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Deel 1 

Welke is de visie van de club? 

HC HADES Hamont  is een handbalclub die drijft op de inzet van vrijwilligers, handballers en niet- handballers, 

kortom mensen met een hart voor de handbal in Hamont . Daarom willen we ook de heren en de ouders van 

onze jeugdspelers in hoge mate betrekken bij de club want zonder hun inzet kan er geen handbalplezier zijn  

Iedere bijdrage van vrijwilligers– hoe klein dan ook – is belangrijk voor het voortbestaan van de vereniging 

want zij vormen de basis  van onze club. 

 

HC HADES Hamont wil sporten in teamverband en vooral samenwerken,  samen met de spelers, trainers, 

afgevaardigden, bestuur en ouders  HC HADES Hamont opbouwen en samen een succesvolle handbalclub te 

bekomen. 

 

Vooral naar de  jeugd toe, willen we de kinderen op een gezonde en leuke manier leren sporten, in een 

warme clubsfeer. 

 

Het uitgangspunt daarbij is dat we handbal spelen en handbal  beleven bij HC HADES Hamont  toegankelijk willen maken voor 

iedereen die graag handbal speelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofdbestuur H.C Hades 

 

Voorzitter: 

Segers Henri Hees 14, 3930  Hamont-Achel      

 gsm 0498/ 846 095    segers-henri@skynet.be 

 
 

Secretaris: 

Somers Wendy   De Kempkens 28, 3930 Hamont-Achel   

gsm 0473/ 474 654   secretariaathades@gmail.com 

  

Penningmeester: 

Schuurmans Jozefien Haag 9, 3930 Hamont-Achel  

  gsm 0474/59 72 23    fienschuurmans@gmail.com 

 

 

Jeugdverantwoordelijke administratief: 

Geusens Jan, Haag 9, 3930 Hamont-Achel  

jangeusens93@gmail.com 

 
 

Promotieverantwoordelijke: 

Stieglitz Sabine  

Sabine.stieglitz@telenet.be 
 

 
 

 
 

 

 



De taken van het bestuur 

Voorzitter: 

Deze persoon is de  algemeen verantwoordelijke van de club. 

Hij coördineert de taken binnen de club. 

Hij vertegenwoordigt de club bij externe instanties. 

Deze persoon werkt  mee aan  uitwerken van clubvisie en is mee verantwoordelijk voor navolging ervan.  

Hij legt en onderhoudt contacten met sponsors, politiek, clubleden, ouders, trainers enz.  

Hij coördineert  de aanwerving van trainers, speelsters, bestuursleden. 

De voorzitter coördineert de clubwebsite. 

 

 

Secretaris: 

Zorgt voor administratieve ondersteuning bij het besturen van de club, verslaggeving van bestuursvergaderingen,... 

Legt administratieve contacten met federatie, officiële instanties, in de club... 

 

 

Penningmeester: 
Is verantwoordelijk voor de financiële werking in de club.  

Legt en onderhoudt contacten met sponsors, bestuur, trainers, enz... 

 

 

Bestuursleden: 

Zijn medeverantwoordelijken betreffende de dagelijkse werking van de club. Leggen en onderhouden contacten met 

sponsors, mede bestuurders, leden, trainers enz.. Mede verantwoordelijk voor nevenactiviteiten Staan in voor de taken 

die ze toegewezen krijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leden van het jeugdbestuur en afgevaardigden: 
 

 
Somers Wendy  De Kempkens 28, 3930 Hamont-Achel 0473/ 474 654 

Geusens Jan, Haag 9, 3930  Hamont-Achel 

 

Taakomschrijvingen 

Het jeugdbestuur: 

Het jeugdbestuur bundelt en coördineert alle inspanningen betreffende het jeugdbeleid en vertaalt ze in duidelijke 

beleidslijnen waaraan iedere betrokkene bij de club een houvast heeft.  In het beleidsplan heeft  het jeugdbestuur de 

sportieve en de morele lijn van de club uiteengezet en toegelicht.  

Het beleidsplan zorgt voor continuïteit terwijl het toch voortdurend wil openstaan voor verandering zowel intern (-> 

wijziging van inzichten en opvattingen,) als extern (-> wijziging reglementen), verplichtingen enz. 

Het jeugdbestuur is verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van de jeugdwerking. 

Het  zal voor alle mogelijke conflicten trachten oplossingen te bieden door middel van communicatie, diplomatie en 

overleg. 

