s , Sasja , EV 
Aalst , Seraing , Sparta Aalst . 

Woluwe en Sparta Aalst waren de nieuwkomers in 1ste nationale. 

 

De zaak “Elita Lebbeke versus Dendermonde” 

De handbalcompetitie in 1ste nationale werd zwaar gehypothekeerd door de zaak “Elita 
Lebbeke vs. Dendermonde”. Dendermonde werd vorig seizoen in extremis 
voorbijgestoken door Elita Lebbeke in een hardnekkige degradatiestrijd . Dendermonde 
legde klacht neer omdat Elita een niet spelgerechtigde speler zou hebben opgesteld. En 
dan…beslissing Sportcomité (SC): “Elita blijft in 1ste nationale en Dendermonde zakt naar 
2de nationale” . Dendermonde ging evenwel in beroep…de beslissing van het 
Beroepscomité (BC): “de uitspraak van het SC blijft behouden”. Dendermonde ging in 
verbreking maar de situatie bleef onveranderd. Dendermonde ging terug in verbreking 
…het Nationaal Bestuur (NB) zette het BC onder druk en het BC verwees nu toch Elita 
naar 2de nationale. Onder druk van diverse clubs werd de beslissing van het BC echter 
door het NB vernietigd en werd de zaak van voren af heropend. Het NB , teneinde raad , 
deed nu beroep op het BOIC als arbitragecommissie . Het BOIC besliste tenslotte 
definitief…”Elita in 2de , Dendermonde in 1ste” !!! 

 

Sasja verslaat Flémalle voor de landstitel – Woluwe wint de Beker 

De ontknoping van het kampioenschap spitste zich toe op de laatste wedstrijd Sasja – 
Flémalle in Wilrijk , met de landstitel als inzet. Pikant detail…de conciërge van de 
sporthal werd gevraagd de zaalverwarming maximaal hoog te zetten . Flémalle 
speelde immers outdoor en zou bijgevolg in een afgeladen zaal en onder drukkende 
klimaatomstandigheden al gauw buiten adem zijn. Het uitzinnige publiek deed de rest 
en… Sasja – Flémalle eindigde op 20-7 … Sasja Belgisch handbalkampioen ! Sasja 
kon de eerste helft van de competitie wel rekenen op een enorme versterking met name 
de Zwitser Mainrad Bischofsberger van Fides Sankt-Gallen  , die als stagiair van een 
Zwitserse verzekeringsmaatschappij tot de jaarwisseling in het Antwerpse verbleef.  

De Beker van België was voor Avia Woluwe . 

Schaarbeek en Sunday’s zakken naar 2de nationale. 

 



Beste speler van het jaar 1967 

De trofee “Handballer van het jaar 1967” werd voor de vijfde maal uitgereikt aan Jean 
Mossoux (ROC Flémalle). 

 

SEIZOEN  1968 – 1969 

Eerste Nationale : Flémalle , Dendermonde , Inter Herstal , Avia Woluwe , Eupen , Unif, 
Sparta Aalst , EV Aalst , Elita Lebbeke , JS Herstal , Seraing , Sasja .  

Inter Herstal en Elita Lebbeke waren de nieuwkomers in 1ste nationale. 

 

Winterweer en radioberichtgeving zorgen voor competitieverwarring 

De terugronde werd geteisterd door een onwaarschijnlijke reeks uitgestelde 
wedstrijden,vooral te wijten aan het winterweer . De kalender stond volledig op zijn kop 
en was haast niet meer te volgen. Het toppunt van verwarring werd bereikt wanneer de 
toenmalige Radio1 (Brussel Vlaams) uitstel aankondigde van alle wedstrijden 
met uitzondering van de ploegen “die in zaal speelden” terwijl dat “Brussel 
Frans” een algemene afgelasting omriep .  

In veel handbalmiddens kwam dan ook een pleidooi op gang voor de ”verplichting om in 
zaal te spelen” en dat zeker op het hoogste niveau . Een dagbladartikel uit die tijd liegt 
er niet om en wij citeren : “ De Sinjoren verloren op Sparta Aalst maar in welke 

omstandigheden…een loodzware grijze lucht waaruit onophoudend regen neer gutste . 

Een zwaar met plassen bezaaid speelveld dat ons veeleer aan een plonsbad deed denken 

dan aan een handbalterrein . Een wedstrijd die na enkele minuten totaal doorweekt en 

volledig onbehandelbaar werd . En last but not least veertien “rillige”, druipnatte spelers 

en dito scheidsrechter , die dan toch maar een poging ondernamen om er iets van te 

maken…in dit decorum vond de wedstrijd plaats !” 

 

ROC Flémalle voor de 8ste maal landskampioen en Sparta Aalst 
bekerwinnaar 

Flémalle wordt kampioen en in de Mechelse Groentehal wint Sparta Aalst verrassend 
de bekerfinale tegen Seraing (19-18). 

Avia Woluwe en Eupen zakken naar 2de nationale. 

 

Beste speler van het jaar 1968 

De trofee “Handballer van het jaar 1968” werd voor de zesde en laatste maal uitgereikt 
aan Jean Mossoux (ROC Flémalle). Daarmee werd hij de speler die in onze 
handbalgeschiedenis de meeste trofeeën “Beste speler van het jaar” heeft veroverd. 



 

 

 

 

SEIZOEN  1969-1970  

Eerste Nationale : Flémalle , Elita Lebbeke , Sasja , JS Herstal , Sparta Aalst , AZC , 
Amay , Inter Herstal , EV Aalst , Dendermonde , Seraing , Unif. 

AZC en Amay zijn de nieuwkomers in de hoogste afdeling. 

 

BHB gaat in de fout…ROC Flémalle is er het slachtoffer van 

Het seizoen start slecht…Flémalle , onze titelhouder , was blijkbaar niet ingeschreven 
voor deelname aan de Europacup. Toen voorzitter Lecocq van Flémalle daarover door 
de pers opgebeld werd viel hij uit de lucht en was woedend. Iedereen keek uiteraard in 
de richting van de BHB…met  de inschrijvingsformulieren van onze landskampioenen 
bleek inderdaad iets te zijn misgelopen…het clubbestuur van Flémalle was razend ! 

 

Geen “Eerste klasse ploegen” in de bekerfinale  

Sensatie in de bekerfinale die gespeeld werd zonder “eersteklassers” in de “Salle 
d’Omnisports” van La Louvière tussen Mechelen (2de nationale) en Mont-sur-
Marchienne (Henegouwse Bevorderingsploeg) . Nadat de wedstrijd eindigde op 13-
13 won Mont-sur-Marchienne het bekertreffen na strafworpen . In werkelijkheid won 
Mechelen de wedstrijd met 13-8 maar de 5 doelpunten voorgift voor de ploeg uit 
Henegouwen deed de Maneblussers de das om . Er werd door velen terug gepleit voor 
een herziening van het bekerreglement. 

 

 

ROC Flémalle…terug landskampioen 

Flémalle werd , net zoals verleden jaar , landskampioen !  

AZC en EV Aalst zakten naar 2de nationale. 

 

Beste speler van het jaar 1969 

De trofee “Handballer van het jaar 1969” werd uitgereikt aan Marcel Dewar (Progrès 
Seraing). 



 

 

 

 

SEIZOEN  1970 - 1971  

Eerste Nationale : Flémalle , Avanti Lebbeke (voordien Elita), Sasja , JS Herstal , 
Sparta Aalst , Amay , Inter Herstal , Dendermonde , Seraing , Unif , Eupen , Mechelen. 

Eupen en Mechelen zijn de nieuwkomers in 1ste nationale. 

 

Eerste bekerwinst voor Sasja 

Sasja werd voor de eerste maal in haar bestaan bekerwinnaar na 17-13 winst tegen 
neo-tweedeklasser Montegnée (17-5 zonder voorgift). 

 

Competitiewedstrijd rechtstreeks op de BRT 

In de competitie werd de wedstrijd Avanti – Sasja (7-13) rechtstreeks uitgezonden 
op TV, met Marc Stassijns als promotor. In die tijd was een rechtstreekse uitzending toch 
een hele belevenis! 

 

Inter Herstal landskampioen op de slotdag na 5 min 45 sec wedstrijd 

Finaal spitste de titelstrijd zich tijdens de slotdag toe op een duel tussen Inter Herstal en 
Sasja . Helaas was de topper in Herstal reeds na 5 min 45 sec beslist : Sasja verliet het 
(buiten)terrein , getergd en geteisterd door de blijkbaar zeer partijdige 
arbitrage . Sterspeler Sus Weyn van Sasja wierp het fluitje van de referee in de 
omliggende wei en…Inter Herstal landskampioen!  

JS Herstal en Sparta Aalst zakten naar 2de nationale. 

 

 

Beste speler van het afgelopen jaar  

De trofee “Handballer van het afgelopen jaar” werd gedurende vele jaren (van 1970 
tot en met 1982) niet uitgereikt. 

 



 

 

 

 

SEIZOEN  1971 – 1972 

Eerste Nationale : Elsene , Seraing , Amay , Unif , Dendermonde , Sasja , EV Aalst , 
Inter Herstal , Flémalle , Avanti Lebbeke , Mechelen , Eupen. 

Elsene en EV Aalst zijn de nieuwkomers in 1ste nationale. 

 

De “Luikse Crisis” 

Het handbalseizoen wordt gekenmerkt en vooral geteisterd door de “Luikse Crisis” .  

Voor de start van het seizoen was er al heibel over een beslissing van het Nationaal 
Bestuur : onder druk van de Luikenaars in het NB werd de verplichting om in 
zaal te spelen – een maatregel die zich op het hoogste niveau reeds geruime tijd 
opdrong en reeds goedgekeurd was -  ingetrokken. De clubs Unif , Sasja , Mechelen , 
Avanti , Dendermonde  ,Elsene en Eupen speelden in zaal ; de Luikse clubs Seraing , 
Flémalle , Amay , Inter Herstal en de Oost-Vlaamse club EV Aalst speelden nog steeds 
“outdoor” . 

Bovendien wilde het Provinciaal Comité Luik de handbalmacht terug volledig naar zich toe 
trekken . Begrijpelijk , want de felle opkomst van clubs uit Henegouwen , Brabant , 
Limburg en Antwerpen deed de Luikse hegemonie in het Nationaal Bestuur (NB) 
wankelen. Het Provinciaal Comité Luik eiste dan ook het ontslag van het regerende 
NB en was vragende partij in een nieuw verkozen NB voor een paritaire 
vertegenwoordiging d.w.z. de helft van de vertegenwoordigers zouden moeten 
komen uit de provincie Luik en de andere helft uit de andere provincies. 

Daarbij kwam nog het project van het NB dat Nederlandse scheidsrechters 
uitnodigde om te fluiten in onze 1ste Nationale en dat in een poging om het niveau 
van de arbitrage in België te verhogen . Dit voorstel werd op een stakingsdreiging van de 
Luikse  referees onthaald . 

Einde november 1971 brak dan de Luikse crisis definitief uit : de Luikse ploegen 
gingen in staking en eisten het onmiddellijk ontslag van bondsvoorzitter Jef 
Wuyts en zijn Nationaal Bestuur : de bondsvoorzitter , die tevens voorzitter was van 
Mechelen , had na de competitiewedstrijd Flémalle – Mechelen (15-14) het Nederlands 
scheidsrechtersduo “favoritisme”verweten . Er werd door de scheidsrechters een verslag 
opgemaakt … het verslag van de scheidsrechters kwam in handen van nationaal 
secretaris Marc De Jode, die trouwens de bond  moest verlaten , en die zoete wraak nam 
tegenover vooral de Bondsvoorzitter door het versturen van een kopie van het verslag 
aan alle clubs .    

Gedurende een tweetal maanden heerste er dan een onwaarschijnlijke “vaudeville” : 
de Luikse clubs gingen in staking en  werden uitgesloten door het NB … de 



kalender stond op zijn kop. Sasja organiseerde een verzoeningsvergadering maar zonder 
enig resultaat . Ook het BOIC , o.l.v. haar voorzitter de Majoor Raoul Mollet ,deed een 
poging om uit de benarde situatie te geraken.  

Op 12 februari 1972 vond in het “Café de l’Alliance” te St. Lambrechts-Woluwe 
een Bijzondere Algemene Vergadering plaats met ondermeer twee belangrijke 
punten op de agenda : een motie van vertrouwen in het NB  en het “voor of 
tegen het ontslag” van de Luikse clubs . Met een zeer nipte meerderheid (46 
stemmen voor en 43 stemmen tegen) kon het NB aanblijven. Verrassing alom wat betreft 
de 2de stemming…45 clubs spraken zich uit voor het behoud van de Luikse ploegen bij de 
BHB (44 clubs waren voor het ontslag van de Luikse clubs) . Als een donderslag bij 
heldere hemel kwam echter even later de verklaring van Bondsvoorzitter Wuyts dat 
“duidelijk was gebleken dat in zulke omstandigheden geen samenwerking meer mogelijk 
was en dat het NB bijgevolg zijn verantwoordelijkheid had genomen en de 35 Luikse 
clubs had ontslaan !”. De Buitengewone Algemene Vergadering eindigde uiteraard in 
volslagen verwarring.  

Na eerder Sasja organiseerde ook Avanti Lebbeke  op zijn beurt nog een 
verzoeningsvergadering  maar er was weinig belangstelling .Finaal was het ontslag van 
de Mechelse advocaat Jef Wuyts (13 stemmen voor en 39 stemmen tegen) op de 
Algemene Vergadering van de BHB (juni 1972) en de installatie van een volledig nieuw 
NB de enige uitweg. Iedereen wist dat de heer Wuyts voor de handbalsport in ons land 
beslist heel wat verdienste had. Hij voerde trouwens enkele progressieve projecten in en 
ondermeer de scheidsrechterscursussen waren volledig zijn persoonlijk initiatief. Wat 
hem evenwel vooral werd aangewreven was zijn dictatoriaal optreden en dat kostte hem 
tenslotte het voorzittersschap! 

Na de Algemene Vergadering van juni 72 werd te Woluwe dan een 
verzoeningsvergadering gehouden waarop door de drie betrokken partijen  - het NB , 
Luik en de overige provincies – een gemeenschappelijk akkoord werd bereikt 
waardoor de terugkeer van de provincie Luik werd verkregen . Dit akkoord 
detailleerde ondermeer …dat alle Luikse clubs een schrijven moesten richten 
aan de BHB waarin ze zich akkoord verklaarden met de statuten en 
reglementen…, dat vanaf volgende competitie verplichtend alle in 1ste nationale 
spelende clubs in zaal moesten spelen…, en dat ook de Luikse scheidsrechters 
een hogere recyclagecursus moesten volgen om in de hoogste afdeling te 
mogen arbitreren. Er werd tevens overeengekomen dat de volgende competitie in 
1ste nationale zou bestaan uit 14 ploegen , de 12 die er reeds deel van 
uitmaakten , aangevuld met de twee stijgers (Mont-sur-Marchienne en Crossing 
Schaarbeek). 

Aansluitend op de verzoeningsvergadering werd einde juni 1972 dan door het NB de 
heer René Van der Haegen (Uilenspiegel) als nieuwe Bondspresident verkozen .  

De samenstelling van het nieuwe NB einde juni 1972 zag eruit als volgt :René Van 
der Haegen (Voorzitter, Antwerpen) , Verbennen (Eerste Ondervoorzitter , Luik) 
De Meulemeester (Tweede Ondervoorzitter , Brabant) ,Mevr. Stouthuysen – Van 
der Haegen (Secretaris Generaal …laatstgenoemde gaf haar ontslag tijdens het 
seizoen 1973 – 1974 en werd vervangen door de Heer Karel Wouters die als lid 
van het NB de functie a.i. uitoefent) ,Karel Wouters (lid , Oost-Vl.) , Gérard(lid , 
Henegouwen) , Gobert (lid , Brabant) , Piet Moons (lid , Limburg) , Konrad 
Strang (lid , Luik) Roger Crutzen (lid , Luik), Roger Vinck (lid , Antwerpen). 

 

 



Start van Nationale Damesselectie 

Ons dameshandbal stond nog in de kinderschoenen en er bestonden trouwens nog geen 
nationale afdelingen maar in juni 1972 was er  toch voor het eerst reeds sprake van een 
nationale damesselectie die uitsluitend bestond uit Vlaamse speelsters en die getraind 
werd door Dirk Jaspers . 

 

Landstitel en Beker van België voor Avanti Lebbeke  

In al deze handbalherrie – het competitiejaar dat beheerst werd door de “Luikse Crisis” - 
werd Avanti Lebbeke in toch totaal abnormale omstandigheden landskampioen 
en tevens bekerwinnaar . Zoals hierboven reeds aangehaald had het NB beslist dat er 
dit seizoen geen dalers zouden zijn. 

 

 

SEIZOEN  1972 – 1973 

Eerste Nationale : Elsene , Seraing , Amay , Unif , Sasja , EV Aalst , Flémalle , Avanti 
Lebbeke , Mechelen , Eupen , Ajax Lebbeke, Mont sur Marchienne , Inter Herstal, 
Crossing Schaarbeek . 

Mont sur Marchienne en Crossing Schaarbeek waren de nieuwkomers in de hoogste 
afdeling van 14 ploegen. Aangezien Dendermonde een “natuurlijke dood” was 
gestorven moest er nog een stijger aangeduid worden ; Ajax Lebbeke was de derde 
nieuwkomer in 1ste nationale. 

 

Doelstelling van de nieuwe vriendenkring der Antwerpse scheidsrechters 

Tijdens het seizoen kwamen de Antwerpse scheidsrechters bijeen om de 
“Vriendenkring der Antwerpse Handbalscheidsrechters” (VAH) in het leven te 
roepen. De Heer Vandenbroeke Robert werd als voorzitter verkozen. In zijn 
doelstellingen wees de nieuwe vriendenkring in eerste instantie op de opvoedende taak 
van de scheidsrechters tijdens de diverse sportontmoetingen die door hen geleid 
werden. Daartoe zal overgegaan worden tot een openhartig bespreken van feiten en 
moeilijkheden die zich tijdens de wedstrijden voordoen. De vereniging zou voortaan ook 
instaan voor het bekendmaken en bespreken van spelregels en het uitvoerig testen van 
de reglementenkennis. 

 

Secretaris “Commissie Nationale Ploegen” aan de deur gezet 

Het NB , dat reeds herhaalde malen moest vaststellen dat de “Commissie Nationale 
Ploegen” gebrekkig werkte , besliste om de Heer Lannoy , secretaris van de commissie, 
aan de deur te zetten. Het was immers algemeen bekend dat betrokken persoon heel wat 
beslissingen op eigen houtje doorvoerde en bovendien steeds trachtte zijn zegje te 



hebben inzake selectieproblemen. Hij werd als secretaris vervangen door de Heer 
Roger Vinck . 

 

 

 

 

Jaarlijkse Statutaire Vergadering BHB…een “Vlaamse Kermis”… 

De jaarlijkse Statutaire Algemene Vergadering (SAV) van de BHB te Woluwe (Salle de 
l’Alliance) werd zonder meer een grote flop. De bijeenkomst duurde maar liefst van 
10u30 in de voormiddag tot 18u30 ’s avonds d.w.z. acht uren nagelbijten voor 
de vertegenwoordigers van de clubs. En waarom een dergelijke vergadering…? Dit 
om de eenvoudige reden dat het NB de vergadering onvoldoende of misschien wel niet 
voorbereid had . Velen spraken dan ook van een “Vlaamse Kermis”…!  

 

Initiatieven ten bate van het Dameshandbal 

Verleden seizoen konden wij reeds vaststellen dat er een damesselectie opgericht werd 
en dit onder de sportieve leiding van Dirk Jaspers. Om dat dameshandbal in ons land te 
propageren werden zelfklevers ter beschikking van de clubs gesteld  aan de prijs 
van 20 BFr. per sticker en…met de zachte dwang om er zoveel mogelijk te verkopen. 

 

Sasja bekerwinnaar en Avanti Lebbeke landskampioen 

In de bekerfinale te Charleroi (in de gloednieuwe sporthal “Le Roton”) versloeg in een 
Vlaamse finale Sasja na een onvergetelijke en spannende apotheose met 80 min 
tophandbal (2 reeksen verlengingen) Avanti Lebbeke met 22-21. 

Avanti Lebbeke verlengde zijn landstitel en werd voor de tweede maal Belgisch 
landskampioen Handbal. 

Ajax Lebbeke en Crossing Schaarbeek zakten naar 2de nationale. 

 

 

SEIZOEN  1973 – 1974 

Eerste Nationale : Avanti Lebbeke, Elsene , Beyne , Eupen , Amay , Flémalle , Seraing , 
Sasja , Olse Merksem , Unif , EV Aalst , Mechelen , Inter Herstal , Mont-sur-Marchienne , 
Ajax (na beslissing van het NB – zie hieronder -  werd Ajax nog toegevoegd…15 ploegen 
in de Belgische topklasse !). 



Beyne en Olse Merksem waren de nieuwkomers in 1ste nationale. 

  

Ajax zakt toch niet en…een competitie met 15 ploegen in 1ste nationale 

De competitiestart werd ontsierd en geteisterd door een klacht van HBC Ajax dat zich 
onterecht naar tweede nationale verwezen achtte. De Oost-Vlamingen riepen de hulp in 
van het BOIC als scheidsrechter in deze pijnlijke affaire en het NB besliste dan maar , bij 
wijze van compromis , ook Ajax in eerste toe te laten.  

 

 

De affaire “Mechelen versus BHB” 

Alsof bovenvermeld incident niet genoeg was werd het handbalseizoen ernstig ontsierd 
door de affaire “Mechelen versus BHB” : na een incidentrijk slot van de wedstrijd 
Sasja-Mechelen hadden Sus Wuyts en de Tunesiër Hafsi (beiden spelers van 
Mechelen) de Luikse scheidsrechter Denoël een slag toegediend . Beiden werden 
drie jaar geschorst , beslissing die nadien herroepen werd door het Beroepscomité 
en…aansluitend terug  verbroken werd door het NB…! Nadat de Procureur des Konings 
het dossier zonder gevolg geklasseerd had werd Sus Wuyts door het Beroepscomité 
volledig vrijgesproken (bij gebrek aan klare bewijzen)terwijl speler Hafsi zijn straf herleid 
zag tot een effectieve schorsing tot 31-8-74 en de rest voorwaardelijk ( een maagdelijk 
strafregister werd als verzachtende omstandigheid ingebracht).Het dossier werd evenwel 
terug behandeld door het NB dat oordeelde dat de recente zitting van het Beroepscomité 
ongeldig was…de schorsing van 3 jaar voor beide spelers bleef bijgevolg gehandhaafd. 
Daarmee was deze zaak nog niet opgelost…op het einde van de competitie hakte het NB 
dan toch definitief de knoop door : Hafsi werd voor 3 jaar geschorst , waarvan 2 
voorwaardelijk . Sus Wuyts kwam er veel beter van af…het NB achtte zijn voorlopige 
schorsing reeds voldoende en bedacht hem voor de rest met een verwittiging. 

 

Personeelswissels in de nationale ploegen 

Sam Buelens  , vroeger ondermeer nog actief  als trainer van de nationale herenploeg , 
werd aangesteld als trainer van de nationale damesploeg en dat in vervanging van 
Dirk Jaspers terwijl Roger Vinck ontslag nam als secretaris van de nationale ploeg 
Heren/Technische Commissie en dat – naar eigen zeggen - wegens een totaal gebrek 
aan respect vanwege de Bond voor het werk dat hij presteerde. 

 

Nieuwe Belgische “IHF-scheidsrechterskoppels” 

Onze scheidsrechtersduo’s Wens-Vanackere en Rockx-Denoël werden officieel door 
de IHF als internationale koppels aanvaard . 

 

 



Sasja wint tweede landstitel…geen bekercompetitie 

Sasja won zijn 2de landstitel. De Beker van België werd dat jaar niet 
georganiseerd…de “Commissie Kampioenschappen” had eerder al beslist – gezien er 
door de “Ajax-perikelen” veel tijd verloren was gegaan – om de bekercompetitie te 
schrappen. 

Aangezien de competitie in de hoogste afdeling uitzonderlijk met 15 ploegen gespeeld 
werd  waren er drie ploegen die moesten zakken : Elsene , Beyne en Ajax Lebbeke waren 
de dalers naar 2de nationale. 