 
De  administratieve jeugdcoördinator: 

Coördineert al de jeugdactiviteiten en zorgt voor de administratieve aangelegenheden die betrekking hebben op de 

jeugdwerking: 

-sporthalverdeling i.s.m. de jeugdvoorzitter en trainers 

-organisatie van de jeugdcompetities, tornooien en stages 

-aanduiden van jeugd en scheidsrechters voor thuiswedstrijden  

-plannen van vergaderingen en uitwerken van de verslagen 

 -opvolgen en mee uitwerken van het beleidsplan. 

-Hij/zij kan ook taken of activiteiten delegeren naar ploegbegeleiders, trainers, werkgroep . 

-Deze persoon geeft door waar en wanneer er vergaderingen, bijscholingen, cursussen, initiaties, enz... doorgaan. 

-Kan lid zijn van het bestuur en verdedigt de belangen van de jeugd. 

-Hij/zij ziet er tevens op toe dat de ‘leefregels’ van de club ook binnen de jeugdwerking gerespecteerd worden en kan en 

mag in deze gepaste maatregelen nemen in samenspraak met het jeugdbestuur 

De promotieverantwoordelijke: 

Stelt een promotieplan op. 

Legt contacten met de schooldirecties, de leerkrachten LO en de initiatiemedewerkers ivm planningen van initiatielessen, 

school en/of clubtornooien, SVS, … 

Is medeverantwoordelijk voor een regelmatige update van het promotiegebeuren en het promotieplan. 

Is de tussenpersoon in de communicatie naar club, school, ouders enz… 

Staat in voor de promotie van de club naar scholen en plaatselijke media toe 



 

De  begeleiders (ploegverantwoordelijken) 

De begeleiders zijn de tussenpersonen tussen (jeugd)bestuur, trainer(s) en spelers(sters) en anderen. 

Deze zijn verantwoordelijk voor de communicatie zowel naar de interne ploegwerking ais de externe ploegwerking, 

club, trainers, ouders, anderen... 

De begeleider staat in voor de goede praktische werking rondom zijn/haar ploeg. 

Zorgt er voor dat het team van al het nodige materiaal voorzien wordt, truitjes, wedstrijdbladen, 

verzekeringsformulieren, lidkaarten, adressenlijsten, telefoon en email gegevens en volgt dit ook op. 

Is medeorganisator en/of inzamelaar bij de extra sportieve organisaties, familiedag, lidgelden, eetdagen, andere. 

 

De trainers 

Een sportclub runnen zonder trainers is onmogelijk. Trainers en met name jeugdtrainers zijn de steunpilaren van een 

club met jeugdwerking. De hedendaagse maatschappij maakt het echter niet makkelijk mensen te vinden die zich willen 

engageren om jongeren op te leiden. Opleiden wil ook zeggen dat we ook opvoeden. Daarom dienen trainers niet alleen 

oog te hebben voor het louter sportieve. 

Deze  trainers dienen op de hoogte te zijn van de leerlijn die door Hades wordt gehanteerd (ook de VHV leerlijn) en hun 

trainingen binnen deze context voor te bereiden en ook uit te voeren. 

Trainers moeten ook openstaan voor gesprekken met bestuur, jeugdbestuur, spelers en ouders. De  trainers hebben een 

voorbeeldfunctie  binnen de vereniging en dienen zich daarom ook te houden aan de afspraken die gemaakt werden. 

 

De spelers 

Een club kan niet  bestaan zonder leden. Iedereen zou  zich  moeten thuis  voelen bij Hades Hamont. 

Elk lid is een meerwaarde binnen een vereniging op voorwaarde dat hij/zij de normen en waarden van de club naleeft 

en respecteert. 

Stiptheid: Iedereen zou moeten zorgen dat hij zijn/haar afspraken zo nauwgezet mogelijk nakomt, d.w.z.: 

op tijd komen op training/ wedstrijd/activiteiten. Hierbij hoort ook het tijdig  af melden indien men niet kan komen. 

 

Respect: Dat je iedereen die jou de kans geeft om je hobby op één of andere manier te kunnen beoefenen met het 

nodige respect behandelt. 

 

Fair play: Dat  je de regels zowel van het spel, als van een gezonde opvoeding, op een eerlijke en correcte manier 

naleeft en notie hebt genomen van de, in dit document omschreven teksten hierover. 