 

Statutaire Algemene Vergadering BHB…nog maar eens folklore 

Traditioneel werd het seizoen afgesloten door de “Bondsvergadering” of Statutaire 
Algemene Vergadering van de BHB. Dat deze vergaderingen destijds op heel weinig bijval 
mochten rekenen vanwege de clubs moge blijken uit een persartikel uit de 
Volksgazet van 08 juni 1974 en wij citeren : “ Heden is het weer zover. Het 
handbalseizoen wordt traditioneel afgesloten met een knaller , de Bondsvergadering in de 

Brasserie de l’Alliance te Woluwe , een zaaltje zowat geheel in verhouding met ons 

nationaal beleid. Voor iemand die het nog nooit meemaakte , een curiositeit , een stuk 

folklore. Voor de clubleiders , die “willens nillens” aanwezig moeten zijn gewoon een 

marteling. Wij kunnen ons immers niet meer indenken dat die algemene vergadering van 

een leien dakje zou lopen. De laatste jaren evolueerde die bijeenkomst naar een 

vervelende marathon , enerzijds door ellenlange tussenkomsten en anderzijds door 
organisatorische problemen , waarvan het NB aan de basis lag”.  

 

Aftredend NB beslist competitiestructuur te wijzigen 

En… de Bondsvergadering anno 1974 is geen uitzondering op de regel geworden . Nadat 
de vergadering met meer dan één uur vertraging begon werd het andermaal een (acht 
uur durende) marathonvergadering , met als concrete resultaten het aftreden van het 
NB (na een motie van wantrouwen tegen het NB was het resultaat van de 
stemming…29 clubs bleven hun vertrouwen stellen , 66 waren tegen), een 
herstructurering van het kampioenschap(vanaf het seizoen 1975-1976 spelen 
er in de drie nationale reeksen telkens 12 clubs …een interessante wijziging die 
echter inhield dat er volgend seizoen zowel in eerste als in tweede vijf ploegen moesten 
zakken ) en “last but not least” , de organisatie van een nieuwe  buitengewone 
bondsvergadering einde juni (het was immers onmogelijk om de normale dagorde af te 
werken).  

 

Buitengewone Algemene Vergadering BHB kiest nieuw NB 

Tijdens de geplande “Buitengewone Algemene Vergadering”  (Juni 1974) werd door de 
vergadering volgend nieuw NB verkozen : Leo Schaers (Antwerpen) , Benny Van 
Riet (Antwerpen) , Blues (Luik) , Luc Decharneux (Luik) , Moulin (Luik) , 
Steutelings (Limburg) , Derbaudrenghien (Henegouwen ) , Quinzin 
(Henegouwen) ,De Pauw (Brabant) , Ringoet (Brabant) , Norbert De Jongh 
(Oost-Vlaanderen) , Ronny Buys (Oost-Vlaanderen) . 



Tijdens de eerstvolgende zitting van het NB (Sep 1974) waren er 4 kandidaten om de 
functie van voorzitter waar te nemen (De Pauw , De Jongh , Bleus , Derbaudrenghien); 
het was de Heer Edouard De Pauw (Sporting Kraainem) die met een vrij kleine 
meerderheid het voorzitterschap van de BHB naar zich toehaalde. 

 

 

 

 

SEIZOEN  1974 – 1975 

Eerste Nationale : Sasja , JS Herstal , Seraing , Angleur , Amay , Flémalle , Olse 
Merksem , Eupen , EV Aalst , Mechelen , Mont-sur-Marchienne , Avanti Lebbeke , Unif. 

Teneinde volgend competitiejaar de overgang naar 12 ploegen te vergemakkelijken was 
er maar één nieuwkomer dit jaar : Angleur was de nieuwkomer in een competitie met 13 
ploegen. 

 

Groen licht voor publiciteit op shirts en Roganovic trainer Damesselectie 

We noteren dat het vanaf huidig seizoen in de Belgische competitie officieel toegelaten 
was om met publiciteit op de shirts te spelen. Ook nam bondstrainer Vuk Roganovic er 
voortaan ook nog de nationale damesselectie bij en dit in vervanging van Sam Buelens. 

 

Beker beste doelschutter competitie 

De eerste beker voor “beste doelschutter” (seizoen 1973-1974) werd overhandigd aan 
Dirk Verhofstadt van Avanti Lebbeke . 

 

Beker voor Seraing…landstitel voor Sasja 

Sasja werd landskampioen terwijl Seraing  de Beker van België mee naar huis kon 
nemen. 

Amay , EV Aalst en Mont sur Marchienne zakten naar 2de nationale. 

 

Bond sluit “folkloristisch hoofdstuk” af 

Tijdens de Bondsvergadering stond de arbitrage , die de laatste jaren nogal wat kritiek te 
slikken had , centraal. Ook konden we vaststellen dat het NB van de BHB een belangrijke 
stap voorwaarts had gezet om het imago van de federatie te verbeteren. Door de 



Bondsvergadering te laten plaats vinden in het prachtige paleis van de Dynastie  , 
op de Brusselse Coudenberg , werd hopelijk meteen een “folkloristisch hoofdstuk” van 
onze handbalgeschiedenis afgesloten. Gedaan met de woelige , ongedisciplineerde 
bijeenkomsten in het “geklasseerde” zaaltje van de “L’Alliance” . In de plaats 
daarvan een stijlrijk en kraaknet gedoe , compleet met simultaanvertaling , waardoor het 
allemaal veel ordelijker verliep , doch daarom niet minder tijd in beslag nam. Het werd 
nog maar eens een marathonvergadering van 11u30 tot 18u00 , slechts onderbroken 
door één uurtje lunchpauze . 

 

 

SEIZOEN  1975 – 1976 

Eerste Nationale : Denderbelle , Eupen , Flémalle , Seraing , Sasja , Angleur , Unif , JS 
Herstal , Mechelen , Charleroi , Olse Merksem , Kraainem , Avanti . 

Denderbelle , Charleroi en Kraainem waren de nieuwkomers in de hoogste afdeling. 

 

“Trainerschap” nationale herenploeg …een communautaire discussie 

Het seizoen begon slecht…de BHB draaide volgens veel insiders de klok inzake de 
nationale ploeg vijf jaar terug : nationaal trainer Vuk Roganovic werd door de 
Technische Commissie aan de kant gezet en Roger Crutzen (Beyne) werd door 
diezelfde commissie als nieuwe bondstrainer weerhouden. Sensatie op de nationale 
training die volgde op de beslissing…zowel Roganovic als Crutzen waren present. Na enig 
over en weer gepraat en enkele telefoontjes verliet Vuk Roganovic de zaal , gevolgd door 
de spelers van Avanti Lebbeke. Een week later verbrak het NB de beslissing van de 
Technische Commissie (TC) , die Roger Crutzen als Bondstrainer had aangesteld en de 
TC kreeg de opdracht zich eerlang terug over deze functie te beraden .Een paar weken 
later (maar nu in een commissie die voltallig was) besliste de TC dan toch om verder te 
gaan met Vuk Roganovic. 

 

NB beslist “Permanent Administratief Secretaris” aan te werven 

Het NB besliste om een “Permanent Administratief Secretaris” aan te werven. In het 
verleden was de invulling van deze belangrijke functie altijd “part-time” en meestal op 
“vrijwillige” basis. Deze ingreep was nodig in het kader van een verdere 
ontwikkeling van de BHB en moest het “amateurisme” aan de top van ons 
handbal een halt toeroepen.  

 

Naar een Vlaamse Handbalfederatie ? 

Op vrijdag 02 april 1976 werd te Antwerpen een “Stichtingsvergadering” 
gepland voor de oprichting van een Vlaamse Liga en dat in navolging van een reeds 
(officieus?) opgerichte “Franstalige Liga” , waarvan de heer Gobert (Kraainem) voorzitter 
was. 



 

Oprichting van een “Nationale Liga” 

In Mei 1976 werd te Brussel overgegaan tot de oprichting van een “Nationale Liga”, 
die voortaan de clubs uit 1ste en 2de nationale zal herbergen. Deze Liga , die tot 
stand kwam door de stuwende kracht van de Heren Vinck (Sasja) , De Vester (Olse) en 
Sohet (Flémalle) , zal zich uitsluitend bezighouden met problemen die de twee nationale 
reeksen aanbelangen. 

 

De Pauw (Kraainem) met een gelukje toch terug Bondsvoorzitter 

Er viel te noteren dat Bondsvoorzitter De Pauw , dit jaar uittredend en herkiesbaar als lid 
van het NB , door “zijn” PK Brabant heel verrassend niet meer als kandidaat werd 
voorgedragen… de twee verkozen Brabantse kandidaten waren immers Ringoet en 
Williams . Naar verluidt zou tegen de heer De Pauw uit een bepaalde Brabantse hoek 
heftig oppositie zijn gevoerd omwille van zijn houding in twee dossiers die nadelig 
uitvielen voor het Franstalige handbal. En toch kwam er een oplossing …Ringoet , die 
schijnbaar niet met Williams in het NB wilde zetelen , gaf zijn ontslag waardoor De Pauw 
terug op de lijst kwam van de mogelijke kandidaten op het voorzitterschap van de BHB. 
Wat later werd hij terug heel nipt herkozen als voorzitter BHB. 

 

 

Beslissingen op AV BHB  

Op de Algemene Vergadering , die plaats vond in het Cultureel Centrum van St 
Pieters-Woluwe op zaterdag 12 juni 1976 en waar andermaal simultaan vertaling 
voorzien was werden in een “administratief wanordelijke” vergadering ondermeer 
volgende beslissingen genomen : “de leden van een nationale commissie mogen noch 
speler noch scheidsrechter zijn … de clubs uit 1ste en 2de nationale mogen slechts twee 
buitenlanders per wedstrijd opstellen (zijn beschouwd als Belgen , de buitenlandse 
spelers die reeds vijf jaar in België verblijven)…het is voor iedere speler , die deelneemt 
aan het Belgisch kampioenschap, verboden tegelijkertijd uit te komen in een 
buitenlandse competitie…de clubs uit 3de nationale zijn nog niet verplicht om in zaal te 
spelen”. 

 

Wallonië levert landskampioen en bekerwinnaar 

Flémalle werd landskampioen . Seraing won voor de tweede opeenvolgende keer de 
Beker van België. 

Denderbelle en Unif zakten naar 2de nationale. 

 

 



SEIZOEN  1976 – 1977 

Eerste Nationale : Neerpelt , Sasja , Olse Merksem , Kraainem , Avanti Lebbeke , 
Seraing , JS Herstal , Flémalle , Mechelen , Angleur , Charleroi , Eupen. 

Teneinde het aantal ploegen in alle nationale afdelingen te herleiden tot 12 ploegen , 
zoals eerder reeds beslist  , was er in de hoogste afdeling slechts één nieuwkomer : 
Sporting Neerpelt. 

 

Met het bezoek van Gummersbach neemt “Sasja-boegbeeld” Sus Weyn 
afscheid 

Op 21 september werd in de Wilrijkse sporthal een groots opgezette  
afscheidswedstrijd georganiseerd voor het “Sasja-boegbeeld” Sus Weyn . 
Niemand minder dan VfL Gummersbach , viervoudig Europabekerwinnaar en in 1975-
1976 voor de elfde maal West-Duitse “Meister” , was er tegenstander van Sasja. 
Ondanks de 15-24 nederlaag werd het voor Sus Weyn toch een groots handbalafscheid. 

 

Scheidsrechter Wens… getroffen door hartinfarct tijdens wedstrijd 

De Federatie rouwde om het overlijden op 42-jarige leeftijd van de Antwerpse 
scheidsrechter Jean Wens - tevens secretaris van het Scheidsrechterscomité - die 
tijdens de wedstrijd JS Herstal – Avanti  die hij samen met Robert Vandenbroeke leidde , 
door een hartinfarct werd getroffen .  

 

 

 

Luikse machtsgreep in alle nationale commissies 

De Vlaamse handbalprovincies begonnen zich op een bepaald ogenblik ernstig zorgen te 
maken over de Waalse , maar vooral de Luikse overheersing in alle commissies van het 
nationale handbal . Het groot aantal onbegrijpelijke beslissingen dat onder Luikse 
druk geforceerd werd bij het begin van de competitie deed vele vragen oprijzen; 
de heer Wouters (O.-Vl.) , die de functie van Secretaris Generaal “part-time” en 
veelal op “vrijwillige basis” uitvoerde – de aanwerving van een “Permanent 
Administratief Secretaris” , zoals eerder door het NB beslist liet blijkbaar nog altijd op 
zich wachten -   werd vervangen door de “ééntalige” Luikenaar Basteyns .  

Op doktersadvies moest nationaal voorzitter De Pauw rust nemen en dat minstens tot 
omstreeks de jaarwisseling…de Luikenaar Bleus werd de interim-voorzitter.  

Een inventaris van de leden van de Technische Commissie gaf volgend abnormale 
resultaat : de drie Luikenaars Piedboeuf , Crutzen en Lucassen zetelden er samen met 
één Antwerpenaar ,met name Roger Mertens (Olse Merksem).  



Wat het probleem betrof van de nationale trainer scheen de TC nu toch definitief de 
Joegoslaaf Vuk Roganovic aan de dijk te hebben gezet . Een waardige buitenlandse 
vervanger viel te duur uit zodat de “intelligente creaturen” van het NB beslisten dat 
Crutzen zich zou bezighouden met de Waalse kandidaat-internationalen terwijl Roger 
Mertens hetzelfde zou doen langs Vlaamse zijde en…telkens er een interland in het 
vooruitzicht was zou dan een buitenlandse trainer onder contract genomen worden 
gedurende enkele weken om een definitieve selectie klaar te stomen. “Begrijpe” wie 
kan…!! 

 

 

De drie Vlaamse handbalprovincies reageren op de Luikse machtsgreep 

In Oktober 1976 kwamen afgevaardigden uit de drie Vlaamse handbalprovincies 
(Antwerpen , Oost-Vlaanderen , Limburg) bijeen om een houding te bepalen tegen de 
geleidelijke “verluiksing” van het nationaal beleid. De laatste maanden werd dit 
immers duidelijk aangetoond  toen de heer Basteyns , die jammer genoeg niet in staat 
was een behoorlijke brief in het Nederlands op te stellen , toch tot Secretaris Generaal 
werd gekozen en toen de nationale trainer Roganovic de bons kreeg om er in de 
nationale ploeg een Luiks onderonsje van te maken. Ook het systematisch aanduiden van 
Luikse scheidsrechters voor topwedstrijden waarin Vlaamse clubs betrokken waren was 
wekelijkse kost.   

De drie provinciale comités beslisten tijdens de vergadering unaniem om de 
benoeming van de heer Basteyns te wraken en voortaan zou alle briefwisseling 
vanuit de drie provincies niet meer gestuurd worden naar de SG maar wel naar 
de voorzitter a.i. , de heer Bleus .  

 

Een Vlaamse handbalfederatie wordt een noodzaak 

Ook kwam tijdens de vergadering van de drie Vlaamse handbalprovincies  de 
uitdrukkelijke wens tot uiting tot oprichting van een landelijke Vlaamse handbalfederatie, 
zoals trouwens eerlang bij decreet zou worden verplicht, wilde men nog subsidies 
ontvangen. Tot de oprichting van die landelijke Vlaamse handbalfederatie werd 
vooral besloten omdat iedereen van oordeel was dat het niet langer opging dat 
de uit Vlaanderen komende subsidies , die het grootste deel van de koek uit 
maakten, beheerd werden door Waalse , lees eigenlijk Luikse instanties (Situatie 
voor het jaar 1977 : BLOSO keert ruim 6.000.000 BFr subsidie uit aan de BHB , terwijl 
ADEPS slechts voor ongeveer 200.000 BFr tussen kwam voor de BHB maar wel 400.000 
BFr rechtstreeks betaalde aan de Waalse clubs). Toch kwam ook duidelijk de wens naar 
voren om op sportief vlak de nationale competitie te behouden . Die zou dan beheerd 
moeten worden, samen met de nationale ploeg , door een overkoepelend bestuur , 
waarin beide gemeenschappen zouden vertegenwoordigd zijn. Het stond evenwel vast 
dat weldra het financieel en administratief beleid zou moeten gesplitst worden eens de 
landelijke Vlaamse federatie was opgericht. 

 

 

 



Geboorte van de Vlaamse Handbalvereniging (VHV) 

Op vrijdagavond , 26 november 1976 , werd te Merksem de Vlaamse 
Handbalvereniging geboren. Diegenen die gedurende weken de geboorte van de 
VHV hadden voorbereid waren de heren De Vester , Vinck , De Groeve , Van 
Damme , De Jongh en Bamelis. Even na middernacht werd het eerste 
bestuurscomité van de VHV verkozen , 3 Limburgers (Bamelis-Initia Hasselt , 
Alders-Sporting Neerpelt , Di Gregorio-Houthalen) , 3 Antwerpenaars (Vinck-
Sasja , Wuyts-Mechelen , De Vester-Merksem), 3 Oost-Vlamingen (De Groeve-
Aalst , De Jongh-Avanti , Van Damme-Grembergen)en 2 Brabanders (Mevr. Van 
Landuyt-Haacht , De Preter-Haacht) .  

Begin december 1976 kwam het bestuurscomité van de VHV voor de eerste keer bijeen 
om de verschillende taken te verdelen : Jef Wuyts werd unaniem als 1ste voorzitter 
van de VHV aangewezen met de heren De Vester en Van Damme als 
ondervoorzitters . Norbert De Jongh werd Secretaris Generaal VHV en Roger 
Vinck zou de persrelaties verzorgen. 

 

 

Eerste coördinatievergadering “Vlaamse-Waalse Liga” 

Half december 1976 werd in Brussel een eerste “communautair” overleg 
gehouden tussen de “officiële” Vlaamse en “officieuze” Waalse Liga , met het NB 
(en dit op uitdrukkelijk verzoek van ADEPS) als toehoorder…de dagen van de BHB 
waren geteld. Vanaf 01 januari 1977 werden de handballiefhebbers 
geconfronteerd met de BHF (Belgische Handbal Federatie) . “What’s in a name” , doch 
dit keer zat er heel wat achter die ogenschijnlijke eenvoudige naamverandering. 

Op bovengenoemde vergadering was de Waalse Liga vertegenwoordigd door voorzitter 
Gobert (Brabant) , de heer Lamote (Henegouwen) en de heer Debels (Henegouwen) en 
een afgevaardigde van ADEPS. De Luikse afgevaardigden hadden telegrafisch 
gemeld te zijn opgehouden door de weersomstandigheden.  

Volgende beslissingen werden genomen: 

- De huidige structuur van de handbalbond wordt gewijzigd in twee 
onafhankelijke verenigingen , werkzaam op een eigen grondgebied; 

- De twee handbalverenigingen zullen nochtans gemeenschappelijk 
bepaalde nationale activiteiten blijven organiseren zoals een (beperkt) 
nationaal kampioenschap , de internationale verhoudingen (interlands 
e.d.) , de verhoudingen met het BOIC. 

 

 

 

 

 



Federale handbalstructuur…Luikenaars blijven dwars liggen 

Vanaf 01 januari 1977 zouden nationale comités worden opgericht op volstrekt 
paritaire basis. Op 15 januari 1977 zal dan een Buitengewone Algemene 
Vergadering gehouden worden te Brussel met als agenda de installatie van beide 
verenigingen , de “in vereffeningstelling van de VZW BHB” en de oprichting van de BHF 
(Belgische Handbal Federatie). Maar…in de euforie van het eerste uur had men 
onvoldoende rekening gehouden met de Luikenaars die naar verluidt opnieuw roet in het 
eten dreigden te werpen . Deze Luikenaars zagen door de vooropgezette paritaire 
vertegenwoordiging in alle comités met nationale werking hun machtspositie in gevaar. 
Daarom werd door de “Algemene Vergadering van de Luikse handbalprovincie” 
een veto uitgesproken tegen de Waalse Liga. Dit Luiks veto en de touwtrekkerij van 
vooral de Luikenaars in het NB waren er de oorzaak van dat de geplande belangrijke 
Buitengewone Algemene Vergadering van 15 januari uitgesteld moest worden naar latere 
datum. Voeg daarbij het feit dat de heer Denoël , “le petit Napoléon” van het 
Scheidsrechterscomité , bij een vergadering van de nationale scheidsrechters de 
aanwezige arbiters herinnerde aan het feit dat zij een aansluitingskaart hadden getekend 
bij de BHB en dat dit impliceerde dat zij zich niet mochten mengen noch stelling nemen 
in het aan gang zijnde “federaliseringsproces” (diegenen die wilden aansluiten bij de VHV 
of bij de LFH zouden onvoorwaardelijk geschorst worden)…allemaal feiten die stuk voor 
stuk het toenmalige handbalklimaat niet ten goede kwamen en de (Vlaamse) publieke 
opinie ophitsten ! 

 

ADEPS kan Luikenaars overtuigen tot oprichting LFH 

In één van de volgende vergaderingen van het Luiks Provinciaal Comité kwam het 
tenslotte tot een totale breuk . Alle leden namen ontslag en diegenen die reeds zetelden 
in de LFH namen eveneens ontslag. De toestand in “de vurige stede” was enerzijds totaal 
verward maar anderzijds toch klaar : Seraing , Flémalle en Beyne bleven halsstarrig 
hun machtspositie verdedigen en wilden daarom ook niet de minste soepelheid 
betonen . In principe was het Luiks pionierstrio wel akkoord met de “Liga” maar 
enkel onder voorwaarde dat zij het voor het zeggen hadden . Brabant en 
Henegouwen , die wel zo vlug mogelijk de federale weg opwilden , liepen er bezorgd en 
verlegen bij . Een dialoog tussen beide landelijke verenigingen leek meer dan ooit 
noodzakelijk , niet alleen om tot een vergelijk te komen maar vooral om de (welwillende) 
Luikenaars te helpen in hun strijd tegen dictatoriale clubleiders. Tenslotte heeft ADEPS 
het heft in handen genomen en na een uiteenzetting door afgevaardigden van 
voornoemde organisatie konden alle Luikse clubs zich tijdens een Algemene 
Vergadering te Visé akkoord verklaren om tot de “Ligue” toe te treden. 

 

Eerste nummer van “Handbal 7”, “Officieel Orgaan” VHV , verschijnt 

Begin februari 1977 verscheen het eerste nummer van “Handbal7” , het officieel 
verenigingsblad van de VHV. De Volksgazet van 12-02-1977 schreef het volgende 
en wij citeren : “ Voor diegenen die nu al sedert jaren met het Officieel Orgaan van de 
BHB vertrouwd zijn en er zich bijgevolg al die jaren aan geërgerd hebben , gewoon een… 
luxe-uitgave ! Een keurig titelblad , een erg verzorgde lay-out , een interessante inhoud , 
zelfs een fotootje …kortom , een knap initiatief waarvoor de VHV dient gefeliciteerd en 
aangemoedigd”. De VHV pakte ook onmiddellijk uit met een erg progressieve en 
ambitieuze slogan : “ In elke sporthal een handbalclub “…een niet onaardig streefdoel ! 



 

Aanstelling oefenmeesters Vlaamse selecties 

De VHV bleef niet bij de pakken zitten en de Technische Commissie van de VHV stelde de 
oefenmeesters aan voor de Vlaamse selecties  : Senioren (Vuk Roganovic en Staf 
Vergauwen) , Junioren (Vuk Roganovic en Piet Moons) , Scholieren (Roger 
Mertens en Piet Moons) , Kadetten (Roger Mertens en Marc Multael) , Dames 
(Vuk Roganovic).  

 

 

 

 

Officiële geboorte van de Waalse Liga (LFH) 

Einde maart 1977  , na de vele strubbelingen tussen enerzijds de Luikse harde aanhang 
en anderzijds de provincies Henegouwen en Brabant , zag eindelijk ook de LFH het 
levenslicht tijdens een Algemene Vergadering te Montegnée . De drie provincies zullen 
paritair vertegenwoordigd worden in het bestuur van de Liga . De eerste voorzitter van 
de LFH werd de Brusselaar William Robert terwijl de functie van Secretaris 
Generaal waargenomen werd door René Gaillard. Haillot (Flémalle) werd vice-
voorzitter en Lamotte (Herseaux) penningmeester. Verdere leden waren Van Damme , 
Thibaut , Debels , Delvenne en Lannoy . 

 

Historische beslissing : twee liga’s met een nationale koepel 

Half juni 1977 komt dan de historische beslissing voor de handbalsport : de Algemene 
Vergadering van de BHB heeft zich unaniem uitgesproken ten gunste van een splitsing in 
een VHV en een LFH met een nationale sportbond als overkoepelend orgaan(107 clubs 
waren voor het akkoord en er waren 3 onthoudingen). Het BOIC , dat het akkoord een 
aantal dagen ervoor met de drie partijen(NB , VHV , LFH) had voorbereid , lichtte bij 
monde van de heer Campana bij het begin van de historische vergadering het akkoord 
toe . De benaming “BHB” (en niet “BHF” zoals voordien gepland)bleef behouden . De 
zetel van de BHB zal in Dendermonde gevestigd worden (op het adres van de 
zetel VHV) . Volgend jaar zou dan de administratie van de BHB in Waalse handen 
komen. Vanaf 01 juli 1977 werd de heer De Jongh (SG VHV) als SG BHB aangesteld in 
opvolging van de heer Basteyns . Dendermonde werd vooral gekozen om praktische 
redenen…de VHV bleek immers reeds veel vroeger gereed met de innerlijke 
administratieve organisatie , huurde ondermeer al een “Verenigingshuis” in 
Dendermonde en stelde ook een full-time bediende aan , de van Grembergen afkomstige 
Hans Van Hautte . Zowel de functie van voorzitter BHB als die van Secretaris 
Generaal BHB zou elk jaar wisselen op paritaire basis . 

De BHB wordt voortaan voorgezeten door twee co-presidenten , de heren Wuyts(VHV) en 
Haillot (LFH) . Officieel (d.w.z. inzake de contacten met het buitenland , IHF…) zal de 
Luikenaar Haillot echter het “Bondsvoorzitterschap” uitoefenen . 



Ook werd op de Bondsvergadering overeengekomen dat er een 3de nationale zou zijn met 
drie reeksen (Luik , Vlaanderen en Brabant/Henegouwen) . De reeksen worden  evenwel 
“landelijk beheerd” ! 

 

Seraing landskampioen via de “groene tafel”…Beker voor Sasja 

Het einde van de competitie werd beheerst door de affaire Sasja-JS Herstal (10-13) die 
reeds dateerde van oktober 76 . Een klacht van Sasja inzake een scheidsrechterlijke 
vergissing kreeg maar geen oplossing maar het dossier werd naarmate het seizoenseinde 
naderde terug van onder het stof gehaald . De klacht van Sasja werd eerst afgewezen , 
daarna in beroep aanvaard en afgerond met de beslissing “match herspelen” , finaal door 
het NB terug verbroken en…Seraing kampioen met één punt voorsprong op Sasja. 

Kraainem en Eupen zakten naar 2de nationale. 

Sasja maakte zijn seizoen toch goed door bekerwinst op Luchtbal in de finale tegen neo-
eersteklasser Duffel ( 12-10 ). 

 

SEIZOEN  1977 – 1978 

Eerste Nationale : Sasja , Seraing , Mechelen , Charleroi , Sporting Neerpelt , JS 
Herstal , Avanti Lebbeke , Flémalle , Angleur , Olse Merksem , HC Herstal , Duffel. 

HC Herstal en Duffel zijn de nieuwkomers in de hoogste handbalreeks. 

 

Buitengewone Algemene Vergadering VHV : aanvaarding 22 nieuwe 
clubs 

In Dec 77 werd op niveau VHV een Buitengewone Algemene Vergadering 
bijeengeroepen en dat om twee dringende zaken te regelen : de vervanging van vier 
ontslagnemende leden uit het Uitvoerend Comité (UC) en de aanvaarding van 22 nieuwe 
clubs . 

De vier ontslagnemende leden van het UC (de heren De Groeve , Bamelis , Vinck en 
De Vester) werden vervangen door de heren Piet Moons (Limburg) , Geert 
Bossuyt (West-Vlaanderen) en Jan Pauwels (Antwerpen) . Een vierde lid werd niet 
verkozen omdat geen van de overige vier kandidaten in een tweede en derde stembeurt 
de helft van de stemmen kon behalen. 

Wat beslist een zeer positief punt was van de vergadering was het feit dat de VHV sedert 
haar oprichting voor 22 nieuwe clubs had gezorgd , hetgeen zowat 800 nieuwe 
leden betekende. Een succes dus voor de “expansie-en propagandacommissie” 
o.l.v. Jan Pauwels en met ondermeer Luc Strijckers (Arena Hechtel) als 
stuwende kracht. 

 

Statutaire Algemene Vergadering VHV…ontslag Lei Alders 



De Statutaire Algemene Vergadering van einde Feb 78 verliep kalm . Nochtans viel het 
ontslag te noteren van een bekwaam lid van het UC , met name Lei Alders (Sporting 
Neerpelt) . Alders , wiens ontslag door iedereen betreurd werd ,  werd in het UC 
vervangen door de heer Van Wesemael (Oost-Vlaanderen). 

 

Bekerfinale…Antwerps “onderonsje” 

In de bekerfinale (sporthal Etterbeek) haalde Mechelen het van Duffel (21-16). 

 

Eerste landstitel voor Sporting Neerpelt 

Sporting Neerpelt werd voor de eerste maal in haar bestaan landskampioen. 

Begrafenisstemming in Herstal…zowel JS als HC zakten naar 2de nationale ! 

 

SEIZOEN  1978 – 1979 

Eerste nationale : Neerpelt , Duffel , Olse Merksem , Eupen , Charleroi , Mechelen , 
Beyne , Seraing , Sasja , Flémalle , Angleur , Avanti Lebbeke . 

Eupen en Beyne waren de twee Waalse nieuwkomers in 1ste nationale. 

 

Statutaire Vergadering VHV…terug een vergadering in “retro-sfeer” 

Einde Feb 79 waande iedereen zich tijdens de jaarlijkse AV van de VHV terug in de 
“Brasserie de l’ Alliance” , daar waar ten tijde van “de BHB zaliger”  Walen en Vlamingen 
jaarlijks  samenkwamen om met elkaar te bekvechten…iedereen zat terug in de “retro-
sfeer” ! VHV-voorzitter Wuyts was immers terug “Meester” Wuyts …vastberaden 
misschien wel maar vooral met een zelden geziene agressiviteit die in de zaal slecht 
onthaald werd. Voeg daarbij het feit dat de Limburgers Piet Moons en Di Gregorio ontslag 
hadden genomen omdat ze zich niet akkoord konden verklaren met het uitgestippelde  
beleid en…vanaf dat moment stond het reeds bijna vast dat een Buitengewone 
Algemene Vergadering(BAV), waarop een motie van wantrouwen tegen het UC 
van de VHV naar voren zou worden gebracht , niet veraf was . 

 

BAV VHV beslist … om nieuwe BAV te organiseren 

Op de verwachte Buitengewone AV VHV  van half mei 79 te Dendermonde had het UC 
van de VHV – of wat daar nog van overbleef – de motie van wantrouwen niet gehaald. 
Tijdens diezelfde vergadering behandelde Piet Moons uitvoerig zijn nieuwe beleidsnota 
i.v.m. de toekomst van de VHV. Er werd een nieuwe Buitengewone AV gepland begin juni 
79…er moest immers zo vlug mogelijk een nieuw UC gekozen worden. 

 



Nieuwe BAV VHV : aanstelling van een “overgangsregering” 

Op de Buitengewone AV van begin juni 79 te Dendermonde werd een nieuwe 
“voorlopige” bewindsploeg gekozen . Denis Ledegen , Cleemput en Marc Multael (Oost-
Vlaanderen) , Rudi Verschooren (West-Vlaanderen) , Ray Engels (Vlaams-Brabant) , De 
Vester en Mertens (Antwerpen) , Vanderhoydonck , Guy Van Vinckenroye en Piet Moons 
(Limburg). Later werd Roger Vinck (Sasja) door het UC nog gecoöpteerd , waarschijnlijk 
met een specifieke opdracht i.v.m. de nationale ploeg. Ook werd nog beslist dat de 
“nieuwe ploeg” slechts een “overgangsregering” zou zijn en later ter gelegenheid 
van een nieuwe Buitengewone Algemene Vergadering (einde oktober 1979) zou 
aftreden.  

 

UC VHV : aanstelling van een nieuw bureau 

Aansluitend op voornoemde vergadering werd tijdens het eerste UC van de nieuwe 
bewindsploeg het bureau samengesteld . De Oost-Vlaming Denis Ledegen (maar op 

dat moment aangesloten bij Leuven) werd na Jef Wuyts de tweede voorzitter van 
de VHV . Als ondervoorzitters werden de heren Roger Mertens (Olse) en 
Vanderhoydonck (Peer) verkozen terwijl Piet Moons , zoals verwacht , de 
nieuwe Secretaris Generaal werd. Nieuw was wel de functie van financieel 
expert , waarvoor Jos Senecaut  (voormalig schatbewaarder van de BHB) werd 
aangetrokken. 

 

Bekerwinst voor Avanti Lebbeke 

Avanti Lebbeke werd bekerwinnaar door Mechelen te verslaan met 23-20 . 

 

Landstitel voor Mechelen 

In een “nek aan nek” race met Sporting Neerpelt werd Mechelen landskampioen .  

Eupen en Beyne , de twee nieuwkomers in 1ste nationale , konden het niveau van eerste 
klasse nauwelijks aan en zakten terug naar 2de nationale. 

 

SEIZOEN  1979 – 1980 

Eerste Nationale : Olse Merksem , Angleur , Sasja , Duffel , Avanti , Mechelen , 
Hasselt, Neerpelt , Grivegnée , Flémalle , Charleroi , Seraing . 

Initia Hasselt en Grivegnée waren de nieuwkomers in de hoogste handbalreeks. 

 

Het Vlaams Scheidsrechterscomité (VSK) …een actief comité 



Van alle comités , die bij de stichting van de VHV werden samengesteld , stond het 
Vlaams Scheidsrechterscomité (VSK) bekend als een van de actiefste . Het uit acht leden 
bestaande comité  - in 1978 aangevuld met de Nederlander Houtbraken als adviseur – 
was zeer bedrijvig … er werd immers een heel belangrijke inspanning geleverd op het 
domein van de opleiding en begeleiding van nieuwe scheidsrechters . 

Op 01 mei 1978 beschikte het VSK over 129 scheidsrechters die hun diploma 
behaalden en dat voor het leiden van 111 ploegen. Tegenover het eerste levensjaar van 
de VHV werd het aantal Vlaamse “fluiteniers” dus ongeveer verdubbeld. In mei 1979 
telde de VHV 157 aangesloten scheidsrechters . 

 

Het “Plan Moons” 

De nieuwe bewindsploeg van de VHV – de tweede in het nog maar korte bestaan van de 
VHV – met het “Plan Moons” (genoemd naar de auteur ervan…de nieuwe Secretaris 
Generaal) als absolute uitschieter , stond garant voor een totaal nieuw beleid . Eén 
van de hoofdpunten van dat plan was het herwaarderen en stimuleren van de werking 
van de provinciale comités. De bedoeling van Piet Moons , de eerste bezoldigde Vlaamse 
SG ,  was de handbalsport aan de basis uit te bouwen en voortaan de afstand tussen UC 
en club zo klein mogelijk te houden. Met het creëren van een soort tussenstation 
(de opwaardering van de provinciale comités) hoopte Piet Moons op een betere 
samenwerking in de schoot van de VHV. 

Ook stond in zijn plan “propaganda” centraal : zo werd voor het jaar 1980 tot doel 
gesteld in elke provincie 7 nieuwe handbalkernen op te richten…het seizoen 80-81 werd 
uitgeroepen tot het jaar van het “minihandbal”…er werden maatregelen genomen om de 
nationale ploeg op te waarderen…er werd een aanvraag ingediend om in het kader van 
de tewerkstelling via het Bijzonder Tijdelijk Kader (BTK)vijf nieuwe mensen aan te 
werven. Ook het aanstellen van een professioneel manager was een idee van de nieuwe 
SG maar dat was nog niet haalbaar gezien de zware financiële lasten die de vorige 
bewindsploeg had achtergelaten. Voor Piet Moons moest het mogelijk zijn om het 
huidige ledenaantal van de VHV in vijf jaren op te drijven van 4000 naar 25000 
leden.  

 

“Overgangsregering VHV” vervangen door nieuwe bewindsploeg 

Zoals gepland tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering (BAV) van juni 1979 werd 
einde oktober 1979 in het St.- Edwardusinstituut te Merksem een nieuwe BAV gehouden 
waarbij ondermeer de “overgangsregering” zou aftreden .  

De nieuwe ploeg bestond uit volgende leden :Vergauwen en Bosmans 
(Antwerpen), Moons , Claes en Vanderhoydonck (Limburg) , Verschoore (West-
Vlaanderen) , Van de Velde , Ledegen en Magda Van den Borre (Vlaams 
Brabant) , Ghysels (Oost-Vlaanderen). Tijdens die verkiezingen werd SG  Piet 
Moons even “naar de bank geroepen” en via een daverende applausvervanging 
opnieuw “in de match gestuurd”. Applaus was er ook voor het eerste vrouwelijk 
lid van het UC , Magda Van den Borre . En…vermits beslist werd tot een wijziging der 
statuten (verkiezing van de leden UC door de provincies en de voorzitter door de AV)en 
ook dat de AV van de VHV in de toekomst in april zal doorgaan waren we toch weer aan 
een overgangsregering toe . Er was ook een voorstel om de bondsbijdrage tot 250 
Bfr./lid op te trekken , voorstel dat de meeste afgevaardigden ook zouden bijtreden , tot 
het SG , bij monde van de bediende Hans Van Hautte , zelf met een voorstel kwam 



aandraven om er 360 Bfr./lid van te maken …kwestie van werkbeveiliging uiteraard, want 
op die manier konden de twee VHV-bedienden aanblijven. Voorzitter Denis Ledegen 
drukte nog eens op het belang dat de VHV groter moest worden en…het voorstel 360 
Bfr./lid werd dan ook goedgekeurd ! 

 

 

Personeelsbeslissingen door UC VHV 

Op het eerstvolgende UC (november 1979)werd overgegaan tot de 
taakverdeling : Denis Ledegen (voorzitter) en Piet Moons (SG) bleven op hun functie . 
Staf Vergauwen en Rudy Ghysels werden als ondervoorzitters gekozen. Bovendien werd 
in het UC  een contactpersoon aangesteld voor elk comité : Vanderhoydonck (VSK) , 
Vergauwen (TK) , Ghysels en Bosmans (Financiën) , Ledegen (SK en BK) , Moons (Pers 
en propaganda) , Magda Van den Borre (Dames). 

 

SAV VHV : Herman Bosmans …derde voorzitter van de VHV 

Op de Statutaire Algemene Vergadering van einde april 1980 te Antwerpen werd in een 
erg kalme en serene sfeer Herman Bosmans (Hecerna) door de AV als derde 
voorzitter van de VHV verkozen en dit als opvolger van Denis Ledegen . 
Aangezien er geen kandidaturen voor de functie van voorzitter waren binnengekomen 
werd Bosmans in extremis door de provincie Antwerpen naar voor geschoven en met 
ruime meerderheid verkozen. 

 

Een “nationale” afdeling Dames ziet het levenslicht 

We willen hier toch ook aanstippen dat de Paritaire Commissie Kampioenschappen 
besliste om vanaf volgend seizoen voor het eerst te starten met een nationale afdeling 
Dames waarin de zes eerste ploegen in de eindrangschikking van elke Liga zullen worden 
opgenomen . 

 

Sporting Neerpelt scoort een “triple” 

Dit seizoen scoorde Sporting Neerpelt een “triple” : naast de landstitel (na een 
testmatch tegen Avanti in Hoboken) en winst in de bekerfinale tegen Sasja te 
Etterbeek (24-27) kregen de Limburgers er met Dirk Verhofstadt ook de beste speler 
bovenop . 

Dirk Verhofstadt haalde het trouwens voor Eddy De Vlieger (Avanti) en Jaak Schurmans 
(Neerpelt). Bij de Dames ging de hoogste onderscheiding naar Martine Peeters 
(Tongeren) voor Hilde Bleyaert (Avanti) en Marina Huybrechts (Tongeren). 

 

Duffel en de meervoudige landskampioen Flémalle zakten naar 2de nationale. 



 

 

SEIZOEN  1980 – 1981 

Eerste Nationale Heren:Union Beynoise , TSV Eupen , Klub Mechelen , Sasja 
Antwerpen , Olse Merksem HC , Progrès HC Seraing , Avanti Lebbeke , Sporting HC 
Angleur , CH Charleroi , JS Grivegnée , Sporting Neerpelt , Initia Hasselt . 

Beyne en Eupen behoorden terug tot de elite van ons herenhandbal. 

Nationale Dames : TSV Eupen , Uilenspiegel Borgerhout , Sporting Handball Club 
Angleur , Amicale Visé , Elckerlyc Tongeren , Avanti Femina Lebbeke , Espérance Dames 
Herstal , Racing Olympic Club Flémallois , Vopsa Antwerpen , Sporta Evere Femina , 
Initia Femina Hasselt , Tilff . 

 

“C-Wereldkampioenschappen Handbal 1982” aan ons land toegewezen 

Bij de start van het nieuwe seizoen werd op het 18de IHF-congres te Moskou beslist 
dat de “C-Wereldkampioenschappen” 1982 aan ons land worden toegewezen . 
De kandidatuur van België werd in Moskou verdedigd door Marc Janssens (TD VHV) en 
door Léopold Van Damme (LFH) . 

 

01 januari 1981 : de VHV in cijfers 

Wanneer men op 01 januari 1981 de VHV in cijfers kon bekijken dan was het dan reeds 
heel duidelijk dat “het Plan Piet Moons 1979” (van 4000 naar 25000 leden in 
1984) niet verwezenlijkt zou worden. Het aantal leden was in twee jaren maar 
weinig toegenomen . Volgens de VHV , die de gepubliceerde cijfers enigszins wenste te 
“vergoelijken” , werkte de forse verhoging van de lidgelden in 1979 nog als rem op de 
werving van nieuwe leden. Ook wist men op de VHV te vertellen dat “papieren” en 
twijfelachtige leden gemakkelijker uitgeschreven werden dan vroeger. Een positief punt 
was evenwel dat het aantal ploegen desondanks fel gestegen was. Maar…globaal 
bekeken werd het toch stilaan een “Limburg Allein” in de handbalwereld wat voor 
deze provincie natuurlijk een zeer goede zaak was maar voor het Vlaamse handbal was 
er dringend een injectie nodig . Kwam die er niet , dan was een echte achteruitgang in de 
nabije toekomst niet ondenkbaar !  

Onderstaande cijfergegevens van de VHV gaven een duidelijk beeld van de 
situatie op 01 januari 1981 

Clubs  Spelers % van VHV  -16jaar +16jaar 

Antwerpen 24(-)  1248(-18) 30,9(-1,4)  302(-9) 946(-9) 

Brabant 10(-)  301(+26) 7,4(+0,4)  14(-3)  287(+29) 

Limburg 31(+4) 1522(+186) 37,7(+3,6)  375(+76) 1147(+110) 



Oost-Vl. 18(+1) 759(-59) 18,6(-2,3)  177(-52) 582(-7) 

West-Vl. 8(-)  199(-14) 4,9(-0,5)  7(-13)  192(-1) 

VHV  91(+5) 4029(+121) 100   875(-1) 3154(+122) 

(Cijfers tussen haakjes : het verschil met 01 januari 1980) 

 

 

 

 

 

 

Aantal ploegen  Gemiddeld aantal spelers/ploeg 

Antwerpen  75(+8)   16(-3) 

Brabant  15(-)    20(-2) 

Limburg  92(+14)   16(-1) 

Oost-Vl.  42(+9)   18(-6) 

West-Vl.  10(+1)   20(-3) 

VHV   234(+32)   17(-2) 

 

 

Een nieuw initiatief : ontmoetingsdag “Trainers-Scheidsrechters” 

In de maand april werd in de VUB voor de eerste maal een ontmoetingsdag “Trainers-
Scheidsrechters” georganiseerd…een belangrijk initiatief waarbij gehoopt werd dat 
het tot een vruchtbare dialoog zou komen over de interpretatie van de 
reglementen . 

 

Bondsvoorzitterschap terug in Waalse handen 

Terloops noteerden we ook dat Léopold Van Damme (voorzitter LFH) de nieuwe 
Bondsvoorzitter werd. 

 



Interpellaties op SAV VHV zorgen voor de nodige animo 

De jaarlijkse Statutaire Algemene Vergadering van de VHV  , waarop nogal wat clubs 
ontbraken , aanvaardde probleemloos 9 nieuwe clubs , luisterde braafjes naar het 
(nochtans niet zo gunstig) financieel verslag en keurde zonder vragen het jaarverslag 
1980 goed . Nadat ook een kleine wijziging van de statuten het probleemloos had 
gehaald dreigde de vergadering in totale geruisloosheid te eindigen ware daar 
niet een agendapunt dat interpellaties voorzag.  

Antwerp HK bleek immers niet zomaar akkoord met het voornemen van het UC om 
de landelijke reservereeks af te schaffen en zorgde daardoor onverwacht voor de 
nodige animo. “ Dat is een maatregel die regelrecht de kleine clubs treft en zeker geen 
verbreding van de basis beoogt , zoals vooropgesteld in het Plan Moons” , zei Antwerp-
woordvoerder Willy Lichtenstein ondermeer . Steun kwam er onmiddellijk vanwege Oost-
Vlaanderen en Limburg waardoor finaal de hele tussenkomst eigenlijk het allure van een 
motie van wantrouwen tegen het UC kreeg aangezien onverwijld om stemming werd 
gevraagd. De jaarvergadering eindigde dan toch in een “Brasserie de l’Alliance sfeer” . 
Uit een “adviserende  stemming” bleek achteraf dat 32 clubs tegen de afschaffing van de 
landelijke reserven waren , 16 voor en 11 clubs wensten zich te onthouden. De stemming 
werd als een advies beschouwd en werd meegenomen naar het UC dat zich later verder 
zou beraden over de zaak. 

 

Bij de Heren : Sporting Neerpelt Landskampioen…Bekerwinst voor Sasja 

Sporting Neerpelt stak bij de Heren de derde landstitel in vier jaar op zak. Sporting 
werd kampioen zonder nederlaag maar verloor toch eerder verrassend de bekerfinale in 
Hasselt tegen Sasja (14-15). 

De Waalse ploegen Angleur en Beyne zakten naar 2de nationale. 

 

Bij de Dames : landstitel en beker voor Uilenspiegel 

Na een zeer evenwichtig seizoen werden de Dames van Uilenspiegel landskampioen 
zonder puntenverlies. Diezelfde dames wonnen ook de bekerfinale (14-12) tegen 
Avanti Femina. 

De Waalse damesploegen Flémalle en Tilff zakten naar de Waalse liga-reeks. 

 

 

 

SEIZOEN  1981 – 1982 

Eerste Nationale Heren : Avanti , HC Herstal , Duffel , Mechelen , Hasselt , Neerpelt , 
Charleroi , Grivegnée , Eupen , Seraing , Sasja , Olse . 

HC Herstal en HC Duffel waren de nieuwkomers in de hoogste mannenreeks. 



 

Nationale Dames : Eupen , Evere , Jemeppe , Uilenspiegel , Hasselt , Tongeren , 
Angleur , Dendermonde , Visé , Sasja Vopsa , Herstal , Avanti . 

Jemeppe en Dendermonde waren de nieuwe damesploegen in de nationale damesreeks. 

 

Mr William Gobert : ontslag als voorzitter LFH 

Bij de start van het seizoen gaf Mr William Gobert zijn ontslag als voorzitter van de 
LFH. Mr Léopold Van Damme , ondervoorzitter van de LFH en voorzitter van de BHB 
(tot augustus 1982) zou voorlopig (tot 09 oktober ?) de functie ad interim 
waarnemen .  

 

Het geval “Kasimir Tylko” of…de LFH versus Union Beynoise 

Tijdens de vorige competitie (1980-1981) was er een ernstig probleem gerezen 
door het feit dat Beyne een speler zou opgesteld hebben die niet 
speelgerechtigd was .  