 

Hades Hamont 
 

Doelstellingen: 

Korte termijn: 

Vanuit de jeugdwerking willen wij trachten om zoveel mogelijk jongeren in contact brengen met de handbalsport dit 

door middel van het opstarten van een scholentornooi in samenwerking met SVS, vriendjesdagen …  

Ook verdere uitbouw van structuur van de club door uitbreiding van werkgroep, jeugdbestuur, trainers en begeleiders. 

 

 
Lange termijn: 

Ook willen we veel aandacht blijven schenken aan de opleiding van mensen die nodig zijn om onze sport mogelijk te 
maken, zoals : trainers, begeleiders, scheidsrechters, bestuursmensen enz. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Jeugdtrainingen 
 
 

   Pagadders  U8 gemengde ploeg: 

 

   Trainingen:    dinsdag 18u00 – 19u30  

             donderdag 18u00 -19u00  

 

    Lokatie:         Sporthal de Posthoorn, Stationsstraat 5 te Hamont-Achel 

 

   Trainer :        Neyens Christophe, Olmenweg 29, 3950 Bocholt,    christophe.neyens@gmail.com 

 

   Begeleider: Stieglitz Sabine sabine.stieglitz@telenet.be 

 

 

 Welpen  U12 gemengde ploeg: 

 

   Trainingen:    dinsdag 18u00 – 19u30  

             donderdag 18u00 -19u00  

 

    Lokatie:         Sporthal de Posthoorn, Stationsstraat 5 te Hamont-Achel 

 

   Trainer :         Van Lit Tim, Nieuwstraat 7,  3930 Hamont-Achel           tim_van_lit@hotmail.be 

 

   Begeleider: Stieglitz Sabine sabine.stieglitz@telenet.be 

 

     

    

Pupillen U 14 meisjes:  

 

  Trainingen:   maandag 18u30 – 20u00 

                          woensdag 18u30 – 20u00 

 

   Lokatie:         Sporthal de Posthoorn, Stationsstraat 5 te Hamont-Achel 

 

   Trainer:      Geusens Wim, Haag 9, 3930 Achel  wimgeusens@gmail.com 

    

   Begeleider: Rietjens Mariska 

 

   Miniemen  U 16 meisjes: 

 

   Trainingen:  dinsdag 18u30 – 20u00  

                          woensdag 18u00 – 19u30 

 

   Lokatie:         Sporthal de Posthoorn, Stationsstraat 5 te Hamont-Achel 

 

   Trainer :        Skalski Robert, Magdaleintjeshof 13, 3900 Overpelt,  0489/40 77 85  robertskalski50@gmail.com 

  

  Begeleider:  Neyens Christophe, Olmenweg 29, 3950 Bocholt,    christophe.neyens@gmail.com 

                       



 

 

   Miniemen  U 16  jongens:  

 

   Trainingen:  maandag 19u00 – 20u30 

             woensdag 19u30 – 21u00  

 

   Lokatie:         Sporthal de Posthoorn, Stationsstraat 5 te Hamont-Achel 

 

   Trainer:       Geusens Jan Haag 9, 3930 Achel  jangeusens93@gmail.com 

 

   Begeleider:  Rovers Sylvia 

 

  Werkgroep jeugd : 
 

Somers Wendy , De Kempkens 28, 3930  Hamont-Achel 

Geusens Jan, Haag 9, 3930  Hamont-Achel 
 

Taakomschrijving van de werkgroep 

De werkgroep staat in voor de praktische uitwerking van activiteiten in de rand van de jeugdwerking. 

De werkgroep staat onder voogdij van het jeugd- en hoofdbestuur. 

Eveneens kunnen er vanuit de werkgroep adviezen gegeven worden naar het jeugd- en of  hoofdbestuur. Naast 

deze taakomschrijving verzorgt de werkgroep ook een einde jaar, een einde seizoen of  andere activiteiten.  

 

Begeleiders jeugdscheidsrechters 

 
 

    Er heeft dit seizoen een jeugdscheidsrechters cursus plaats gevonden, waarin er 14 geslaagden 

    waren van onze club.  

    Het volgende seizoen gaan we dus ook inzetten op begeleiding van deze jeugdscheidsrechters. 