De feiten : in januari 1981 vroeg Beyne de kwalificatie aan voor de Pool Kasimir Tylko. 
Een licentie werd hem door de LFH verleend op datum van 06 februari 1981 . Het 
Nederlandstalig BHB reglement stipuleerde evenwel dat een buitenlandse speler 
niet meer kon aangesloten worden na 01 januari van de aan gang zijnde 
competitie. In de Franstalige tekst van datzelfde reglement was dit niet hernomen 
wegens een vergetelheid of slordigheid en Beyne weigerde bijgevolg het bewuste artikel 
toe te passen.  

De LFH zag haar fout in en trok enkele dagen later de licentie van betrokken 
speler terug in . Tylko werd door de club evenwel altijd opgesteld met een resem van 
“verliesmatchen met forfaitcijfers” als gevolg . Beyne was vast van plan om te 
procederen voor de Burgerlijke Rechtbank …de LFH schorste onmiddellijk voorzitter 
Crutzen en secretaris Gaillard van Beyne  voor alle functies en op het einde van 
het seizoen daalde de club naar 2de nationale .  

In oktober 1981  stelde de Rechtbank te Brussel meerdere onregelmatigheden vast in het 
beheer van de BHB en LFH maar weigerde om – zoals gevraagd door Beyne – de lopende 
competitie te onderbreken.  

De “Conseil d’ Administration” van de LFH besliste dan maar om begin januari 1982 een 
“Buitengewone Algemene Vergadering” van de Waalse clubs bijeen te roepen met als 
doel Beyne te schrappen maar de vertegenwoordigers van de aanwezige clubs 
spraken zich uit tegen de schrapping van Beyne en dat met 58 stemmen op een 
totaal van 59 .  

De ganse problematiek werd tenslotte overgemaakt aan het BOIC dat in principe in mei 
1982 een beslissing in deze zaak zou nemen. Het probleem werd tenslotte 
automatisch opgelost door het feit dat Beyne  in de competitie 1981-1982 de 
titel in 2de nationale kon veroveren en op die manier haar plaats in de hoogste 
afdeling terug kon opnemen.  



 

SAV VHV : nieuw bestuur VHV en vertrek SG Piet Moons naar BOIC 

Op de Statutaire Algemene Vergadering (SAV) van de VHV werd Herman Bosmans “en 
passant” bij handgeklap herkozen als voorzitter van de VHV en dat aan het hoofd van 
een nieuw UC dat bestond uit de heren Verschoore en Verdonck  (West-Vl.) , De Nil 
en Van Hove (Oost-Vl.) , Schoeters en Neutjens (Antwerpen) , Thiry en Van Roy 
(Brabant) , Alders en Berghs (Limburg).  

Twee agendapunten op de SAV kregen veel aandacht : het feit dat BLOSO niet meer 
zou tussenkomen in de onkosten voor de handbalclubs die deelnamen aan de 
verschillende Europabekers en last but not least het nakende vertrek van de SG , 
Piet Moons naar het BOIC als verantwoordelijke voor de olympische ploegsporten. Een 
opvolger was er nog niet…zelfs geen kandidaat maar enkele maanden later werd Louis 
Somers de nieuwe SG van de VHV. 

 

Landstitels voor Limburg…Bekerwinst voor Sasja (Heren)en voor Initia 
(Dames) 

Sporting Neerpelt bij de Heren en Tongeren bij de Dames werden 
landskampioen. Sasja won in het sportcomplex van Namen de bekerfinale door 18-
15 winst tegen datzelfde Neerpelt. Bij de Dames ging de beker naar Initia Hasselt 
na een thriller tegen Avanti Lebbeke (13-14). 

Bij de Heren zakten Duffel en Seraing naar 2de nationale. 

Evere , Jemeppe , Dendermonde en Visé verloren hun plaats in de hoogste damesreeks. 

 

 

SEIZOEN  1982 – 1983 

Eerste Nationale Heren : Neerpelt , Beyne , Grivegnée , HC Herstal , Mechelen , 
Charleroi , Avanti Lebbeke , Olse Merksem ,Sasja , Eupen , Initia Hasselt , Flémalle. 

Beyne en Flémalle namen bij de Heren terug hun plaats in de hoogste nationale reeks. 

 

Nationale Dames : Tongeren , Tilff , Herstal , Uilenspiegel , Avanti Lebbeke , Angleur , 
Sasja , Eupen , Initia Hasselt , Neerpelt. 

De clubs Tilff en Neerpelt waren de nieuwe damesclubs in de hoogste damesreeks . 

 

Nieuwe leiding in de schoot van de BHB 



VHV voorzitter Herman Bosmans werd in augustus 1982 tevens voorzitter BHB (in 
opvolging van Léopold Van Damme -LFH , die gedurende 3 jaren het voorzitterschap van 
de BHB had waargenomen) terwijl Stéphane Albessard de nieuwe voltijdse SG werd 
van zowel de LFH (voorzitter LFH : Edouard De Pauw) als van de BHB. 

 

Administratief foutje…Belgische nationale ploeg niet ingeschreven voor 
B-WK 

Nadat de voorbereiding van onze nationale ploeg op het B WK in Nederland, na het 
succes op de laatste C WK in eigen land , totaal ontspoorde ontstond er tot overmaat van 
ramp in het voorjaar van 1983 een serieus incident toen bleek dat de Belgische 
ploeg zelf niet ingeschreven was voor deelname aan het B WK : administratief 
foutje want de Secretaris Generaal  Stéphane Albessard  moest er wel voor zorgen dat de 
nationale ploeg , met bijna uitsluitend Vlaamse spelers , op de deelnemerslijst 
voorkwam. Een “hals-over-kop-maneuver” bracht alsnog de oplossing maar…er 
bleef toch een wrange nasmaak over. 

 

Titel van landskampioen voor Neerpelt (Heren) en voor Avanti (Dames). 
Bekerwinst voor Beyne (Heren) en voor Initia (Dames) 

Sporting Neerpelt  bij de Heren en Avanti Lebbeke bij de Dames worden 
landskampioen. 

De bekerfinales in de stedelijke sporthal van Hasselt (Runkst) gaven volgende 
uitslagen: bij de Heren won Beyne overtuigend van Olse Merksem (31-15) . Bij de 
Dames haalde Initia Hasselt het van Sasja (10-9). 

Bij de Heren zakten Charleroi en Flémalle naar 2de nationale. 

Bij de Dames verdwenen Tilff , Herstal , Angleur en Eupen uit de nationale reeks. 

 

 

SEIZOEN  1983 – 1984 

Eerste Nationale Heren : Mechelen , Sasja , Hasselt , Angleur , Eupen ,Olse Merksem , 
Boule d’Or Lebbeke , HC Herstal , Grivegnée , Neerpelt , Beyne , Evere . 

Angleur en Evere waren de nieuwe clubs in 1ste nationale. 

Nationale Dames : Tongeren , Sasja , Lebbeke , Melveren , Neerpelt , Evere , 
Houthalen , Initia Femina , Stelmar , Flémalle. 

Melveren , Evere , Houthalen en Flémalle waren de nieuwe gezichten in de nationale 
damesreeks. 

 



Vervanging Secretaris Generaal VHV 

In het najaar van 1983 neemt of krijgt de SG VHV , Louis Somers , ontslag . 
Aangezien er op dat moment geen vervanger klaar stond was de VHV van plan de functie 
tijdelijk te laten invullen door een triumviraat “VHV-voorzitter Bosmans , Sasja-secretaris 
Schoeters , VHV-bediende Hans Van Haute”. Gelukkig werd al heel vlug een 
opvolger gevonden met name de Heer Dirk Baert. 

 

Een nationale herenploeg met uitsluitend Waalse spelers ! 

België hield aan het C WK in Italië (Feb 1984) niet alleen een sportieve kater over maar , 
wat veel erger was , ook nog een fikse “beleidsrel”. Want in Italië werd onze nationale 
ploeg protocollair geleid door Stéphane Albessard , Secretaris Generaal van de 
BHB. Hij aarzelde niet om na het WK hevig na te trappen  , voornamelijk tegen 
bondscoach Jos Schouterden . Meer zelfs , “le Petit Liégeois” , zoals hij bij ons genoemd 
werd , stelde zich zonder meer in de plaats van de nationale trainer en 
verkondigde zonder ruggespraak met het bondsbestuur aan de Franstalige pers hoe het 
nu eens allemaal moest . Als gevolg daarvan voelde Jos Schouterden zich terecht in zijn 
kruis getast en haakte af. En dat deden ook de meeste spelers van de nationale ploeg 
zodat België einde mei 84 zonder bondsteam stond voor het eigen vierlandentornooi. Het 
tornooi , waarop buitenlandse ploegen waren uitgenodigd , was bijgevolg een 
karikaturaal gedoe om zo vlug mogelijk te vergeten : een nationale ploeg , 
uitsluitend bestaande uit Waalse spelers, verloor al haar wedstrijden en dat na 
een beschamende vertoning . Gelukkig kon de nationale militaire 
ploeg,uitgenodigd op het vierlandentornooi ,  de Belgische eer hoog houden 
door het behalen van een verdienstelijke 2de plaats.  

 

Jean Bomans nieuwe voorzitter VHV 

Op de SAV VHV wordt Jean Bomans (voorzitter PK Limburg) tot voorzitter VHV 
gekozen voor een periode van twee jaar. Er waren twee stembeurten nodig om hem te 
verkiezen . Zijn tegenkandidaat was François Lievens. 

 

Landstitels voor Initia (Heren) en Lebbeke (Dames). Bekerwinst voor 
Initia (Heren) en voor Tongeren (Dames) 

Initia Hasselt bij de Heren en Lebbeke bij de Dames worden landskampioen. 

Te Jemeppe werden de bekerfinales betwist . De finale van de Heren tussen Hasselt 
en Sasja eindigde op 27-12 . Bij de Dames eindigde de wedstrijd tussen Tongeren en 
Neerpelt op 19-5 . 

Bij de Heren zakten Mechelen en Eupen naar 2de nationale. 

Bij de Dames verdwenen Houthalen en Flémalle uit de hoogste damesreeks. 

 



Beste speler van het jaar 1983 

Na jarenlange onderbreking (laatste referendum LFH ging door in 1969)besliste men om 
terug over te gaan tot de verkiezing van beste handballer van het afgelopen jaar :  Dirk 
Verhofstadt (Avanti Lebbeke) werd beste speler van het jaar 1983. 

 

 

SEIZOEN  1984 – 1985 

Eerste Nationale Heren : Flémalle , Grivegnée , Beyne , Kraainem , Initia Hasselt , 
Lebbeke , Neerpelt , Olse Merksem , Sasja , HC Herstal , Angleur , Evere . 

Flémalle en Kraainem waren de nieuwkomers in 1ste nationale. 

 

Nationale Dames : Tongeren , Sasja , Lebbeke , Neerpelt , Evere , Hasselt , Jemeppe , 
Stelmar , Meeuwen , Melveren 

Jemeppe en Meeuwen waren de nieuwkomers in de nationale damesreeks. 

 

Liga van “Eerste klasse clubs” boven de doopvont 

Bij de start van het nieuwe seizoen hielden de herenclubs uit eerste klasse hun eigen 
Liga boven de doopvont op de zetel van de Nationale Loterij. Het programma werd in 
gezamenlijk overleg opgesteld : een verregaande samenwerking onder de clubs , 
publicitaire en promotionele samenwerking , een gecoördineerd beleid t.o.v. de media , 
organisatie van PR-activiteiten (fair-play prijs , speler van het jaar) , steun aan de 
nationale ploegen en aan de IHF-scheidsrechters…een hele waslijst dus. Liga-voorzitter 
Lei Alders (Sporting Neerpelt) benadrukte dat het geenszins de bedoeling was mede 
het beleid van de handbalbond te bepalen . De Liga wilde enkel helpen aan de 
kwalitatieve verbetering van de handbalsport in het land . 

 

 

Beheerraad “Tophandbal” steekt terug de kop op 

De beheerraad van “Tophandbal” (als reactie tegen de oprichting van de Liga van eerste 
klasse clubs ?) stak terug de kop op en was samengesteld als volgt : De Pauw 
Edouard (LFH) , Ledoux Christian (LFH) , Albessard Stéphane (LFH) , Monet Paul 
(LFH) , Van Haute Hans (VHV) , Bomans Jean (VHV) , Schrijvers Luc (VHV).  

Voor de leden van “Tophandbal” stond het vast dat een buitenlandse trainer moest 
aangesteld worden als verantwoordelijke voor de nationale ploeg. Dit om strubbelingen 
tussen de Vlaamse en Waalse Liga uit de weg te gaan. Nochtans loerden een aantal 
problemen om de hoek :organisatorisch liep alles naar wens maar financieel 
bleken er toch de traditionele problemen te zijn…de LFH kon , of misschien beter 



gezegd , wilde geen frank neertellen om het zaakje draaiende te houden. Plannen had de 
Waalse Liga genoeg , maar wanneer het op betalen aankwam had men lont geroken en 
liet men zich niet meer zien. 

 

Liga van “Eerste klasse clubs”  verkiezen handballer en 
scheidsrechtersduo van het jaar 1984 

De Liga van eerste klasse clubs maakte de “Lotto-handballer” van het jaar 1984 
bekend . Hasselt-doelman Mietek Wojczak werd met 124 punten winnaar van dit 
referendum . De Pool liet Ton Reynders (58 pt.) van Herstal en Alex Jacobs (54 pt.) van 
Sasja ver achter zich. 

De “gouden fluit” , die het beste scheidsrechterskoppel beloonde , ging verdiend naar 
het duo  “Urban – Van den Neste” . Beide Vlaamse scheidsrechters stonden op dat 
moment negende geklasseerd op de wereldranglijst. 

 

Landstitels voor Sasja (Dames) en Initia (Heren) …Bekerwinst voor 
Tongeren (Dames) en Lebbeke (Heren) 

Sasja kroonde zich kampioen bij de Dames terwijl bij de Heren Initia Hasselt 
met de titel ging lopen. 

In de prachtige Ieperse sporthal wonnen Tongeren bij de vrouwen en Lebbeke bij de 
mannen de Beker van België . 

Grivegnée en Kraainem zakten naar de 2de nationale herenafdeling.  

Bij de dames verdween Evere uit 1ste nationale. 

 

Beste speler van het jaar 1984 

De trofee voor handballer van het jaar 1984 werd uitgereikt aan Mieteck Wojczack 
(Initia Hasselt). 

 

 

 

SEIZOEN  1985 – 1986 

Eerste Nationale Heren : Angleur , Sasja , Neerpelt , JS Herstal , HC Herstal , Evere , 
Kortrijk , Hasselt , Flémalle , Lebbeke , Merksem , Beyne . 

JS Herstal en het West-Vlaamse Kortrijk waren de nieuwe gezichten in 1ste nationale 
heren. 



Nationale Dames : Hechtel , Sasja , Tongeren , Visé , Meeuwen , Hasselt , Stelmar , 
Lebbeke , Jemeppe , Melveren , Neerpelt . 

Arena Hechtel en Visé waren de nieuwe clubs in de hoogste damesreeks. 

 

De Heren van “Apolloon Kortrijk” schrijven handbalgeschiedenis 

Op de eerste speeldag van de handbalcompetitie in de hoogste afdeling bij de 
Heren moest men volk weigeren in de “Mimosahal” te Kortrijk…een zeldzaam iets 
in de Belgische handbalwereld .  Apolloon Kortrijk , dat zorgde voor handbalgeschiedenis 
en als West-Vlaamse handbalploeg als een komeet naar 1ste nationale steeg , kreeg de 
eerste dag van de competitie immers handbalkampioen Initia Hasselt op bezoek…met 16-
19 als eindresultaat kon men spreken van een geslaagd debuut van de West-
Vlamingen in de hoogste reeks . 

 

Dr. J. Rogge (BOIC)…peterschap over B.T.K. project VHV 

Op niveau VHV aanvaardde  Dr.J.Rogge van het BOIC het peterschap over een 
B.T.K.project waarbij de VHV gedurende twaalf maanden kon beschikken over 
tien regenten lichamelijke opvoeding die de handbalsport in Vlaanderen zullen 
moeten propageren. Dr. Rogge : “Ik heb dit peterschap aangenomen omdat ik heb 
vastgesteld dat deze tien mensen werkelijk aangetrokken worden om de sport echt in het 
daglicht te stellen en dit in tegenstelling tot andere federaties waar “B.T.K.-ers” de 
administratieve rompslomp moeten verwerken”. 

 

SAV VHV : een grote meerderheid verwerpt de voorgestelde begroting 

Op de SAV van de VHV in de lokalen van de Universitaire Instellingen Antwerpen werd de 
Limburger Jean Bomans voor twee jaar herkozen als voorzitter en dit niettegenstaande 
op financieel vlak 2 jaar “Bomans-beleid” voor een enorme put had gezorgd. 
Ander en belangrijkste feit van deze vergadering was dat de leden met grote 
meerderheid de voorgestelde begroting verworpen hebben (13 leden keurden de 
begroting goed en 29 keurden ze af. Er waren op dit punt liefst 21 onthoudingen). De 
begroting diende dus herwerkt te worden en op een Buitengewone Algemene 
Vergadering (November 1986)opnieuw ter stemming gelegd te worden . 

 

Zetel van de VHV verhuist 

Noteren we dat de VHV op het einde van het seizoen verhuisde van de Kattenberg 
naar de prachtige burelen van het “Provinciaal Instituut voor Hygiëne” aan de 
Kronenburgstraat te Antwerpen. 

 

Titels van landskampioen blijven in Limburg…Bekers voor Hasselt 
(Dames) en Beyne (Heren) 



Initia Hasselt bij de Heren hernieuwde de kampioenstitel van verleden jaar en wordt 
zo voor de derde maal landskampioen . Bij de Dames kon Elckerlyc Tongeren twee 
punten voorsprong behouden op Initia Hasselt en werd verdiend landskampioen . 

De bekerfinales vonden plaats te Esneux , nabij Luik. Hasselt , dat hoopte op een 
dubbelslag gezien zowel de Dames als de Heren van Initia in finale stonden , kon de 
verwachtingen niet volledig inlossen. De Hasseltse Dames wonnen weliswaar hun finale 
tegen Avanti Lebbeke met 20-10 in een wedstrijd waarin ze eigenlijk nooit in de 
problemen geraakten. De Heren daarentegen moesten in Beyne hun meerdere 
erkennen. Na de reglementaire 60 minuten was de stand 19-19. In de verlengingen 
toonde Beyne zich iets sterker en haalde het nipt met 24-23. 

JS Herstal en Flémalle zakten naar 2de nationale heren. 

Visé , Stelmar en Jemeppe verdwenen uit de hoogste damesreeks. 

 

Beste speler van het jaar 1985 

De trofee voor handballer van het jaar 1985 werd door de voorzitter van “Tophandbal” , 
Christian Ledoux , overhandigd aan Jo Smeets van Initia Hasselt. 

 

 

SEIZOEN  1986 – 1987 

Eerste Nationale Heren : Neerpelt , Sasja , Hasselt , Houthalen , Evere , Merksem , 
Buggenhout , HC Herstal , Beyne , Eupen , Kortrijk , Angleur . 

Houthalen en Eupen waren de nieuwe gezichten. 

Nationale Dames : Hasselt , Sasja , Tongeren , Melveren , Lebbeke , Neerpelt ,  
Overpelt , Hechtel , Evere , Meeuwen , Eupen 

Overpelt , Evere en Eupen waren de nieuwe ploegen . 

 

De VHV kiest een nieuwe voorzitter 

Eind november 1986 lag tijdens een vrij rommelige “Algemene Vergadering” van de VHV 
het hoogtepunt bij de verkiezing van een nieuwe VHV voorzitter. Hierbij werd de 
Limburger Stinissen met verrassend veel voorkeurstemmen gekozen als opvolger van 
zijn gouwgenoot Jean Bomans . Zoals bij tegenkandidaat Van Hove lag het hoofdaccent 
van zijn verkiezingsprogramma op het besparingsvlak onder het motto : “De tering 
naar de nering zetten”. 

 



Neerpelt (Heren) en Hasselt (Dames) halen zowel de landstitel als de 
beker 

Twee speeldagen voor het einde van de play-offs waren de Heren van Neerpelt , na 
een onderbreking van drie jaar , reeds zeker van hun zesde kampioenstitel. Bij de 
Dames pakte Initia Hasselt zijn eerste nationale titel. Initia beëindigde de normale 
competitie en de eerste vier speeldagen van de eindronde zonder nederlaag. 

De bekerfinales vonden plaats in sporthal “Vierhuizen” te Buggenhout. Het werd een 
Limburgse dubbelslag…na de titel van landskampioen behaalden Hasselt bij de Dames 
en Neerpelt bij de Heren eveneens de overwinning in de finales van de Beker van 
België. Sasja – Neerpelt (Heren) : 19-21 en Sasja-Initia Hasselt (Dames) : 15-16 . 

Bij de Heren zakten Eupen , Kortrijk en Angleur naar de lagere reeks. 

Sasja , Hechtel , Evere en Meeuwen waren de dalers bij de Dames. 

 

Beste speler van het jaar 

De trofee “Beste handballer van het afgelopen jaar” (referendum LFH) werd gedurende 
vele jaren (van 1986 tot en met 1991) niet uitgereikt. 

 

SEIZOEN  1987 – 1988 

Eerste Nationale Heren : Merksem , Hasselt , Evere , Sasja , Houthalen , Beyne , 
Buggenhout , Jemeppe , HC Herstal , Neerpelt . 

Jemeppe was de nieuwkomer in 1ste nationale. 

Nationale Dames : Overpelt , Heusden , Melveren , Hasselt , Lebbeke , Neerpelt , 
Tongeren , Ottignies 

Heusden en Ottignies waren de nieuwkomers in de hoogste damesreeks. 

 

Nieuwe competitiestructuur in de nationale afdelingen 

Vernieuwing in de competitie : 1ste nationale Heren werd herleid van 12 tot 10 
ploegen terwijl bij de Dames de nationale reeks herleid werd van 12 tot 8 
ploegen. Bij de Heren bestaat de 2de nationale afdeling voortaan uit twee reeksen. 

 

Oprichting Europese Handbalfederatie (EHF) start … in Antwerpen 

In het Antwerps Provinciehuis vergaderden  begin september 1987 een vijftigtal 
vertegenwoordigers van Europese handbalfederaties . Achter gesloten deuren 
werd van gedachte gewisseld over het feit dat er een Europese handbalfederatie moest 



worden opgericht. Tijdens deze bijeenkomst vertegenwoordigde Polen alle landen van het 
Oostblok. Na de vergadering , waarop niets werd beslist , bleek duidelijk dat een 
Europese federatie in de maak was. 

 

“Vlaamse Handbalschool” boven de doopvont 

Einde 1987 werd het “Vlaams Handbal Vervolmakingscentrum” (VHVC)- zeg maar 
de Vlaamse Handbalschool – boven de doopvont gehouden met als streefdoel de 
nationale en landelijke selecties meer overlevingskansen en werkingsmiddelen 
te geven. De oprichting van het VHVC kwam tot stand onder impuls van het Vlaams 
Bureau Topsport van BLOSO en beantwoordde  eigenlijk aan de uitdrukkelijke wens van 
het BOIC om binnen de diverse sportfederaties de krachten te bundelen om sterke 
nationale selecties uit te bouwen. En nu maar hopen dat het (weer) niet bij plannen zou 
blijven. 

 

Communautaire opstootjes … schering en inslag 

Op beleidsvlak deden onze Waalse vrienden  al weken moeilijk . Nu deden weer 
hardnekkige geruchten de ronde als zou de LFH bij de IHF officieel om een splitsing van 
de BHB hebben gevraagd. De LFH verklaarde immers in een schriftelijke nota aan de VHV 
zich te willen afscheuren van de Vlaamse Liga . Zij wilden duidelijk naar een “schisma” 
met alle gevolgen van dien , maar als hoofdbrok toch ook een eigen competitie .Van 
waar kwam al deze heibel ?  

Op de jongste “Buitengewone Algemene Vergadering” van de BHB (rond de jaarwisseling 
1987-1988) werd bij een stemming van vijf tegen twee de LFH-afgevaardigde  Genin tot 
ontslag gedwongen , wat aanleiding gaf tot een mededeling van de LFH .De traditionele 
druppel was de beschuldiging van Genin (LFH) aan het adres van de Vlaamse 
Secretaris Generaal van de BHB , Hans Van Haute , die er door de Heer Genin van 
beschuldigd werd verantwoordelijk te zijn geweest voor het ontslag van Roland Deneve 
(LFH) als celhoofd van het BOIC en dat wegens het gewild achterhouden van informatie. 
Genin verklaarde ontslag te zullen nemen indien hij zich in de zaak zou hebben vergist . 
Nadien bleek dat Van Haute geen enkele schuld trof . De Luikse afgevaardigde weigerde 
echter op te stappen maar de Vlaamse afgevaardigden , gesteund door het UC van de 
VHV , handhaafden hun standpunt.   

De LFH liet het geval aanslepen en het kwam tot een nieuwe “Buitengewone Algemene 
Vergadering” van de BHB  . Tijdens deze vergadering kwam het tot een nieuw twistpunt 
tussen beide Liga’s…volgens een gewijzigd artikel in de statuten hadden in het Paritair 
Uitvoerend Comité van de BHB slechts drie leden per Liga stemrecht ( en niet vijf…de 
twee plaatsvervangende leden per Liga hebben geen stemrecht wanneer de effectieven 
aanwezig zijn ). De VHV leden verwezen echter naar een ander artikel dat wellicht 
ongewild niet werd gewijzigd en alle leden stemrecht verleende. Voor de VHV was de 
stemming dus reglementair verlopen .  

Begin maart 1988 kwamen de Vlaamse Ligaclubs bij elkaar om hun houding ter zake te 
bepalen. Ook wat betreft eventueel een eigen competitie , inclusief een soort play-offs 
met de Nederlandse top vijf. Uiteraard moest één en ander nog afkoelen alvorens men 
tot een echte besluitvorming kon komen inzake dit nieuw beleid.  Wat later viel alles min 
of meer terug in zijn plooi maar het wantrouwen tussen beide liga’s was nooit veraf! 



 

Competitie en beker…gunstig voor VHV , dramatisch voor LFH 

Competitie en beker eindigen gunstig voor de VHV maar dramatisch voor de LFH , die 
volledig buiten de prijzen valt . De posities waren ingenomen en de Vlaamse 
aanwezigheid was groot : “Vlaamse play-offs” zowel bij mannen als vrouwen , een 
dubbele bekerfinale Neerpelt-Sasja en twee Vlaamse promovendi uit 2de nationale , 
Kortrijk en Mechelen.  

Sporting Neerpelt bij de heren schrijft nog maar eens een landstitel op zijn palmares 
terwijl bij de dames Initia Femina zich als landskampioen kon kronen. 

Wat de bekerfinales betreft in het gemeentelijk sportcentrum van Overpelt…het werd 
een dubbele bekerfinale Neerpelt-Sasja en de ploegen hebben de bekers eerlijk verdeeld. 
Bij de Dames haalde Sasja het met 6-8 van Neerpelt en bij de Heren waren de 
Limburgers uit Neerpelt duidelijk de sterksten en zij wonnen dan ook verdiend met 
17-21 . 

Evere en Jemeppe verdwenen uit de hoogste herenafdeling. 

Ottignies bij de dames zakte naar de lagere reeks. 

 

SEIZOEN  1988 – 1989 

Eerste Nationale Heren : Mechelen , HC Herstal , Initia Hasselt , Kortrijk , Sasja , 
Merksem , Lebbeke , Houthalen , Beyne , Neerpelt . 

Kortrijk en Mechelen waren de nieuwkomers. 

Nationale Dames : Neerpelt , Hechtel , Flémalle , Meeuwen , Melveren , Visé , Lebbeke, 
Heusden , Tongeren , Initia , Overpelt , Sasja . 

Hechtel , Meeuwen , Flémalle , Visé en Sasja waren de nieuwkomers in de hoogste 
damesreeks. 

 

Nationale damesreeks…terug van 8 naar 12 ploegen 

Terug een aanpassing in de competitie voor Dames : vorige competitie werd het aantal 
ploegen in de hoogste damesreeks teruggebracht van 12 naar 8 ploegen . In de huidige 
competitie grijpt men nu toch terug naar 12 ploegen. 

 

 

 

Communautair “gehakketak” leidt tot afschaffing cel “Tophandbal” 



De communautaire twisten (Cfr. het nog onopgelost probleem “Genin-Van Haute tijdens 
het voorjaar 1988 ) bleven duren. Tijdens de “European Trophy” (November 1988) 
werd door de spelers van de nationale ploeg gespeeld met een rouwband als 
protest tegen het feit dat de cel “Tophandbal” onder druk van de LFH binnen 
afzienbare tijd afgeschaft zou worden . De nationale ploegen moesten volgens de 
LFH terug beheerd worden door de BHB .  

Hierbij schenen de vertegenwoordigers van de LFH wel te vergeten dat “Tophandbal” 
destijds ondermeer opgericht werd om ellenlange communautaire twistpunten over 
nationale ploegen te vermijden. Trouwens , de LFH scheen reeds lang met het idee rond 
te lopen om “Tophandbal” een hak te zetten gezien de LFH-bijdragen voor 1986 en 1987 
nog steeds niet bij Tophandbal toegekomen waren en de subsidies voor 1988 zelfs 
botweg geweigerd werden. Niet alleen de VHV maar ook de vertegenwoordigers van een 
aantal Luikse topclubs (Darimont en Crutzen) namen evenmin vrede met de werkwijze 
van de LFH en werden dan ook door de LFH bedankt of namen zelf ontslag uit de “Conseil 
d’Administration” van de LFH waardoor de heren Genin (HC Herstal) en Guerin 
(Charleroi) – want over deze heren ging het voornamelijk – “carte blanche “kregen in 
hun strijd tegen “Tophandbal”.  

Tophandbalvoorzitter Lei Alders betreurde dan ook dat hij bij de jaarwisseling 
(1988-1989) de “sleutels” van Tophandbal moest inleveren bij de bondsleiding. 

 

UC VHV trekt mandaat van Limburger Paul Gielen als voorzitter BHB in 

Op het “Paritair Uitvoerend Comité” (PUC) BHB van 20 december 1988 (de 
verkiezing van de nieuwe bewindsploeg had reeds in mei 1988 moeten doorgaan maar 
allerlei moeilijkheden in de LFH lieten dit niet toe) werden verrassend de Limburger 
Paul Gielen , de (ex?) scheidsrechter Marcel Agnarelli (LFH) en Stéphane 
Albessard verkozen als respectievelijk voorzitter , ondervoorzitter en secretaris 
generaal van de BHB. Naar verluid zou de verkiezing in het PUC helemaal niet zo 
“kosher” verlopen zijn. Meer bepaald zouden een aantal vertegenwoordigers van de VHV 
zich door Waalse bestuursleden hebben laten “ringeloren”en Paul Gielen werd op zijn 
beurt met Waalse steun in de voorzitterszetel gehesen , in ruil voor een aantal 
compromissen . Wie alvast niet akkoord ging met die wansmakelijke intriges was 
Secretaris Generaal Van Haute die onmiddellijk ontslag nam uit het PUC.  

Wat bezielde Paul Gielen…wat was zijn beleidsvisie ? Paul Gielen zelf aan het woord 
hierover : “ Mijn voornaamste intentie bestaat er in de beide liga’s terug bij elkaar te 
brengen . Het moet haalbaar zijn om met de twee liga’s samen de nationale ploeg en 
“Tophandbal” terug op volle toeren te laten draaien”. 

Begin februari 1989 bleek de hemel boven de BHB op te klaren…de Waalse 
afgevaardigden  Genin en Guerin in het PUC , die de werking van Tophandbal lamgelegd 
hadden , werden door de LFH aan de kant gezet en er werd in het PUC beslist dat 
“Tophandbal” zou blijven bestaan , weliswaar onder een andere vorm en onder een 
andere naam . 

Einde april 1989 was Paul Gielen evenwel bondsvoorzitter af. De aanleiding tot 
het ontslag was de openingstoespraak , die hij als provinciaal voorzitter hield op 
de algemene vergadering van de provincie Limburg. Bepaalde uitlatingen vond het 
Uitvoerend Comité van de VHV ontoelaatbaar en deontologisch onaanvaardbaar…de VHV 
trok zijn mandaat van voorzitter BHB na amper vier maanden terug in. 

 



Hasselt en Neerpelt verdelen trofeeën onder elkaar 

Neerpelt wordt voor de achtste maal landskampioen bij de Heren en Initia 
Hasselt wint de landstitel bij de Dames. 

De bekerfinales vonden plaats in Malmedy . Ondanks het moedig verweer van de 
tegenstrevers werd het tweemaal een overwinning voor de favorieten :Sporting 
Neerpelt bij de heren en Initia Hasselt bij de dames (Neerpelt-Herstal : 23-17 / 
Initia Hasselt-Sasja : 13-10 ). 

Mechelen , Lebbeke en Houthalen vinden we niet meer terug in de hoogste 
herenafdeling. 

Melveren en Overpelt verdwenen uit de hoogste damesreeks. 

 

 

SEIZOEN  1989 – 1990 

Eerste Nationale Heren :Neerpelt , Sasja , Merksem , Beyne , HC Herstal , Hasselt , 
Evere , Kortrijk , Jemeppe , Flémalle . 

Evere , Jemeppe en Flémalle spelen terug in de hoogste reeks. 

Nationale Dames : Visé , Heusden , Hasselt , Meeuwen , Tongeren , Femina Luik , 
Lebbeke , Sasja , Neerpelt , Hechtel . 

Geen nieuwe gezichten…Flémalle dat verleden competitie in de hoogste afdeling speelde 
veranderde van naam in Femina Luik. 

 

Voor derde maal in evenveel jaren…aanpassing competitiestructuur 

Voor de derde maal in evenveel competitiejaren werd het aantal ploegen in de nationale 
damesreeks gewijzigd . Teneinde “éénvormigheid” te verkrijgen werd het aantal ploegen,  
zowel in de hoogste afdeling heren als in de hoogste afdeling dames , op 10 gebracht. 

 

Hasselt en Neerpelt verdelen terug de prijzen onder elkaar 

De heren van Sporting Neerpelt verlengen hun kampioenstitel en winnen zo hun 
negende titel . Ook de dames van Initia Hasselt hernieuwen hun titel van 
Belgisch kampioen en dat voor de vierde maal. 

In de gemeentelijke sporthal van Overpelt wonnen de heren van Initia Hasselt de 
bekerfinale tegen Beyne en dit na verlengingen en strafworpen (eindstand 33-32). Bij 
de dames werd het een “walk over” voor Initia Hasselt tegen Neerpelt…eindstand 
23-9. 

De twee Waalse ploegen Jemeppe en Flémalle vallen weg uit de hoogste herenreeks.  



Heusden , Femina Luik en Lebbeke verdwijnen uit de hoogste nationale damesreeks. 

 

SEIZOEN  1990 – 1991 

Eerste Nationale Heren : Neerpelt , HC Herstal , Kortrijk , Sasja , Merksem , Hasselt , 
Evere , Waasmunster , Hechtel , Beyne . 

Waasmunster en Arena Hechtel zijn de nieuwe gezichten in de hoogste mannenafdeling. 

Nationale Dames : Hasselt , Melveren , Sasja , Meeuwen , Neerpelt , Tongeren , Visé ,  
Evere , Overpelt , Hechtel. 

Melveren , Evere en Overpelt nemen terug hun plaats in de hoogste damesreeks. 

 

Zilver en glansprestatie voor de nationale militaire ploeg in Nigeria 

De Belgische militaire handbalploeg behaalde op de militaire wereldkampioenschappen in 
Nigeria (19 september-02 oktober 1990) een uitzonderlijk resultaat : de zilveren medaille 
en het beste resultaat ooit. In de halve finale werd Nederland met 26-16 opzij gezet doch 
in de eindstrijd moesten onze landgenoten de duimen leggen voor West-Duitsland .  

Volgende 16 spelers waren geselecteerd : Wim Houben (Kiewit) , Johan Notebaert 
(Kortrijk) , Eric Defourny (Herstal) , Joris Beckers (Initia Hasselt) , Gerd 
Blootacker (Arena Hechtel) , Johan De Bevere (Olse Merksem) , Vincent 
Desmecht (Kortrijk) , Alain Frenay (Herstal) , Tom Janssen (Kortrijk) , Luc Maes 
(Sasja) , Raf Ooms (Olse Merksem) , Mario Theeuwen (Sporting Neerpelt) , Luc 
Van Ruysevelt (Olympia Heusden) , Johan Vanoppen (Arena Hechtel) , Michel 
Moreas (Speedy Tongeren) , Johan Van Lishout (Initia Hasselt). 

 

Belgisch handbal draait op twee snelheden 

Inzake financiering van de nationale ploeg maakte Bondsvoorzitter Frans Stinissen in 
de pers nog maar eens zijn beklag over het feit dat het Belgisch handbal op twee 
snelheden draaide. Wij citeren : “ Ik hoop dat de Waalse bestuurders inzien dat ze de eer 
inzake nationale ploegen nog altijd aan de Vlamingen moeten laten . Het Waalse handbal 
kent wel een sportief herstel maar tot nader order gebeurt alles nog met Vlaams 
geld…het lijkt me logisch dat daar een aantal gevolgen aan gekoppeld worden. Inzake 
financiële werking gaapt tussen de Vlaamse en Waalse vleugel een grote 
kloof…het BLOSO stelt de VHV vooraf een bepaald budget ter beschikking en wij hebben 
een open boekhouding die door iedereen kan ingekeken worden. Van de LFH moet ik de 
eerste boekhouding nog zien . Het ADEPS vergoedt alleen maar achteraf bepaalde 
werkingskosten en achter de omvang van die bedragen staat een vraagteken tot op het 
moment dat ze uitgekeerd worden. In feite heeft de Waalse vleugel dus geen budget en 
bijgevolg geen middelen om een eigen beleid te voeren”. 

 

 



Belgische nationale ploeg…in 2000 op OS…ambitieus , gewaagd ,   
pretentieus…? 

In maart 1991 broedde de VHV een erg origineel plan uit : in 2000 moet de Belgische 
nationale ploeg op de Olympische Spelen present zijn. Het embryo van deze van dit 
“Plan 2000” werd verwekt door Hans Van Hautte (Secretaris Generaal VHV) , 
Eddy De Vlieger (Trainer) en Eddy De Smedt ( Sportdirecteur BOIC) . De 
spelersgroep die dit objectief moest realiseren was de toenmalige lichting cadetten – 
geboortejaren 74-75 – , een groep spelers die over het nodige meertalent en de juiste 
fysieke capaciteiten beschikte. Voor de enen was het project ambitieus , voor de anderen 
gewaagd en zelfs pretentieus. 

 

 

Na 14 jaar…landstitel bij de Heren naar Wallonië 

HC Herstal werd verdiend landskampioen bij de Heren en behaalde zo zijn eerste 
landstitel. Het was reeds 14 jaar geleden dat nog eens een Waalse club kampioen 
speelde . Bij de Dames stond er weer geen maat op Initia Hasselt dat voor de vijfde 
maal landskampioen werd. 

De bekerfinales in sporthal “La Rusche” te Herstal gaven volgende resultaten : Heren 
Herstal-Initia Hasselt : 23-26 ; Dames Initia Hasselt- Visé : 23-15. 

De heren van Waasmunster zakken naar 2de nationale. 

Bij de dames zakken Tongeren , Overpelt en Evere. 

 

SEIZOEN  1991 – 1992 

Eerste Nationale Heren : HC Herstal , Sasja , Merksem , Heusden , Eupen , Neerpelt , 
Beyne , Hechtel , Kortrijk , Evere , Montegnée , Hasselt . 

Heusden , Eupen en Montegnée zijn de nieuwkomers. 

Nationale Dames : Meeuwen , Squadra Femina , Flémalle , Kortrijk , Melveren , Sasja , 
Hasselt , Neerpelt , Hechtel , Visé . 

Squadra Femina , Flémalle en Kortrijk zijn de nieuwkomers. 

 

Sasja boegbeeld Sus Weyn overlijdt op 54-jarige leeftijd 

Nog voor de competitiestart , kort na de jaarlijkse persconferentie , overleed Sus Weyn , 
het boegbeeld van Sasja , op 54-jarige leeftijd…een donderslag bij heldere hemel ! 

 



 

Play-offs geteisterd door een regelrechte “blammage” 

In het vooruitzicht van de play-offs Heren eindigden Hasselt en Neerpelt samen op de 
vierde plaats . De bond drong een testmatch op om , naast Merksem , HC Herstal en 
Beyne ,  de vierde deelnemer aan de play-offs aan te duiden. Hasselt , die reglementair 
meende recht te hebben op deze vierde plaats , weigerde de testwedstrijd te spelen 
en…Neerpelt dus onverhoopt in de titelstrijd . Niettegenstaande dat het 
achtergrondgevecht rond deze vierde play-off plaats na de titelstrijd blijkbaar wat geluwd 
was bleef Hasselt evenwel in het verweer gaan. Op 08 mei 1992 kreeg het Hasseltse 
clubbestuur vanwege de BHB de toelating om naar het Arbitragehof te stappen. 
Voorzitter Bert Berghs van Initia :” Bedoeling is , indien we in het gelijk zouden worden 
gesteld , schadevergoeding te eisen van de Bond voor het geleden verlies van de play-
offs “. De uitspraak van het Arbitragehof van het BOIC viel op 09 juni 1992 : 
“Handbalclub Neerpelt werd ten onrechte toegelaten tot deelname aan de play-
offs en de beslissing om Initia Hasselt te verplichten een testwedstrijd te spelen 
tegen voornoemde club was strijdig met de Bondsreglementen “. Na 
beraadslaging besliste de Arbitragecommissie dat Initia Hasselt gerechtigd was deel te 
nemen aan de play-offs van de handbalcompetitie voor het seizoen 1991-1992. De BHB 
werd veroordeeld tot de kosten van de arbitrage  , begroot op 7000 Bfr. 

 

Olse schrijft handbalgeschiedenis…Dames Initia behalen zesde landstitel 

Olse Merksem bij de Heren schreef handbalgeschiedenis en werd voor de eerste maal 
in haar bestaan kampioen van België . Bij de dames behaalde Initia Hasselt haar 
zesde landstitel . 

De beker van België bij de heren ging naar HC Herstal . Bij de dames was Initia 
aan het feest. 

Heusden en Kortrijk bij de heren zakken naar 2de nationale. 

Squadra Femina verdwijnt bij de dames uit de hoogste reeks. 

 

Topscoorders competitie 

Haris Dzafic (Beyne) bij de heren en Marleen Schouterden (Initia Hasselt) bij de 
dames werden topscoorder van de competitie 1991-1992. 

 

SEIZOEN  1992 – 1993 

Eerste Nationale Heren : Merksem , Neerpelt , Sasja , Beyne , Eupen , Montegnée , 
Evere , Eynatten , HC Herstal , Kiewit , Hasselt , Arena Hechtel . 

HC Eynatten en HC Kiewit zijn de nieuwkomers. 



Nationale Dames : Melveren , Hasselt , Meeuwen , Sasja , Evere , Hechtel , Helchteren 
Neerpelt , Visé , Overpelt , Flémalle , Kortrijk . 

Evere , Helchteren en Overpelt zijn de nieuwkomers. 

 

Internationaal scheidsrechter Urban…door hartaanval geveld 

Scheidsrechter Walter Urban werd tijdens de wedstrijd Uilenspiegel – Liège  
(maart 1993) drie minuten voor tijd door een hartaanval geveld. Eerder dit 
seizoen gebeurde hetzelfde tijdens  de match Alken – Uilenspiegel . Toen kon hij nog 
gereanimeerd worden, maar nu bleek alle hulp vruchteloos .De 49-jarige Walter Urban 
was samen met Gilbert Vandenneste een gewaardeerd internationaal scheidsrechter. 

 

Het geding “Herstal versus Neerpelt”…een “never-ending-story” 

Tijdens de competitiewedstrijd Herstal-Neerpelt (14-15) scoorde Neerpelt de 
ultieme winninggoal in een kantelend doel . Het geding “Herstal-Neerpelt” leek 
stilaan een “never-ending-story” te worden. Na een af- , goed- , af- , en goedkeuring van 
dit bewuste doelpunt (en dus ook van de wedstrijduitslag) door de verschillende 
opeenvolgende bondscommissies kwam de Beroepscommissie met het PUC in Lummen 
samen om de “groene-tafelknoop” definitief door te hakken . In april 93 besliste het 
PUC dat de wedstrijd moest herspeeld worden . De te herspelen wedstrijd in 
Bressoux werd evenwel op anderhalve minuut van het einde , bij een 20-18 
stand voor Herstal , geschorst omdat Neerpelt-supporters weigerden het terrein 
te verlaten. Naar aanleiding van deze laatste wedstrijd besliste het Sportcomité van de 
BHB dat de uitslag (20-18) behouden blijft. De sancties waren niet mals : de play-off 
wedstrijden , zowel in “Dommelhof” als in Bressoux , moesten met gesloten deuren 
gespeeld worden . Neerpelt kreeg daarenboven nog een voorwaardelijke straf gedurende 
één jaar opgelegd van “drie wedstrijden met gesloten deuren” . Herstal kreeg dezelfde 
sanctie , maar dan maar voor één wedstrijd. De Limburgse coach Tinus Hulsbosch werd 
geschorst tot 23 januari 94. 

 

AV VHV kiest nieuwe voorzitter 

Op de AV van de VHV werd Luc Marechal verkozen tot nieuwe voorzitter van de 
VHV . De advocaat uit Lokeren kreeg 39 stemmen achter zich tegen 19 voor zijn 
Antwerpse belager Staf Neutjens. De nieuwe voorzitter wilde , na de jongste incidentrijke 
weken ,  vooral werk maken van het herzien en herwerken van de reglementen en 
statuten. Hij meende dat er te veel ruimte was tussen de regels. Vooral de 
toepassingsmodaliteiten moesten geoptimaliseerd worden en er moesten constructies 
komen teneinde tot een versnelde besluitvorming te komen. 

 

Eerste “Buitengewoon Europees Handbalcongres” in Antwerpen 

Van 01 tot 03 mei 93 werd in Antwerpen (Hotel Pullman) het “1ste Buitengewoon 
Europees Handbalcongres” georganiseerd. 35 landen namen deel aan het afhandelen van 



een agenda waaruit hier een greep : bespreking van de leeftijdsgroepen , toekenning van 
de organisatie van Europese eindronden , nieuwe regelingen in verband met de 
Europabeker 93-94 , beslissingen over het voeren van reclame allerlei en ook een aantal 
sprekers waaronder Jacques Rogge (Voorzitter van het Europees Olympisch Comité) 
stonden geprogrammeerd. Marc Gysels , die kon bogen op een puike organisatie , vond 
vooral de afwezigheid van Marcel Agnarelli als voorzitter van de BHB “niet kunnen”. 

 

Initia…zowel landskampioen bij de Heren als bij de Dames 

De bekerfinales werden gespeeld in Hechtel-Eksel . In de mannenfinale won Beyne 
na een bewogen en hard bevochten finale met 12-10 van Olse Merksem . De 
vrouwenfinale was minder boeiend…Initia Hasselt won vrij vlot van Kortrijk met 31-
13. 

Zowel bij de mannen als bij de vrouwen werd Initia Hasselt landskampioen. 

Bij de Heren zakken Evere en Montegnée naar 2de nationale. 

Evere en Flémalle zijn de dalers bij de Dames. 

 

Beste speler/speelster/scheidsrechtersduo van het jaar 1992 

Een jury bestaande uit tien journalisten (5 Vlaamse en 5 Waalse) , de trainer van de 
nationale mannenploeg en de trainers van de clubs uit 1ste nationale mannen en vrouwen 
hebben Luc Deltombe (HC Herstal) en Marleen Schouterden (Initia Hasselt) 
gekroond tot speler en speelster van het jaar 1992 . Roger Xhonneux en Klaus 
Convents werden uitgeroepen tot scheidsrechtersduo van 1992 .  

Het referendum LFH werd vanaf dit jaar  uitgebreid naar de dames toe . Ook de 
scheidsrechters kwamen vanaf heden in aanmerking voor een jaarlijkse 
nominatie .  

 

Stichting Sus Weyn (SSW)- Beste Speler/speelster afgelopen competitie 

Patrick Catteeuw (Sporting Neerpelt) en Marleen Schouterden (Initia Hasselt) 
werden door de “Stichting Sus Weyn” verkozen tot handballer en handbalster van de 
afgelopen competitie 92-93 . 

 

 

SEIZOEN  1993 – 1994 

Eerste Nationale Heren : Initia Hasselt , Sporting Neerpelt , Arena Hechtel , Sasja , 
Olse Merksem , Beyne , Herstal , Kortrijk , Eynatten , Eupen , Kiewit , OL.GR.Beringen. 