 

 
Taakomschrijving begeleiders jeugdscheidsrechters 

Begeleiders van de jeugdscheidsrechters trachten via actief coachen voor,  tijdens en na de wedstrijden waarin 

jeugdscheidsrechters actief zijn deze bij te sturen met raad en daad. Hiervoor gebruiken ze een officieel standaarddocument 

van de federatie om de evaluatie/bijsturing van de scheidsrechters te vergemakkelijken 

Verder trachten ze jeugdscheidsrechters in bescherming te nemen mochten er zich problemen voordoen en zien ze toe op de 

algemene fairplay. 

We trachten onze miniemen jongens en meisjes U16 te  stimuleren om de cursus JSR te volgen om hun reglementenkennis 

groter te  maken. 

 



 

Activiteiten ten voordele van de jeugdwerking Hades 2017-2018 

SVS scholen tornooi 11 oktober 2017 

 

IJstaartenverkoop november 2017 

 

Vriendjesdag/week van 21 tem 29 november 2017 

 

Kerstfeest 29 december 2017 

 

Vriendjesdag/week in maart/april 2018 

 

Welpentornooi op 22 april 2018 

 

Seizoensafsluiter op 26 mei 2018 

Verder kunnen er per team nog aparte trainingsdagen en/of mini stages ingelast worden.  

Bijscholingen trainers 

De jeugdtrainers bij ons  volgen  1x per jaar een handbaltechnische bijscholing in Hades.  

De bedoeling is om ze op korte termijn te motiveren om  meer aan bijscholingen deel te nemen. Dit is ook belangrijk voor onze 

jeugd.. 

 

Tornooien jeugd 
We proberen zoveel mogelijk tornooien/oefenwedstrijden te spelen in onze club.  

We willen in 2018 deel te nemen aan het Hemelvaarttornooi in Nederland als afsluiting van het seizoen. 

 Dit vooral om kennis te maken met hun handbal spel. 

Sport- paramedische bijscholing  

Er werd reeds een paramedisch bijscholing gegeven in samenwerking met het Rode Kruis en de Stad Hamont-Achel op 13 

september2016, zowel voor interne als externe deelnemers. 

Thema: “Hoe gebruik is het AED apparaat?” 

Het was een geslaagde avond met een goede opkomst. 

Het onderwerp werd gekozen omdat, bij een ongeval, ook in de sport, het belangrijk is snel en adequaat te reageren. 

 

 

Op de planning voor 2018 staat nog : 

 

Een paramedisch bijscholing  ‘werken rond gezonde voeding’ 

Een  sporttechnische bijscholing 

 Voor de heren: Hoe begeleiden we een jeugdwedstrijd als scheidsrechter? 

 

 

 

 

 



 

Intern reglement / Hades Hamont 

 

Voor de sporter 

• Op  trainingen  en wedstrijden wordt een  positieve instelling en totale inzet verwacht. 

• Iedereen draagt sportieve kledij. De sportschoenen  hebben een kleurvaste zool. (niet buiten aangedaan) 

• Het dragen van juwelen en andere gevaarlijke voorwerpen zijn verboden tijdens training en wedstrijd. 

• Piercings worden om eigen gezondheid en veiligheidsredenen afgeraden, indien toch dienen ze afgeplakt tijdens 

training/ wedstrijden. 

• Trainingen starten en stoppen steeds op het afgesproken uur. 

• Tijdens de training zijn de trainers verantwoordelijk, niemand mag daarom zonder uitdrukkelijke toestemming de 

training verlaten. 

• Voorziene afwezigheden op training en/of wedstrijd worden vooraf en persoonlijk aan de trainer gemeld. 

• Zowel om hygiënische als om gezondheidsredenen wordt er aangedrongen op het nemen van een douche na de 

training. 

• Heb respect voor elkaar, voor de tegenstrever, voor de scheidsrechters en voor het personeel van de sporthal. 

                Dit  houdt in dat een wedstrijd steeds afgesloten wordt met een 'shake hands’ aan tegenstanders en  scheidsrechters. 

                Dit uit zich in sportiviteit tijdens trainingen en wedstrijden, hulpvaardigheid bij kwetsuren. 

• Laat bij het verlaten van de sporthal en kleedkamers deze netjes achter en laat geen afval of andere dingen slingeren. 

• De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of beschadiging van persoonlijke bezittingen, laat 

daarom zoveel mogelijk onnodige luxe artikelen thuis. 

• De sporttassen  en bal die men van de club krijgt blijven eigendom van de club en dienen bij het opzeggen van je 

lidmaatschap terug ingeleverd te worden. 