Kortrijk en Beringen waren de nieuwkomers in de hoogste herenafdeling. 



 

Nationale Dames : Kortrijk , Melveren , Sasja , Hasselt , Meeuwen , Helchteren , 
Neerpelt , Arena Hechtel , Overpelt , Visé , Ottignies , Brasschaat . 

Ottignies en Brasschaat waren de nieuwkomers. 

 

 

Het transferdispuut “Delpire” 

De competitie startte  met een transferdispuut tussen HC Herstal en Hasselt over Jo 
Delpire. De talentvolle Brusselaar trainde met Initia Hasselt en stond ook op de foto bij 
de voorstelling van de ploeg uit de Limburgse hoofdstad maar kreeg van de LFH geen 
toelating om HC Herstal te verlaten. Aangezien enerzijds Delpire in maart 93 een 
document getekend had dat hem in principe voor het seizoen 93-94 bond aan Herstal 
maar gezien anderzijds de overgangen moesten afgesloten worden tussen 01 en 30 juni 
meenden  Hasselt en Delpire  gelijk te hebben . Jo had voorlopig dus geen club maar 
speelde , ondanks de oppositie van de voorzitter van HC Herstal ,  wel voor de nationale 
ploeg. In een kort geding voor de Luikse rechtbank besliste de rechter dat Jo 
Delpire geen recht had op de gevraagde vrijheid . De rechtbank oordeelde daarom  
dat de speler zich ook voor komend seizoen aan de Waalse handbalclub had gebonden 
door het ondertekenen van een document dat dateerde van maart 1993.  

 

Hasselt viert feest…Dames en Heren veroveren de landstitel 

De finales van de Beker van België vonden plaats in Malmedy . Visé – Hasselt bij de 
Dames eindigde op 17-15   . Bij de Heren eindigde Beyne –Neerpelt op 32-33 na twee 
razend spannende verlengingen. 

Hasselt bij de Heren verlengde zijn landstitel en werd zo voor de vijfde maal 
kampioen van België . Aangezien ook de Initia-Dames de landstitel behaalden was 
het groot feest in de Limburgse hoofdstad. 

Bij de Heren verdween Beringen uit de hoogste herenreeks. 

Ottignies en Brasschaat waren de damesploegen die zakten naar de lagere reeks. 

 

 

Beste speler/speelster/scheidsrechtersduo van het jaar 1993 

Edo Delic (Union Beynoise) en Marleen Schouterden (Initia Hasselt) werden door 
het referendum , dat jaarlijks georganiseerd wordt door de LFH, verkozen tot beste 
speler en speelster van 1993 . Klaus Convents en Freddy Rothkranz werden verkozen 
tot beste scheidsrechterskoppel. 

 



 

Stichting Sus Weyn (SSW)- Beste Speler/speelster afgelopen competitie 

Tom Wens (HC Kiewit) werd door de “Stichting Sus Weyn” gehuldigd voor beste speler 
van de competitie 93-94. Een stralende Marleen Schouterden (Initia Hasselt) werd 
door diezelfde Stichting met een tweede titel als beste speelster van het seizoen 93-94 
bekroond. 

 

 

 

SEIZOEN  1994 – 1995 

Eerste Nationale Heren : Initia Hasselt , Sporting Neerpelt , Arena Hechtel , Sasja , 
Olse Merksem , Beyne , Herstal , Kortrijk , Eynatten , Eupen , Kiewit , HK Waasmunster , 
Ajax Lebbeke . 

HK Waasmunster heroverde zijn plaats in 1ste nationale. 

Nationale Dames : Kortrijk , Melveren , Sasja , Hasselt , Meeuwen , Helchteren ,  Arena 
Hechtel , Overpelt , Visé , Neerpelt , DHC Kiewit , HC Eynatten . 

DHC Kiewit en HC Eynatten vervoegden de elite van het dameshandbal. 

 

 

Een competitie bij de elite Heren met…13 ploegen ! 

De competitie in 1ste Nationale Heren werd gespeeld met 13 ploegen . Olse Merksem , 
dat tijdens de vorige competitie op het veld van Beringen verloor , kreeg via het PUC 
toch de twee punten die Olse op het veld had verloren. Daardoor kon Merksem in 
1ste Nationale blijven en moest Apolloon Kortrijk zakken naar 2de Nationale. Kortrijk 
liet het daar niet bij en kreeg van de BOIC-commissie gelijk…het BOIC vernietigde in 
augustus de beslissing van het PUC met als gevolg : Apolloon bleef in de 
hoogste afdeling en Olse zakte naar 2de nationale.  

Apolloon was enerzijds tevreden maar anderzijds gaf de beslissing maar reden tot 
gematigd gejuich , want Kortrijk verloor in de transactie enkele kandidaat-sponsors en 
zag tevens enkele van zijn topspelers uitwijken naar andere eersteklassers.  

Olse vond, gezien de reeds gedane investeringen , de late beslissing 
onaanvaardbaar en wilde via een kort geding de start van de competitie uitstellen tot 
de behandeling van de zaak ten gronde. Om chaos in de competitie te vermijden stelde 
het clubbestuur van Merksem de federatie een kalender met 13 ploegen voor in 
plaats van twaalf en …het “Olse-voorstel” werd door de Bond aanvaard. Geen 
ideale oplossing uiteraard maar daarmee werd de impasse toch vermeden. 



 

 

Bekerfinales onder de vleugels van het BOIC en… landstitels voor zowel 
Dames als voor Heren blijven in Hasselt 

De bekerfinales in sporthal Alverberg te Hasselt , voor de eerste maal 
georganiseerd in één WE voor de 3 traditionele zaalsporten en dat onder de 
vleugels van het BOIC ,  gaven volgende resultaten…bij de Dames eindigde Femina 
Visé – DHC Meeuwen op 18-21 . De bekerwedstrijd bij de Heren tussen Hasselt en 
Sasja eindigde op 22-18. De finalisten bij de mannen kregen van het BOIC samen 30% 
van de inkomgelden…de finalisten bij de vrouwen incasseerden samen 10% van diezelfde 
gelden. 

Zowel bij de Dames als bij de Heren werd een Hasselts dubbelfeest gevierd. 
Beiden haalden reeds bij de vierde play-off dag de kampioenstitel binnen. 

Arena Hechtel , Apolloon Kortrijk en HC Eynatten zakten bij de Heren naar de lagere 
reeks. 

Helchteren en HC Eynatten verlieten de elite van het dameshandbal. 

 

Beste speler/speelster/scheidsrechtersduo van het jaar 1994 

Jean-Luc Grandjean (Initia Hasselt) en An Vanrusselt (Initia Hasselt)  werden 
door een jury van journalisten en “eerste klasse-coaches“ (Organisatie LFH)verkozen tot 
speler en speelster van het jaar 1994. Klaus Convents-Freddy Rothkranz waren voor 
de derde opeenvolgende maal het beste scheidsrechtersduo. 

 

Stichting Sus Weyn (SSW)- Beste Speler/speelster afgelopen competitie 

Jean Luc Grandjean (HC Herstal) en Martine Bijl (HC Sasja) werden door de SSW 
verkozen tot beste speler en speelster van de competitie 1994-1995. 

 

SEIZOEN  1995 – 1996 

Eerste Nationale Heren : Lebbeke , Waasmunster , Herstal , Neerpelt , Hasselt , 
Merksem , Uilenspiegel , Beyne , Sasja , Eupen , Tongeren , Kiewit . 

Uilenspiegel en Tongeren waren de nieuwkomers in 1ste nationale. 

Nationale Dames : Overpelt , Hasselt , Hechtel , Ottignies , Neerpelt , Haachtse , Sasja, 
Kiewit , Kortrijk , Meeuwen , Melveren , Visé . 

Ottignies en Haachtse waren de nieuwe gezichten in de hoogste damesreeks. 



 

 

Een bekerfinale bij de Heren zonder Vlaamse ploegen…dat was al heel 
lang geleden 

Na Alverberg in Hasselt werd “La Garenne” in Charleroi de sporttempel waar de 
bekerfinales voor de drie zaalsporten gespeeld werden.  

Bij de heren (Herstal-Eupen) werd de finale gespeeld zonder Vlaamse ploegen en dat was 
al jaren geleden . Een bewijs van de Waalse wederopstanding of een illustratie van het 
feit dat in Vlaanderen , buiten Hasselt , geen echte topteams meer rondliepen ?  

Bij de vrouwen , waar Visé-Hasselt voor de nodige spanning moest kunnen zorgen , 
startte Initia als huizenhoog favoriet . De Limburgers verloren tijdens het seizoen nog 
geen enkele wedstrijd en waren er beslist op uit om opnieuw met de “double” uit te 
pakken. De dames van Initia hebben dan ook , na een zachte demonstratie , met 16-
22 hun tiende beker veroverd. Herstal en Eupen maakten er een boeiende 
mannenfinale van maar Herstal kon tenslotte de lakens toch naar zich 
toetrekken…Herstal-Eupen : 28-22. 

Bij de dames werd Initia Hasselt voor de tiende keer op rij landskampioen . De 
heren van Initia veroverden hun zevende titel en tevens de vierde titel op rij. 

Waasmunster en Uilenspiegel bij de Heren zakten naar 2de nationale.  

De damesploegen Ottignies en Haachtse , de twee nieuwkomers bij de start van de 
competitie , zakten terug naar lagere regionen. 

 

Beste speler/speelster/scheidsrechtersduo van het jaar 1995 

In het referendum , georganiseerd door de LFH , werden David Polfliet (Initia 
Hasselt) en Ann De Greef (Initia Hasselt)uitgeroepen tot beste spelers van 1995. 
Het duo Sels – Van Croonenborch  werd als beste scheidsrechterskoppel weerhouden. 

 

Stichting Sus Weyn (SSW)- Beste Speler/speelster afgelopen competitie 

Ook de SSW wees , in navolging van het referendum LFH , dezelfde speler/speelster als 
laureaat aan van de competitie 1995-1996 : David Polfliet (Initia Hasselt) en Ann 
De Greef (Initia Hasselt-HC Sasja) waren de gedoodverfde winnaars. 

 

SEIZOEN  1996 – 1997 

Eerste Nationale Heren : Lebbeke , Herstal , Neerpelt , Hasselt , Merksem , Beyne , 
Sasja , Eupen , Tongeren , Kiewit , Eynatten , HC DB Gent . 



HC Eynatten en HC DB Gent waren de nieuwkomers. 

Nationale Dames : Overpelt , Hasselt , Hechtel , Neerpelt , Sasja , Kiewit , Kortrijk , 
Meeuwen , Melveren , Visé , Kortessem , HC Eynatten . 

Kortessem en HC Eynatten waren de nieuwkomers bij de elite. 

 

Beheerders nationale ploeg versus beheerders clubs 

De beheerders van de nationale ploeg (duo Schouterden-Popovic) hadden het 
traditioneel niet gemakkelijk…op uitzondering van Beyne en Hasselt (hofleveranciers van 
de nationale ploeg en thuishavens van Popovic en Schouterden) schreven alle 
eersteklassers een brief naar de handbalbond om hun ongenoegen te uiten over 
de veelvuldige competitiestops , de Belgische ploeg ter wille! 

Nieuwe voorzitter voor de VHV 

Op de Algemene Vergadering van de VHV (April 1997) werd Hubert Blootacker de 
nieuwe voorzitter van de VHV . De “West-Vlaamse Limburger” kreeg de voorkeur op 
uittredend voorzitter Luc Marechal , die wel naar de Juridische commissie verhuisde . In 
zijn maidenspeech en met de bedoeling het niveau van het Belgisch handbal een duwtje 
in de rug te geven pleitte Blootacker voor een Benelux-liga met vier Belgische , vier 
Nederlandse en twee Luxemburgse topteams. 

 

Titels…drie voor Limburg , één voor Visé 

In het “Tolhuis” te Gent speelden Neerpelt en Herstal de bekerfinale bij de mannen. 
Neerpelt won met 28-26 . De vrouwenfinale werd beheerst en gewonnen door Arena 
Hechtel (19-16) dat DHC Meeuwen constant afhield. 

Initia won bij de mannen zijn achtste titel (zijn vijfde opeenvolgende). Bij de 
vrouwen werd Visé landskampioen. 

Kiewit en HC DB Gent verdwenen uit de elite van het mannenhandbal. Bij de dames 
waren dat HC Kiewit en Apolloon Kortrijk. 

 

Beste speler/speelster/scheidsrechtersduo van het jaar 1996 

In het referendum van de LFH werd de uit Bosnië afkomstige Belg Haris Dzafic (Beyne) 
verkozen tot speler van het jaar 1996 met 58 punten voorsprong op Guy Smeets van 
Initia Hasselt. Bij de vrouwen ging de titel van speelster van het afgelopen jaar voor de 
tweede opeenvolgende keer naar Ann De Greef (Initia Hasselt/VF Sasja). 

Zoals verleden jaar was het scheidsrechtersduo Hugo Sels-Willy Van Croonenborch 
het beste scheidsrechterskoppel van 1996. 

 



Stichting Sus Weyn (SSW)- Beste Speler/speelster afgelopen competitie 

Het vijfde referendum “Beste handballer en handbalster” van het seizoen 1996-1997 , 
ingericht door de Stichting Sus Weyn kende vooral bij de mannen een verrassend 
verloop. Diethard Huygen , opbouwspeler bij Initia Hasselt en de nationale 
handbalploeg, haalde een nipte meerderheid van stemmen en ging hierbij Haris Dzafic 
(Beyne) en David Polfliet (ex-Hasselt , nu Dusseldorf) vooraf . Bij de vrouwen bestond 
geen twijfel ... Ann De Greef (Sasja) haalde afgetekend een tweede bekroning op rij 
met een zeer ruime voorsprong op Véronique Bella (Visé) en Marleen Schouterden 
(Arena Hechtel). 

 

 

 

SEIZOEN  1997 – 1998 

Eerste Nationale Heren : Lebbeke , Herstal , Neerpelt , Hasselt , Merksem , Beyne , 
Sasja , Eupen , Tongeren , Eynatten , Ath. Montegnée , Waasmunster. 

Ath Montegnée en Waasmunster waren de nieuwkomers. 

 

Nationale Dames : Overpelt , Hasselt , Hechtel , Neerpelt , Sasja ,Meeuwen , Melveren, 
Visé , Kortessem , HC Eynatten , Ottignies , Tongeren . 

Ottignies en Tongeren waren de nieuwkomers. 

 

VHV wint transfergeschil tussen VHV en LFH 

Tijdens de voorbereiding op de competitie ontstond er een transfergeschil tussen de VHV 
en LFH inzake de overgang van spelers . De Belgische Arbitragecommissie voor de Sport 
(BAS) stelde op het einde van de rit de Vlaamse Bond in het gelijk. Dit betekende dat 18 
betrokken spelers , waaronder Ombelets , Deltombe , Dupont , Gerard en 
Bernimoulin  vrij en zonder vergoeding naar hun Vlaamse club mochten 
overstappen. 

 

Zoeken om kwaliteit handbalsport te verbeteren 

Om de kwaliteit van de handbalsport te verbeteren kon een meerderheid van de Vlaamse 
“eerste klasse clubs” akkoord gaan met een vermindering van het aantal ploegen in 
de hoogste afdeling. Het huidig aantal van 12 ploegen zal verminderd worden tot 10. 
De Vlaamse clubs stelden wel als voorwaarde dat ze in de nieuwe competitievorm 
evenveel thuismatchen zouden krijgen als bij de huidige formule. Aangezien reeds eerder 
de Waalse liga akkoord ging met die beperking zal er vanaf de titelstrijd 1999-2000 een 
nieuwe competitieformule worden uitgedokterd. Alle clubs waren het erover eens dat 
deze maatregel alléén niet voor een kwaliteitsverbetering zou zorgen als niet 



tegelijkertijd ook een betere jeugdstructuur op poten zou worden gezet en als er niet 
meer ambitie en engagement komt van spelers , clubs en trainers. 

 

Bekerfinales : clubs slachtoffer van dispuut “VTM-BOIC” 

De bekerfinales werden gespeeld in Pepinster . Het stilaan traditionele hoogfeest van de 
zaalsporten , in de vorm van drie dagen bekerfinales op rij , werd bij de voorstelling van 
het “Paasevenement” in Pepinster verstoord door minder prettig nieuws . Met name de 
finalisten uit het volleybal en het handbal – en dat in tegenstelling tot de vorige drie 
jaren – waren er niet over te spreken dat VTM geen rechtstreekse uitzending 
verzorgde. De zaalsportliefhebber moest het stellen met “live-covering” van de 
basketfinale op maandag. De beide andere sporten – handbal op zaterdag en volleybal op 
zondag – kregen alleen een samenvatting van een paar minuten in de VTM-
avondprogramma’s “Goal en Stadium”. Het BOIC had evenwel altijd een 
rechtstreekse uitzending beloofd maar Dirk Abrams , hoofd sport VTM , wist te 
vertellen dat VTM met het BOIC een overeenkomst had voor de productie van de beelden 
en dat op voorwaarde dat de finales in Vlaanderen zouden doorgaan . Dat jaar was 
toevallig Pepinster aan de beurt …daar was de  RTBf verantwoordelijk voor de productie 
en daar was VTM dus afhankelijk van. Een tegenvaller dus voor de clubs die een 
stuk sponsoring zagen wegvallen en ook naar promotie toe van het handbal was 
iedereen ongelukkig . In de bekerfinale voor de mannen versloeg Initia Hasselt 
de Antwerpenaars uit Merksem met 24-18 . De dames van Visé wonnen de finale 
tegen Neerpelt met overduidelijke 30-13 cijfers. 

In de beslissende play-off match om de handbaltitel bij de mannen verloor Neerpelt 
met 26-20 van Hasselt…Initia behaalde daarmee de zesde titel op rij. De landstitel bij 
de vrouwen was voor Visé dat won van Melveren met 24-25 na verlengingen. 

KTSV Eupen en Ath Montegnée verdwenen bij de elite Heren. 

Overpelt , Kortessem en Ottignies zakten uit de hoogste damesreeks. 

 

De “Belgian City Cup” 

Voor de handballiefhebber die na 22 competitiedagen , enkele interlands , vier play-offs 
en een bekerfinale in een zwart gat dreigde te vallen was er goed nieuws . De BHB 
organiseerde als uitsmijter een “Belgian City Cup” , een nacompetitie in 
tornooivorm met als inzet één Europees ticket voor de City Cup.  

Twaalf ploegen namen deel , waaronder de promovendi Kiewit en Amay. De dalers uit 1 
Nationale (Eupen en Montegnée )mochten  niet deelnemen .  

De twaalf ploegen werden ingedeeld in vier reeksen van drie en speelden eerst een 
onderlinge competitie. Daarna volgden halve finales met heen- en terugwedstrijden en 
finaal werd een tweedaagse finale georganiseerd (te Beyne). Deze finale werd gespeeld 
tussen Tongeren en Neerpelt…Neerpelt won na verlengingen maar aangezien deze  
laatste club reeds een prijs gewonnen had kreeg Tongeren het laatste Europees 
ticket. 

 



Beste speler/speelster/scheidsrechtersduo van het jaar 1997 

Véronique Bella (Visé) en Diethard Huygen (Initia Hasselt) werden in het 
jaarlijkse referendum LFH bekroond tot handbalspeelster en –speler van het jaar 1997. 
Het koppel  Rosskamp-Rothkranz uit de Oostkantons werd uitgeroepen tot het beste 
scheidsrechtersduo van 1997. 

 

 

 

 

Stichting Sus Weyn (SSW)- Beste Speler/speelster afgelopen competitie 

Diethard Huygen (Initia Hasselt) en Véronique Bella (Visé) werden in het jaarlijks 
referendum , georganiseerd door de “Stichting Sus Weyn” , verkozen tot beste 
handbalspeler en – speelster van het seizoen 97-98. 

 

 

SEIZOEN  1998 – 1999 

Eerste Nationale Heren : Lebbeke , Herstal , Neerpelt , Hasselt , Merksem , Beyne , 
Sasja , Kiewit , Tongeren , Eynatten , Amay , Waasmunster . 

HC Kiewit en Amay waren de nieuwkomers bij de elite. 

Nationale Dames : Hasselt , Hechtel , Neerpelt , Sasja ,Meeuwen , Melveren , Visé ,  
HC Eynatten , Tongeren , Haachtse , Kraainem , Kortrijk . 

Haachtse , Kraainem en Kortrijk waren de nieuwkomers. 

 

Verhoging van handbalkwaliteit : nieuwe competitieformule BHB, de 
nieuwe Topsportschool VHV en het Jeugdsportfonds van de VHV 

Om de kwaliteit van de handbalsport op te drijven zakten er op het einde van het seizoen 
drie ploegen uit de hoogste mannenreeks en vier ploegen uit de nationale damesreeks. 
Met één stijger uit de tweede nationale mannen en de kampioen van de twee landelijke 
reeksen (VHV en LFH) bij de vrouwen zal het volgend seizoen starten met reeksen van 
tien ploegen in de hoogste afdeling van zowel de dames als de heren.  

Het handbal zocht buiten een nieuwe competitieformule ook nog elders naar injecties. 
Vooral de nieuwe topsportschool handbal in Hasselt met bondscoach Jos 
Schouterden aan het roer moet op middellange termijn  bijdragen tot een 
gevoelige kwaliteitsverbetering van het handbal in Vlaanderen.  



Op iets kortere termijn mocht dan weer heil verwacht worden van het jeugdsportfonds 
dat wel eens als voorbeeld voor vele andere bonden kon gelden. In verhouding tot het 
aantal trainingsdagen en het aantal gediplomeerde trainers kunnen de clubs die aan 
doorgedreven jeugdwerking doen hiervoor hun inspanningen financieel recupereren . 
Deze kwaliteitsnorm moest dan weer een stimulans betekenen om naar een grotere 
kwantiteit van spelers te gaan zoeken. 

 

Dubbelslag voor de Heren van Hasselt en voor de Dames van Visé 

Zowel Hasselt bij de mannen (23-15) als Visé bij de vrouwen(21-20) mochten na de 
bekerfinales in de sporthal Alverberg de beker nog een jaartje langer in de uitstalkast 
zetten. Initia dankte de zege – en dat in een bomvolle zaal met 2000 enthousiaste 
toeschouwers - vooral aan een collectief gave prestatie tegen een te individualistisch 
ingesteld Eynatten , terwijl bij de dames Neerpelt collectief misschien iets beter was 
maar in de slotfase niet kon optornen tegen het individuele talent van Véronique Bella bij 
Visé. 

In een superspannende belle van de play-off finale Heren te Overpelt  bezorgde Jo 
Delpire met een vrijworp in de slotseconden Hasselt  een tiende landstitel . De 
mannen uit Hasselt versloegen daarbij Neerpelt met 21-22. Voor Hasselt was het 
trouwens de zevende titel op rij. Bij de dames was Visé een maatje te sterk voor 
Neerpelt en konden op die manier hun kampioenstitel van vorig jaar verlengen. 

Kiewit , Amay , Waasmunster en Sasja (zie hieronder) verdwenen uit de hoogste reeks. 

Tongeren , Haachtse , Kraainem en Kortrijk waren de dalers . 

 

Stamnummer HC Kiewit houdt handbalmonument Sasja bij de elite 

Sasja , de traditierijke club die na 40 jaar verblijf in de hoogste afdeling moest 
degraderen , bleef dan toch in de “gloednieuwe Eredivisie “. Einde juni 1999 
bereikte voorzitter Paul De Loose met het bestuur van HC Kiewit een akkoord 
over de overname van stamnummer 191 van de Hasseltse club , die ophield te 
bestaan. Sasja nam niet alleen het stamnummer over maar ook een flink aantal spelers 
van de Limburgse club. Volgens de reglementen was het voor Sasja wel verboden om 
onder dezelfde naam te blijven spelen en daarmee zat men in Hoboken  wel danig 
verveeld. H(ans) V(erkerk) K(eukens) S(asja) Zorgvliet werd tenslotte na veel denkwerk 
en discussies als nieuwe benaming door de Bond wel aanvaard . 

 

Beste speler/speelster/scheidsrechtersduo van het jaar 1998 

Jo Delpire (Initia Hasselt) werd in het referendum LFH uitgeroepen tot “Speler van het 
jaar 98”. De 34-jarige Delpire behaalde daarmee zijn eerste bekroning in een toch al rijk 
gevulde carrière. Bij de vrouwen ging de onderscheiding naar Julie Rasson van Visé. 
Net als vorig jaar werden Bernd Rosskamp en Freddy Rothkranz tot beste 
scheidsrechtersduo verkozen. 

 



Stichting Sus Weyn (SSW)- Beste Speler/speelster afgelopen competitie 

Jo Delpire (Initia Hasselt) en Isabelle Hellings (Sporting Neerpelt) werden door 
de SSW uitgeroepen tot speler/speelster van de competitie 1998-1999. 

 

SEIZOEN  1999 - 2000 

Eredivisie  Heren : Lebbeke , Herstal ,  Neerpelt , Hasselt , Merksem , Beyne , HVKS 
Zorgvliet , Tongeren , Eynatten ,HBC Izegem . 

HBC Izegem was de nieuwkomer bij de herenelite. 

 

Eredivisie Dames : Hasselt , Hechtel , Neerpelt , Sasja ,Meeuwen , Melveren , Visé ,  
HC Eynatten , Ottignies , Maes Hudiko . 

Ottignies en Maes Hudiko waren de nieuwkomers in de eredivisie Dames. 

 

Een “Eredivisie” bij de Dames en de Heren… 

Dit jaar kwam er een “Eredivisie” , zowel bij de heren als bij de dames . Aangezien bij de 
dames de reeks “eerste nationale” behouden bleef speelden voor het eerst twee 
damesreeksen “nationaal”. 

 

Play-offs met zes ploegen 

Nieuw in de strijd om de landstitel was het play-off-systeem waaraan de eerste zes in 
het klassement deelnamen . Play-downs met vier ploegen moesten één daler 
aanduiden. 

 

Handballegende Walter Van Hoof is niet meer 

Wij noteerden in oktober 1999 het overlijden van Walter Van Hoof . De bijna 75-jarige 
Van Hoof was een markant figuur in het Belgische handbal. Oorspronkelijk speelde hij 
voetbal bij de reserven van Berchem Sport maar moest door een knieblessure stoppen 
met voetbal . Zo kwam hij bij het handbal terecht waar hij niet tegen een bal hoefde te 
trappen. De overstap lukte wonderwel …hij leek wel voor die sport geboren. Van Hoof 
speelde nog in het veldhandbal bij verschillende clubs maar raakte vooral bekend door 
zijn talrijke selecties voor de nationale ploeg , waarin hij 31 keer aantrad. Na zijn 
spelersloopbaan legde hij zich toe op de trainingen . Hij was trouwens de eerste in 
Vlaanderen die in 1963 een handleiding over handbaltraining schreef. Hij werd 
ook nog monitor bij het toenmalige NILOS en kreeg tenslotte vermaardheid als 
handbalverslaggever. Voor die rusteloze en meerzijdige activiteit ten bate van de 
handbalsport verkreeg hij de “Medaille van Sportverdienste”. Hij gaat alvast als een 
handballegende de geschiedenis in. 



 

Bekers en landstitels blijven in Wallonië 

In de bekerfinales in de “Country Hall” te Sart Tilman (Luik) was er zowel bij de vrouwen 
als bij de mannen spektakel. Bij de mannen werd Eynatten voor de eerste keer 
bekerwinnaar na een uitermate sterke tweede helft (Eynatten-Tongeren : 23-19) . Visé 
bij de dames volgde zichzelf op met een vierde bekerzege dankzij suprematie in het 
slotkwartier(Hechtel-Visé : 14-18). 

De play-offs bij de heren waren uitermate verrassend…Eynatten en Lebbeke schakelden 
de favorieten Neerpelt en Hasselt uit voor de finale. Eynatten werd tenslotte winnaar 
in die eindstrijd en behaalde daarmee de eerste landstitel . Spanning bij de 
vrouwen in de derde en beslissende wedstrijd in Meeuwen tussen Meeuwen en Visé. Na 
een 11-9 ruststand bouwde de thuisploeg de voorsprong op Visé verder uit tot 18-13 na 
vijftig minuten. Toen ontplofte Bella…zij scoorde zeven van de acht laatste “Viségoals” en 
wierp haar ploeg naar een 20-21 zege. De vierde titel en de derde dubbel op rij voor 
Visé. 

HBC Izegem (Heren) moest als West-Vlaamse ploeg de rol lossen en verdween uit 
eredivisie. 

Ottignies en Maes Hudiko  , de twee nieuwkomers bij de start van de competitie , zakten 
naar de lagere damesreeks. 

 

Belangrijke Internationale handbalfunctie voor Hubert Blootacker  

Na acht jaren gediend te hebben als Secretaris Handbal in de schoot van de CISM 
(Conseil International de Sport Militaire) werd in Mei 2000 de voorzitter VHV , Kolonel 
Hubert Blootacker, te Athene tijdens de “General Assembly CISM” verkozen tot 
“President Handball CISM” . Hij kreeg er een mandaat van vier jaar (2000-2004). 

 

Beste speler/speelster/scheidsrechtersduo van het jaar 1999 

Patrick Catteeuw (Neerpelt) en Jo Delpire (Hasselt) werden ex-aequo 
uitgeroepen tot Speler van het jaar 1999 . Bij de vrouwen werd de Roemeense 
Florentina Gilice (Visé) Speelster van het jaar 1999 . Bij de scheidsrechters haalde het 
duo Rosskamp-Rothkranz het voor Wouters-Eestermans. 

 

Stichting Sus Weyn (SSW)- Beste Speler/speelster afgelopen competitie 

Beide laureaten kwamen uit Neerpelt :Bart Lenders (Sporting Neerpelt) en Isabelle 
Hellings (Sporting Neerpelt) werden door de SSW verkozen tot beste speler/speelster 
van de competitie 1999-2000. 

 

 



 

SEIZOEN  2000 - 2001 

Eredivisie  Heren : Lebbeke , Herstal ,  Neerpelt , Hasselt , Merksem , Beyne , KV 
Sasja, Tongeren , Eynatten ,HK Waasmunster . 

HK Waasmunster heroverde terug zijn plaats bij de elite. 

 

Eredivisie Dames : Hasselt , Hechtel , Neerpelt , SD Antwerpen ,Meeuwen , Melveren , 
Visé ,  HC Eynatten , Haachtse , Kortessem . 

Haachtse en Kortessem waren de nieuwe gezichten bij de dameselite. 

 

HBC Izegem naar de rechtbank…partijdige arbitrage ? 

Tijdens de voorbereiding op de competitie ontstond er een dispuut : de Antwerpse 
rechtbank van eerste aanleg gaf HBC Izegem gelijk in zijn zaak tegen de bond. De 
rechtbank oordeelde dat “niet alle schijn van partijdigheid” was uitgesloten bij de 
aanduiding van de scheidsrechter en bij de gerechtigheid van de scheidsrechter voor 
de play-down wedstrijd tussen Izegem en Zorgvliet op 19 april 2000. Daarom moest de 
match opnieuw gespeeld worden. Bij winst van Izegem zou deze laatste zich handhaven 
in eredivisie en zakte Zorgvliet naar eerste nationale. De bond tekende evenwel 
beroep aan tegen de uitspraak en het Hof van Beroep in Antwerpen oordeelde 
dat er geen bewijzen waren van “een schijn van partijdigheid” betreffende de bewuste 
wedstrijd. Ongetwijfeld een uitspraak die door vele andere sportbonden positief onthaald 
werd , gezien de aard van de klacht. 

 

 

Limburg boven in Bekerfinales maar…landstitels voor Eynatten en Visé 

In de bekerfinales in het Tolhuis te Gent was het “Limburg boven” . Nadat DHC 
Meeuwen in de vrouwenfinale Visé overklaste (27-15) versloeg Neerpelt bij de 
mannen na een boeiende finale Eynatten met 18-12 en behaalde op die manier zijn 
zevende beker. 

Sensationele ontknoping van de titelstrijd bij de heren. In de 2de wedstrijd van de 
Play-off finales in de Alverberg leek Initia met 14-8 voorsprong vier minuten na de rust 
op weg naar een riante zege maar een erg wilskrachtig HC Eynatten , dat ook de eerste 
wedstrijd gewonnen had , remonteerde die achterstand en veegde in het laatste kwartier 
de vloer aan met de lokale defensie…eindstand 18-22 en een tweede landstitel op rij voor 
Eynatten.  Visé won de titel bij de vrouwen door de belle op Meeuwen , dat zonder de 
geschorste topspeelster Pusic moest aantreden , met 17-19 te winnen. 

Na één jaar verblijf bij de elite zakte HK Waasmunster terug naar 1ste nationale Heren. 

Bij de dames verdween Haachtse uit de eredivisie. 



 

Beste speler/speelster/scheidsrechtersduo van het jaar 2000 

Eric Wudtke (Eynatten) werd verkozen tot speler van het jaar 2000 . Bij de vrouwen 
ging de trofee naar Isabelle Hellings (Sporting Neerpelt / Femina Visé) . Het duo 
Rosskamp-Rothkranz werd als beste scheidsrechterskoppel aangeduid. 

 

 

 

Stichting Sus Weyn (SSW)- Beste Speler/speelster afgelopen competitie 

Szymon Dobrzynski (Sporting Neerpelt) werd verkozen als beste speler van de 
afgelopen competitie 2000-2001. Bij de dames koos de SSW voor Irina Pusic (DHC 
Meeuwen). 

 

 

 

SEIZOEN  2001 - 2002 

Eredivisie  Heren : Lebbeke , Herstal ,  Neerpelt , Hasselt , Merksem , Beyne , KV Sasja 
Tongeren , Eynatten , Visé . 

HC Visé was de nieuwkomer in de hoogste mannenreeks. 

Eredivisie Dames : Hasselt , Hechtel , Neerpelt , SD Antwerpen ,Meeuwen , Melveren , 
Visé ,  HC Eynatten , Middelkerke , Kortessem . 

De kustploeg uit Middelkerke deed haar “rentrée” bij de dameselite. 

 

Basketbalfederatie haakt af voor gezamenlijke organisatie bekerfinales 

Bij de start van de competitie kregen de volley- en handbalbond een brief van 
de basketbalfederatie die meldde dat ze een verdere samenwerking in verband 
met de gezamenlijke organisatie van de bekerfinales niet meer zag zitten. Bijna 
tien jaar lang werden de bekerfinales wel gezamenlijk georganiseerd omdat het BOIC 
daarop aandrong…het BOIC nam immers zelf de sponsoring voor zijn rekening en 
voorzag in ruil daarvoor de nationale ploegen van de drie bonden met financiële steun. 
Het voordeel was ondermeer dat de televisieploegen hun apparatuur drie dagen op 
dezelfde plaats konden achterlaten  , dat er beurtelings in Vlaanderen en Wallonië 
georganiseerd werd – wat wel niet altijd als een voordeel beschouwd werd - ,en dat de 
aandacht drie dagen tijdens één lang WE op dezelfde plaats gericht bleef , wat 
mogelijkheden bood qua “citymarketing”. Vorig jaar nam de firma BMC schijnbaar 



tot ieders tevredenheid de taak van het BOIC over , maar precies daar lag één 
van de oorzaken van het afhaken van de basketbalbond. Zij was namelijk in een 
juridisch conflict gewikkeld met haar vroegere bestuurder Frans Lambrechts , die 
intussen bestuurder bij BMC geworden was. Philip Berben en Hubert Blootacker , 
respectievelijk voorzitter van de Volley – en Handbalbond , staken nog de koppen bij 
elkaar om de finales in de toekomst samen te organiseren maar zonder resultaat… 
iedereen ging tenslotte zijn eigen weg. 

 

Jean-Marie Dedecker…”begeleider-mentor” nationale handbalploeg ? 

De overwinning van de Belgische nationale ploeg in haar eerste wedstrijd van het WK-
kwalificatietornooi tegen Italië in Fondi (23-25) was een collectief beresterke prestatie en 
inspireerde Jean-Marie Dedecker om in de toekomst te fungeren als begeleider van de 
nationale ploeg. Zijn opdracht zou erin bestaan mee te helpen om het team op de Spelen 
van 2008 in Peking te krijgen. Aangezien handbal zijn favoriete balsport was zag de VHV 
in Jean-Marie Dedecker de ideale persoon om aan teambuilding te doen en sfeer in de 
groep te brengen. Na de minder goede resultaten van de nationale ploeg – ondermeer de 
nederlaag in Turkije (31-25) waar Jean-Marie De Decker ook tegenwoordig was -  haakte 
hij evenwel vlug af. 

 

Beker en landstitel…HC Eynatten verstoort Limburgs feestje 

De bekerfinales werden gespeeld in de Country Hall te Sart Tilman (Luik) . Met DHC 
Meeuwen bij de vrouwen en Neerpelt bij de heren was het “Limburg boven” in Luik. 
Meeuwen-Visé was 20-17 (na verlengingen) en Neerpelt-Eynatten eindigde op 26-24 na 
een spannende vertoning. 

Met het behalen van hun eerste kampioenstitel bij de vrouwen realiseerde 
Meeuwen de dubbelslag…beker en titel. Bij de mannen had Eynatten tegen Neerpelt 
in de finale van de play-offs (best of three) voldoende aan twee wedstrijden om zijn 
derde landstitel op rij af te dwingen. 

Lebbeke zakte naar 1ste nationale Heren. 

De dames van Uilenspiegel verdwenen uit de hoogste damesreeks. 

 

Beste speler/speelster/scheidsrechtersduo van het jaar 2001 

Een jury samengesteld uit journalisten en trainers heeft de Nederlandse doelman Gerrit 
Stavast (HC Eynatten) en Isabelle Hellings (Visé) tot beste Speler en Speelster van 
het jaar 2001 verkozen. Het duo Bernd Rosskamp- Freddy Rothkranz werd voor de 
vijfde maal verkozen als beste scheidsrechters. 

Stichting Sus Weyn (SSW)- Beste Speler/speelster afgelopen competitie 

Bart Lenders (Sporting Neerpelt) werd verkozen als beste speler van de afgelopen 
competitie 2001-2002. Bij de dames koos de SSW voor Stephanie Van Wingh (DHC 
Meeuwen). 



 

 

 

SEIZOEN  2002 - 2003 

Eredivisie  Heren : Izegem , Herstal ,  Neerpelt , Hasselt , Merksem , Beyne , KV Sasja 
Tongeren , Eynatten , Visé . 

HBC Izegem heroverde zijn plaats bij de elite. 

Eredivisie Dames : Hasselt , Hechtel , Neerpelt , SD Antwerpen ,Meeuwen , Melveren , 
Visé ,  HC Eynatten , Middelkerke , Kortessem . 

De dames van Middelkerke heroverden hun plaats bij de elite. 

 

BHB voert “barragesysteem” in 

De BHB voerde het “barragesysteem” in : de ploegen die in de eredivisie op de 7de , 8ste 
en 9de plaats eindigden na de reguliere competitie spelen onderling barragewedstrijden 
samen met de 2de gerangschikte ploeg uit 1ste nationale. De laatst gerangschikte na de 
barragecompetitie speelt de volgende competitie in 1ste nationale. 

De Beker van België bij de heren was voor Initia Hasselt. Visé won de beker bij 
de dames. 

Tongeren behaalde  zijn eerste landstitel bij de Heren. DHC Meeuwen won net 
zoals verleden jaar de titel bij de dames. 

Bij de heren zakten Izegem , HC Herstal en Olse Merksem naar 1ste nationale. 

Bij de dames zakte Kortessem naar 1ste nationale. 

 

 

Beste speler/speelster/scheidsrechtersduo van het jaar 2002 

De trofee “Handballer van het jaar 2002” werd uitgereikt aan Bart Lenders (Sporting 
Neerpelt) . Bij de dames werd Isabelle Hellings (Fémina Visé) voor de derde maal 
overwinnaar van het referendum. Bij de scheidsrechters stond er terug geen maat op het 
duo Rosskamp-Rothkranz. 

 

 

 



Stichting Sus Weyn (SSW)- Beste speler/speelster afgelopen competitie 

Christophe Bourlet (Tongeren) en Stephanie Van Wingh (DHC Meeuwen) werden 
door de SSW verkozen tot beste speler/speelster van het competitiejaar 2002/2003. 

 

 

SEIZOEN  2003 - 2004 

Eredivisie  Heren : Neerpelt , Hasselt , Beyne , KV Sasja , Tongeren , Eynatten , Visé, 
Charleroi , Maasmechelen , Atomix . 

Charleroi , Maasmechelen en Atomix waren de nieuwkomers. 

Eredivisie Dames : Hasselt , Hechtel , Neerpelt , SD Antwerpen ,Meeuwen , Melveren , 
Visé , Eynatten , Middelkerke ,Tongeren . 

Tongeren was de nieuwkomer bij de dameselite. 

 

Heren van Sporting Neerpelt…10de landstitel 

Bij de Heren behaalde Tongeren zijn eerste Beker van België . Femina Visé won 
de beker bij de dames. 

De kampioenstitel bij de Heren was voor Sporting Neerpelt . Daarmee behaalde 
Sporting zijn 10de landstitel en staat daarmee aan de leiding , samen met Flémalle en 
met Hasselt die ook 10 titels totaliseren. Visé bij de dames won na het bekersucces 
eveneens de landstitel. 

Atomix daalde naar 1ste nationale Heren.  

Arena Hechtel was de daler bij de vrouwen. 

 

Beste speler/speelster/scheidsrechtersduo van het jaar 2003 

De trofee  “Handballer van het jaar 2003” werd uitgereikt aan Rudolf Tonkovic (Union 
Beynoise). Isabelle Hellings (Fémina Visé) was voor de vierde maal aan het feest 
terwijl er terug geen maat stond op het scheidsrechtersduo Rothkranz-Rosskamp. 

Stichting Sus Weyn (SSW)- Beste speler/speelster afgelopen competitie 

Niet gekend. 

 

 



 

SEIZOEN  2004 - 2005 

Eredivisie  Heren : Neerpelt , Hasselt , KV Sasja , Tongeren , Eynatten , Beyne , Visé , 
Bocholt , Maasmechelen , Charleroi . 

Het Limburgse Bocholt vervoegde de elite bij de heren. 

Eredivisie Dames : Hasselt , DHW Antwerpen ,Meeuwen , Melveren , Visé , Kortrijk , 
Middelkerke-Izegem , Neerpelt , Tongeren, Eynatten . 

Kortrijk was de nieuwkomer in eredivisie. 

 

 

 

De Heren van Tongeren…zowel de beker als de titel van landskampioen 

Bij de Heren behaalde Tongeren “de dubbel” . Tongeren veroverde zowel de Beker als 
de titel van landskampioen. 

Bij de dames ging de landstitel naar DHW Antwerpen . Er was bekerwinst voor 
Sporting Neerpelt. 

Bocholt , Maasmechelen en Charleroi verdwenen uit de hoogste herenafdeling. 

Bij de dames zakte Kortrijk naar de lagere reeks. 

 

Beste speler/speelster/scheidsrechtersduo competitiejaar 2004-2005 

Het bestuur van de LFH vond het logischer om het referendum van beste 
speler/speelster/scheidsrechtersduo niet langer te focussen op de prestaties 
gedurende een kalenderjaar maar opteerde voortaan om laureaten te belonen 
voor de prestaties tijdens de voorbije competitie.  

Voor de competitie 2004/2005 ging bij de heren de hoogste onderscheiding naar Patrick 
Buzaud , keeper bij Tongeren. Bij de dames was Isabelle Hellings (Fémina 
Visé)voor de vijfde maal aan het feest. Voor het scheidsrechtersduo Freddy 
Rothkranz-Bernd Rosskamp was het zelfs een achtste opeenvolgende overwinning. 

 

Stichting Sus Weyn (SSW)- Beste speler/speelster afgelopen competitie 

Niet gekend. 

 



 

 

SEIZOEN  2005 - 2006 

Eredivisie  Heren : Neerpelt , Hasselt , KV Sasja , Tongeren , Eynatten , ROC Flémalle , 
Beyne , Herstal , Visé , Atomix . 

Drie nieuwe gezichten in de eredivisie Heren : Atomix als kampioen uit 1ste nationale , 
Herstal uit 1ste nationale dat in de barrages “eredivisionist” Bocholt achter zich kon 
houden en tenslotte ROC Flémalle dat de plaats innam van Maasmechelen (forfait).  

Eredivisie Dames : Hasselt , DHW Antwerpen ,Meeuwen , Melveren , Visé , Atomix , 
Middelkerke-Izegem , Neerpelt , Eynatten , Tongeren . 

Atomix was het nieuwe gezicht bij de dameselite. 

 

SG  Marc Gysels verlaat de VHV…David Van Dorpe wordt nieuwe SG 

Na meer dan vijftien jaar dienst als Secretaris-Generaal van de Vlaamse 
Handbalvereniging (VHV) besloot Marc Gysels  einde 2005 zijn samenwerking 
met de VHV te beëindigen .Marc Gysels kreeg een aanlokkelijk voorstel uit de privé-
sector , waarop hij naar eigen zeggen moeilijk neen kon zeggen. In eerste instantie werd 
aan Ken De Nil gedacht om de taak van SG in te vullen maar de zware combinatie 
“Secretaris Generaal /Technisch Directeur” , die hij vanaf 01 december 2005 bij de VHV 
bekleedde , bleek op termijn onhoudbaar. In de rand van de handbalinterland België-
Turkije (Jan 2006) maakte de voorzitter VHV , Hubert Blootacker, bekend dat er een 
nieuwe Secretaris Generaal benoemd was in de persoon van “Kortrijkzaan” David Van 
Dorpe , een jurist met ervaring in de industriële wereld. Hij was zelf nog actief 
als handbalspeler en zal zijn functie opnemen vanaf 01 maart 2006.  

 

 

Sasja na 31 jaar terug landskampioen bij de Heren 

In de Beker van België bij de Heren (Soeverein Lommel)haalde Sporting Neerpelt 
het van Eynatten. DHW Antwerpen won de beker bij de Dames. 

In de strijd om de kampioenstitel bij de Heren klopte Sasja in de play-offs twee keer 
Neerpelt (37-40 na twee verlengingen) en 25-24 . Na 31 jaar is Sasja terug 
landskampioen. Melveren won de landstitel bij de Dames. 

Visé degradeerde als laatste van de reguliere competitie bij de Heren rechtstreeks naar 
1ste nationale .De andere daler na de barrages was HC Herstal. 

Bij de Dames zakte Tongeren naar 1ste nationale. 

 



 

 Beste speler/speelster/scheidsrechtersduo competitiejaar 2005-2006 

Het referendum van de LFH , dat de beste speler/speelster/scheidsrechters van de 
afgelopen competitie 2005/2006 moet aanduiden , was voorlopig het laatste 
referendum dat door de LFH georganiseerd werd en gaf volgend resultaat : Bart 
Lenders (Sporting Neerpelt) bij de heren , Véronique Bormans (Fémina Visé) bij 
de dames en het “Waals-Vlaams”scheidsrechtersduo Karl Riga – Sigurd Thomassen . 

 

Stichting Sus Weyn (SSW)- Beste speler/speelster afgelopen competitie 

Lars Bertels (HC Sasja) en de laureate 1994-1995 , Martine Bijl (HC Sasja) werden 
door de SSW verkozen tot speler en speelster van de competitie 2005-2006. 

 

SEIZOEN  2006 - 2007 

Eredivisie  Heren : Neerpelt , Hasselt , KV Sasja , Tongeren , Eynatten , Atomix , ROC 
Flémalle , Beyne , Houthalen , Eupen. 

Houthalen en Eupen waren de nieuwkomers. 

Eredivisie Dames : Hasselt , DHW Antwerpen ,Meeuwen , Melveren , Visé , Eynatten , 
Middelkerke-Izegem , Atomix , Technico Turnhout , Neerpelt . 

Technico Turnhout was de nieuwe aanwinst in de hoogste damesreeks. 

 

De Heren van Sasja…beker en landstitel 

Sasja won bij de heren overtuigend de bekerfinale tegen Flémalle (32-22) en werd 
bijgevolg na 25 jaar opnieuw bekerwinnaar. Bij de dames was de beker voor Visé. 

In een “nek-aan-nek race” tijdens de play-offs ( Sasja-Hasselt:26-27 / Hasselt-Sasja 
:24-27 / Hasselt-Sasja : 24-25 ) verlengde Sasja zijn landstitel. Visé bij de dames 
veroverde na de beker eveneens de landstitel. 

Eupen , dat laatste eindigde in de herencompetitie , degradeerde rechtstreeks naar 1ste 
nationale terwijl Houthalen , dat als laatste eindigde in de barragewedstrijden , ook 
degradeerde . 

 Bij de Dames verdween Sporting Neerpelt bij de dameselite. 

 

 



Stichting Sus Weyn (SSW)- Beste Speler/speelster afgelopen competitie 

Ter gelegenheid van de persvoorstelling van de Vlaamse Eredivisieclubs werden de 
winnaars bekendgemaakt van de verkiezing van de handballer en handbalster van het 
seizoen 2006-2007 uit de Belgische competitie. 

Bij de heren haalde de 25-jarige Koen Roggeman van KV Sasja het met 22 % van 
de stemmen voor de winnaar van 1995 , David Polfliet , doelman van Initia Hasselt , die 
17% van de stemmen haalde. De Top5 werd vervolledigd door Ivan Kopljar (Sasja) met 
10% , de afscheidnemende Diethard Huygen (Hassel) met 9% en Lars Bertels ook van 
Sasja met 8%. 

De 23-jarige Evy Machiels , uitkomend voor Femina Visé , werd met ruime 
voorsprong verkozen tot speelster van de voorbije competitie . Machiels haalde 
maar liefst 34% van de stemmen binnen en dat was ruim meer dan de winnares van 
verleden jaar , Martine Bijl van Antwerpen met 15%. 

 

 

 

SEIZOEN  2007 - 2008 

Eredivisie  Heren : Bocholt , Neerpelt , Hasselt , KV Sasja , Tongeren , Eynatten , Visé , 
Atomix , ROC Flémalle , Beyne . 

Bocholt , via barrages , was de nieuwkomer samen met Visé dat als kampioen in 1ste 
nationale na de reguliere competitie rechtstreeks promoveerde. 

Eredivisie Dames : Hasselt , DHW Antwerpen ,Meeuwen , Melveren , Visé , Eynatten , 
Middelkerke-Izegem , Atomix , Rhino , Bocholt. 

Bocholt volgde het voorbeeld van de mannelijke collega’s en startte als nieuwkomer bij 
de dameselite. 

 

De dames van Visé baas in het dameshandbal en…Union Beynoise 
degradeert na 25 jaar topklasse  

De heren van Tongeren wonnen voor de derde maal de Beker van België. Bij de 
dames deed Visé even goed als het jaar voordien en won de beker . 

In de finales voor de landstitel bij de heren won Sasja de eerste wedstrijd op Hasselt 
met 24-29 . In de tweede confrontatie won Sasja na 80 minuten (twee verlengingen) 
strijd met 41-36.Sasja verdiend landskampioen. 

Bij de dames verlengde het Waalse Visé haar landstitel . 
 

 
Beyne degradeerde na meer dan 25 jaar topklasse naar eerste nationale . 



Flémalle , Eynatten en Visé speelden samen met DB Gent uit eerste nationale de 
barragewedstrijden en handhaafden zich in de hoogste klasse van ons handbal . DB 
Gent sprokkelde geen punten in de barrage en bleef bijgevolg in 1ste nationale. 

 

Bij de dames zakten Eynatten en Atomix. 

 

 

 

 

Sasja wint allereerste BeNeLiga 

Ook in de BeNeLiga trok Sasja aan het langste eind . Na winst in de halve finales tegen 
Hasselt (33-25) won het tijdens de finale in “De Soeverein” te Lommel de allereerste 
“BeNeLiga-trofee” tegen het Nederlandse Bevo met 24-31. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Robert Nijdam door VHV aangeworven als nieuwe Bondscoach 
 

In Juni 2008 werd Robert Nijdam door de VHV voorgesteld als nieuwe 
Bondscoach van de Belgische  Nationale Ploeg en trainer van het 
“Beloftenproject” van de VHV. In zijn nieuwe voltijdse betrekking zal hij ook 
verantwoordelijk zijn voor de optimalisering van de werking van de Topsportschool . 
Nijdam en de VHV waren een contract overeengekomen voor een periode van drie jaar. 
Een fulltime engagement van Alex Jacobs als nationaal trainer was niet haalbaar en 
daarom werd in wederzijds overleg beslist om andere opties te bestuderen. 
 

 

 

Stichting Sus Weyn (SSW)- Beste Speler/speelster afgelopen competitie 

Roel Valkenborghs (Sporting Neerpelt) en Evy Machiels (Visé) werden door de 
SSW verkozen tot speler/speelster van de competitie 2007-2008 . Het “Vlaams-Waalse” 
internationaal duo Riga-Thomassen was laureaat bij de scheidsrechters. 

 

SEIZOEN  2008 - 2009 

Eredivisie  Heren : Bocholt , Neerpelt , Hasselt , KV Sasja ,Tongeren , Eynatten-Raeren, 
Visé , Atomix , ROC Flémalle , Lommel. 

Lommel was de nieuwkomer bij de elite van ons handbal. 



Eredivisie Dames : Hasselt , DHW Antwerpen ,Meeuwen , Melveren , Visé , Brussels , 
Bocholt , Rhino , Kortrijk , Middelkerke-Izegem. 

Brussels en Kortrijk waren de nieuwkomers. 

 

VHV verhuist van Antwerpen naar Hasselt 

In het najaar 2008 verhuisde de VHV van Antwerpen naar Hasselt. Een aantal 
niet onbelangrijke factoren hadden deze verhuis in de hand gewerkt :er was een 
merkelijk verschil in huurprijs van de burelen , er waren betere parkeermogelijkheden en 
ook het dagelijks fileleed voor het vast personeel kon voor een groot stuk vermeden 
worden. De nabijheid van de Topsportschool Handbal was bovendien één van de 
meest  serieuze troeven. 

 

 

 

 

De Heren van Tongeren en de Dames van Visé verdelen de prijzen 

De bekerfinale bij de Heren in Herstal tussen Tongeren en Sasja eindigde op 29-27 in 
het voordeel van Tongeren. Visé was bekerwinnaar bij de dames. 

De titelfinale bij de Heren eindigde op een duel tussen Hasselt en Tongeren . In 
Hasselt won Tongeren nipt met 24-25. In de tweede wedstrijd te Tongeren was de 
thuisploeg terug aan het feest en won na verlengingen met 34-30. De dames van Visé 
behaalden de kampioenstitel bij de dames. 

Visé (Heren) degradeerde rechtstreeks . Lommel stopte op het hoogste niveau en zou 
tenslotte fuseren met Sporting Neerpelt.  

Bij de dames degradeerde Kortrijk . 



 

Nederlandse ploegen spelen de finale van de 2de BeNeLiga 

In de BeNeLiga werden de Vlaamse vertegenwoordigers  Sasja en Hasselt in de halve 
finales respectievelijk uitgeschakeld door Volendam en Aalsmeer . De finale werd 
tenslotte gewonnen door Aalsmeer . 
 

Luc Tack wordt de nieuwe voorzitter van de VHV 
 

Tijdens de Statutaire Algemene Vergadering van de VHV werd een nieuwe voorzitter 
verkozen. Niet geheel onverwacht werd Luc Tack aangeduid als opvolger voor 
Hubert Blootacker , die het na twaalf jaar opportuun vond om  de scepter door te 
geven. Luc Tack , voormalig ondervoorzitter van de VHV en huidig voorzitter van 
Tongeren – een functie die hij zal blijven uitoefenen – werd ook voorzitter van de 
Belgische Handbalbond (tot midden 2010). 

 

Nicky Houba , allereerste Belg met Europese handbaltrofee 

De Tongerse Nicky Houba (24) was in 2009 de allereerste Belg die in het 
handbal een Europese trofee in de lucht mocht steken . Met het Franse Nîmes won 
ze van het Duitse Thüringer de finale van de Challenge Cup .  

Keepster Nicky Houba , een product van de topsportschool , trok vijf jaar geleden 
naar het Franse Le Havre en het duurde niet lang vooraleer de zeer getalenteerde Houba 
zich daar in de schijnwerpers speelde. 

 

 

 

 

 

Stichting Sus Weyn (SSW)- Beste Speler/speelster afgelopen competitie 

Bart Lenders (Bocholt) en Svane Goossens (DHW Antwerpen) werden door de 
SSW verkozen tot speler/speelster van de competitie 2008-2009. Het scheidsrechtersduo 
Riga-Thomassen was voor de derde opeenvolgende keer aan het feest. 

 

 

 

 



SEIZOEN  2009- 2010 

Eredivisie  Heren : Bocholt , Sporting NeLo, Hasselt , KV Sasja , Tongeren , Eynatten-
Raeren , Atomix , Eupen , Waasland , Herstal-Flémalle . 

Waasland promoveerde van 1ste nationale naar de hoogste handbalreeks en TSV Eupen 
promoveerde eveneens gezien het forfait van Lommel. 

 

Eredivisie Dames : Hasselt , DHW Antwerpen ,Meeuwen , Melveren , Visé , Brussels , 
Bocholt , Rhino , DHT Middelkerke-Izegem, Atomix 

Atomix was de nieuwkomer in de hoogste damesreeks. 

 

 

Boro Golic nieuwe trainer nationale ploeg 

Begin oktober 2009 zette Boro Golic zijn handtekening onder een overeenkomst waarbij 
hij de nieuwe bondscoach van de nationale handbalploeg werd. De VHV was bijzonder 
opgetogen met de komst van Golic , die een halve eeuw “tophandbal ervaring” 
meebracht naar België.  

Na het vertrek van Robert Nijdam naar de Zwitserse topclub Amicitia Zurich, eind juli 
2009 , had de VHV rustig de tijd genomen om een waardige vervanger te vinden en met 
de komst van Borislav (Boro) Golic heeft de VHV een Europese topper van formaat 
binnengehaald. Golic (64) veroverde als speler met zijn club “Borac” Banja-Luka midden 
de jaren ’70 vier nationale titels en zes bekers in Joegoslavië . In 1976 won Banja-Luka 
de Europabeker der Landskampioenen , na eerder een verloren finale in 1975. Golic was 
vervolgens gedurende 10 jaar trainer van zijn moederclub , alvorens in 1988 naar 
Frankrijk te emigreren. Daar legde hij een mooi parcours af bij diverse topclubs (8 jaar 
bij Girondins de Bordeaux , 4 jaar PSG , 4 jaar Nîmes) , en kon er onder meer een Franse 
Beker bijzetten in de kast. 

Golic zal naast de nationale A-selectie Heren eveneens het beloftenproject van 
de VHV leiden , waarbij de federatie extra dagtrainingen aanbiedt aan de 
selectiespelers, na de topsportschool. 

 

 

 

“BeNeLiga” wordt “BeNeLuxLiga” 

De vier deelnemers aan de BeNeLiga , die dit jaar georganiseerd werd in het Groot 
Hertogdom Luxemburg , waren Tongeren , Volendam , Bocholt en E&O . Het Nederlandse 
Volendam (tegen Tongeren) en het Belgische Bocholt (tegen E&O)waren de winnaars van 
de halve finales .De finale tussen Volendam en Bocholt eindigde op 33-30 in het 
voordeel van de Nederlanders.  



Vanaf volgend jaar krijgen de Belgen en de Nederlanders in de BeNeLiga het gezelschap 
van Luxemburg…het wordt dan een BeNeLuxLiga !  

 

Alle prijzen van de competitie 2009-2010 blijven in Limburg 

De bekerfinales bij de Heren werden gespeeld  volgens de nieuwe “Final 4-
formule”  in het Dommelhof te Neerpelt. Bij de Heren vonden de halve finales (op 
zaterdag) en de finales (op zondag) plaats tijdens hetzelfde WE op dezelfde locatie. 
Sporting NeLo , dat in eigen huis kon spelen , werd tijdens de finale “overpowerd” door 
een zeer gemotiveerd Initia Hasselt dat aan de rust reeds leidde met 14-5. De rest van 
de wedstrijd was een glorietocht voor trainer Luc Boiten en zijn ploeg (Hasselt-Sporting 
NeLo : 36-21). 

Bij de dames werd het bekersysteem niet gewijzigd . In de finale in datzelfde 
Dommelhof tussen Melveren en Hasselt was het een première voor de ploeg uit St 
Truiden die de eerste beker in de kast mocht zetten. Uitslag Hasselt-Melveren :25-31. 

De dames van Visé , die tijdens het seizoen niet konden overtuigen , waren tijdens de 
play-offs  traditiegetrouw op het goede moment present en wonnen terug overtuigend 
voor de tiende maal de landstitel tegen een Initia Hasselt ,  dat zich een waardig 
tegenstander toonde. 

Bij de Heren was de strijd om de landstitel  er eentje om in te kaderen. De twee 
finalewedstrijden tijdens de play-offs tussen Bocholt en Tongeren kenden een heel 
spannend verloop en waren reclame voor het handbal. De eerste wedstrijd in Tongeren 
was voor de thuisploeg dat won met één goal verschil na de reguliere speeltijd. De 
tweede wedstrijd in sporthal “De Steenakker” te Kaulille , rechtstreeks uitgezonden op de 
Vlaamse TV , werd slechts beslist in de tweede verlenging . Achilles Bocholt , dat zich het 
ganse seizoen superieur had getoond , moest na een ware veldslag in de play-offs zijn 
meerdere erkennen in Tongeren , dat tenslotte won met 38-39 in de laatste seconden 
met een goal van Koen Roggeman. 

HK Waasmunster bij de Heren en Atomix bij de Dames zakten naar 1ste nationale. 

 

Stichting Sus Weyn (SSW)- Beste Speler/speelster afgelopen competitie 

Nog niet bekend. 

 

 

 

 

 



PALMARES Belgisch Handbal 

Het palmares bij de Heren start bij het begin van de eerste nationale 
zaalcompetitie (1958-1959) .  

Bij de Dames start het palmares bij de officiële invoering door de BHB van een 
nationale vrouwencompetitie (1980-1981). 

LANDSKAMPIOEN  HEREN    BEKERWINNAAR  HEREN 

1959   Flémalle     (niet gespeeld) 

1960  Flémalle     Flémalle  

1961  Flémalle     Flémalle  

1962  Flémalle     Flémalle  

1963  Flémalle     (niet gespeeld) 

1964  Flémalle     (niet gespeeld)  
       

1965  Flémalle     (niet gespeeld) 

1966  Schaarbeek     (niet gespeeld) 

1967  Seraing     Inter Herstal 

1968  Sasja      Avia Woluwe 

1969  Flémalle     Sparta Aalst 

1970  Flémalle     Mont-s-Marchienne 

1971  Inter Herstal    Sasja 

1972  Avanti Lebbeke    Avanti Lebbeke 

1973  Avanti Lebbeke    Sasja 

1974  Sasja      (niet gespeeld,staking Luik) 

1975  Sasja      Seraing 

1976  Flémalle     Seraing 



1977  Seraing     Sasja 

1978  Neerpelt     Klub Mechelen 

1979  Klub Mechelen    Avanti Lebbeke 

1980  Neerpelt     Neerpelt 

1981  Neerpelt     Sasja 

1982  Neerpelt     Sasja 

1983  Neerpelt     Beyne 

1984  Hasselt     Hasselt 

1985  Hasselt     Avanti Lebbeke 

1986  Hasselt     Beyne 

1987  Neerpelt     Neerpelt 

1988  Neerpelt     Neerpelt 

1989  Neerpelt     Neerpelt 

1990  Neerpelt     Hasselt 

1991  HC Herstal     Hasselt 

1992  Olse Merksem    HC Herstal 

1993  Hasselt     Beyne 

1994  Hasselt     Neerpelt 

1995  Hasselt     Hasselt 

1996  Hasselt     HC Herstal 

1997  Hasselt     Neerpelt 

1998  Hasselt     Hasselt 

 

1999  Hasselt     Hasselt 



 

2000  Eynatten     Eynatten 

 

2001  Eynatten     Neerpelt 

 

2002  Eynatten     Neerpelt 

 

2003  Tongeren     Hasselt 

 

2004  Neerpelt     Tongeren 

 

2005  Tongeren     Tongeren 

 

2006  Sasja      Neerpelt 

 

2007  Sasja      Sasja 

 

2008  Sasja      Tongeren 

 

2009  Tongeren     Tongeren 

 

2010  Tongeren     Hasselt 

 

Aantal landstitels Heren/club 

 

Flémalle 10 

Hasselt   10 

Neerpelt   10 

Sasja      6 

Tongeren   4 

Eynatten 3 

Seraing     2 

Lebbeke   2 

Schaerbeek,Inter Herstal,Klub Mechelen,HC Herstal,Merksem   1 

 

 



 

 

Aantal Bekeroverwinningen Heren/club 

Neerpelt 9  

Hasselt 8 

Sasja  6 

Tongeren 4 

 

Lebbeke 3          

   

Beyne  3 

 

Flémalle 3 

 

HC Herstal 2 

 

Seraing 2 

 

Eynatten , Inter Herstal , Avia Woluwe , Sparta Aalst , Mont sur 

Marchienne , Klub Mechelen : 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LANDSKAMPIOEN  DAMES    BEKERWINNAAR  DAMES 

 

1981  Uilenspiegel     Uilenspiegel 

1982  Tongeren     Initia Hasselt 

1983  Avanti Lebbeke    Initia Hasselt 

1984  Avanti Lebbeke    Tongeren 

1985  Sasja      Tongeren 

1986  Tongeren     Initia Hasselt 

1987  Initia Hasselt    Initia Hasselt 

1988  Initia Hasselt    Sasja 

1989  Initia Hasselt    Initia Hasselt 

1990  Initia Hasselt    Initia Hasselt 

1991  Initia Hasselt    Initia Hasselt 

1992  Initia Hasselt    Initia Hasselt 

1993  Initia Hasselt    Initia Hasselt 

1994  Initia Hasselt    Visé 

1995  Initia Hasselt    DHC Meeuwen 

1996  Initia Hasselt    Initia Hasselt 

1997  Visé      Arena Hechtel 

1998  Visé      Visé 

 

1999  Visé      Visé 

 

2000  Visé      Visé 

 

2001  Visé      DHC Meeuwen 



 

2002  DHC Meeuwen    DHC Meeuwen 

 

2003  DHC Meeuwen    Visé 

 

2004  Visé      Visé 

 

2005  DHW Antwerpen    Sporting Neerpelt  

   

 

2006  Melveren     DHW Antwerpen 

 

2007  Visé      Visé 

 

2008  Visé      Visé 

 

2009  Visé      Visé 

 

2010  Visé      Melveren 

 

 

Aantal landstitels Dames/club 

 

Hasselt 10 

Visé    10 

Lebbeke   2 

Meeuwen    2 

Tongeren   2 

Antwerpen 1 

Melveren 1 

Sasja     1 

Uilenspiegel 1 

 

Aantal bekeroverwinningen Dames/club 

Hasselt 10  

Visé  9 

Meeuwen 3 



Tongeren 2 

 

Antwerpen 1          

   

Hechtel 1 

 

Melveren 1 

 

Sasja  1 

 

Uilenspiegel 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PALMARES  SPELER/SPEELSTER/SCHEIDSRECHTERSDUO van het jaar 
(Referendum LFH) 

Heren 

1959 Richard Lespagnard(ROC Flémalle) 1992 Luc Deltombe(HC Herstal)     

1960 Marcel Dewar(ROC Flémalle) 1993 Edo Delic(Extran Union Beynoise)   

1961 Richard Lespagnard(ROC Flémalle) 1994 Jean Luc Grandjean(Initia Hasselt)   

1962 Jean Mossoux(ROC Flémalle) 1995 David Polfliet(Initia Hasselt) 
 

  

1963 Jean Mossoux(ROC Flémalle) 1996 Haris Dzafic(Union Beynoise) 
 

  

1964 Jean Mossoux(ROC Flémalle) 1997 Diethard Huygen(Initia Hasselt) 
 

  

1965 Jean Mossoux(ROC Flémalle) 1998 Jo Delpire(Initia Hasselt) 
 

  

1966 Gunther Deschrijver(Sparta Alost) 1999 Patrick Catteeuw(Neerpelt)/Jo Delpire( Hasselt) 

1967 Jean Mossoux(ROC Flémalle) 2000 Eric Wudtke(HC Eynatten) 
 

  

1968 Jean Mossoux(ROC Flémalle) 2001 Gerrit Stavast(HC Eynatten) 
 

  

1969 Marcel Dewar(Progrès Seraing) 2002 Bart Lenders(Sporting Neerpelt) 
 

  

1983 Dirk Verhofstadt(Avanti Lebbeke) 
2003 Rudolf Tonkovic(Union 
Beynoise) 

 
  

1984 Mieteck Wojczak(Initia Hasselt) 2004/2005 Patrick Buzaud(HC Tongeren)   

1985 Johan Smeets(Initia Hasselt) 2005/2006 Bart Lenders (Sporting Neerpelt)   

     Dames 
 
1992 Marleen Schouterden(Initia Hasselt) 1999 Florentina Gilice(Fémina Visé)     

1993 Marleen Schouterden(Initia Hasselt) 2000 Isabelle Hellings(Fémina Visé) 
 

  

1994 Ann Vanrusselt(Initia Hasselt) 2001 Isabelle Hellings(Fémina Visé) 
 

  

1995 Ann De Greef(Initia Hasselt) 2002 Isabelle Hellings(Fémina Visé) 
 

  

1996 Ann De Greef(Initia Hasselt) 2003 Isabelle Hellings(Fémina Visé) 
 

  

1997 Véronique Bella(Fémina Visé) 2004/2005 Isabelle Hellings(Fémina Visé)   

1998 Julie Rasson(Fémina Visé) 2005/2006 Véronique Bormans (Fémina Visé)   

 
  

   Scheidsrechters 
   

1992 Klaus Convents - Roger Xhonneux 1999 Freddy Rothkranz - Bernd Rosskamp   

1993 Klaus Convents - Freddy Rothkranz 2000 Freddy Rothkranz - Bernd Rosskamp   

1994 Klaus Convents - Freddy Rothkranz 2001 Freddy Rothkranz - Bernd Rosskamp   

1995 Hugo Sels - Willy Vancroonenborch 2002 Freddy Rothkranz - Bernd Rosskamp   

1996 Hugo Sels - Willy Vancroonenborch 2003 Freddy Rothkranz - Bernd Rosskamp   

1997 Freddy Rothkranz - Bernd Rosskamp 2004/2005 Freddy Rothkranz-Bernd Rosskamp   

1998 Freddy Rothkranz - Bernd Rosskamp 2005/2006 Karl Riga - Sigurd Thomassen   

 

 

 

 

 

 

 

 



PALMARES  STICHTING  SUS  WEYN (SSW) 

 
1992-1993:Patrick Catteeuw(Sp Neerpelt) / Marleen Schouterden(Initia Hasselt) 

1993-1994:Tom Wens(HC Kiewit) / Marleen Schouterden(Initia Hasselt) 

1994-1995:Jean-Luc Grandjean(HC Herstal) / Martine Bijl(HC Sasja) 

1995-1996:David Polfliet(Initia Hasselt) / Ann De Greef(HC Sasja) 

1996-1997:Diethard Huygen(Initia Hasselt) / Ann De Greef(HC Sasja) 

1997-1998:Diethard Huygen(Initia Hasselt) / Véronique Bella(Femina Visé) 

1998-1999:Jo Delpire(Initia Hasselt) / Isabelle Hellings(Sp Neerpelt) 

1999-2000:Bart Lenders(Sp Neerpelt) / Isabelle Hellings(Sp Neerpelt) 

2000-2001:Szymon Dobrzynski(Sp Neerpelt) / Irina Pusic(DHC Meeuwen) 

2001-2002:Bart Lenders(Sp Neerpelt) / Stephanie Van Wingh(DHC Meeuwen) 

2002-2003:Christophe Bourlet(HC Tongeren) / Stephanie Van Wingh(DHC Meeuwen) 

2003-2004: 

2004-2005: 

2005-2006:Lars Bertels(HC Sasja) / Martine Bijl(HC Sasja) 

2006-2007:Koen Roggeman(HC Sasja) / Evy Machiels(F Visé) / Riga-Thomassen 

2007-2008:Roel Valkenborghs(Sp Neerpelt) / Evy Machiels(F.Visé) / Riga-Thomassen 

2008-2009:Bart Lenders (Ach.Bocholt) / Svane Goossens(DHW Antwerpen)/Riga-Thomassen  

2009-2010: 

 