• Bij wangedrag kan/zal het bestuur gepast reageren en eventueel sancties overwegen, dit kan over een vermaning, 

tijdelijke schorsing of bij zeer ernstige zaken zelfs een verwijdering uit de club gaan. 

• Spelers/sters- die omwille van wangedrag/grove reglementovertreding voor, tijdens of na een wedstrijd een 

disciplinaire sanctie oplopen, vb rode kaart, scheidsrechter verslag enz.  , kunnen door het bestuur aangemaand 

worden de onkosten en verantwoordelijkheden die hierbij komen kijken zelf te vergoeden

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

Voor de ouders 
 

 

• Toon interesse voor de sport van uw kinderen. 

• Geef je kind een duwtje in de goede richting. 

• Ga samen naar wedstrijden kijken en toon belangstelling. 

• Creëer geen dwingende sfeer want dit kan kinderen van de sport weghouden  

• Laat kinderen  sporten op hun eigen niveau, help ze om realistische doelen te stellen  

• Benadruk  het plezier en vermijd prestatiedruk. Het  sportieve is belangrijker dan winnen.  

• Beloon goed spel zowel van eigen kinderen als van de tegenstander. 

 

 

Als sportvereniging vragen we aan de ouders, sympathisanten, spelers en eender wie, die een wedstrijd/training 

bijwoont, om zich steeds op een opvoedende en respectvolle manier te gedragen, zowel tegen trainers, begeleiders, 

tegenstanders enz ....                                                                                                                                                                                            

We verwachten dat ouders van spelers bereid zijn om op een gepaste manier op te treden tegen wangedrag, roken, 

druggebruik, alcoholmisbruik, of andere gedragingen die de club of haar leden kunnen schaden . 



 

Organisatie van de jeugdtrainingen van H.C Hades 

 

Groepen 
 
Dagen 

Jongens&meisjes 
U 10/I12 

Jongens&meisjes 
U 10/I12 

Meisjes 
U 14 

Meisjes 
U16 

Jongens 
U16 

maandag   18u30 – 20u00 

Sporthal “De 

Posthoorn” 

 

Trainer: 

Geusens  Wim 

(Initiator) 

 19u00 – 20u30 

Sporthal “De 

Posthoorn” 

 

Trainer: 

Geusens Jan 

(Initiator) 

dinsdag 18u00 – 19u30 

Sporthal “De 

Posthoorn” 

 

Trainer: 

Neyens  

Christophe(Aspirant 

initiator) 

18u00 – 19u30 

Sporthal “De 

Posthoorn” 

 

Trainer: 

Van Lit Tim 

(Geen diploma) 

 18u30 – 20u00 

Sporthal “De 

Posthoorn” 

 

Trainer: 

Skalski Robert 

(Geen diploma) 

 

 

woensdag   18u30 – 20u00 

Sporthal “De 

Posthoorn” 

 

Trainer: 

Geusens  Wim 

(Initiator) 

18u00 – 19u30 

Sporthal “De 

Posthoorn” 

 

Trainer: 

Skalski Robert 

(Geen diploma) 

19u30 – 21u00 

Sporthal “De 

Posthoorn” 

 

Trainer: 

Geusens Jan 

(Initiator) 

donderdag 18u00 – 19u00 

Sporthal “De 

Posthoorn” 

 

Trainer: 

Neyens  

Christophe(Aspirant 

initiator) 

18u00 – 19u00 

Sporthal “De 

Posthoorn” 

 

Trainer: 

Van Lit Tim 

(Geen diploma) 

 

   

vrijdag   

 

 

   

Tijdens de schoolvakanties zijn er extra trainingsdagen en/of stages voorzien. 

Deze kunnen per ploeg, of met verschillende ploegen samen zijn. 



 

Communicatie en verenigingsleven: 
Ieder seizoen start de competitie vooraf gegaan met een kick-off , op die dag spelen al de teams van Hades een wedstrijd 

en worden de ouders uitgenodigd op een infovergadering i.v.m. het komende seizoen. 

 

Regelmatig  zijn er ook  andere activiteiten gepland die buiten het handbal plaats vinden, zo zijn er de bowling, zwemmen 

en diverse andere mogelijkheden die een familie , team en clubsfeer oproepen. 

 

Ook  op het einde van elk seizoen gebeurt opnieuw een bijeenkomst per team om het voorbije seizoen af te sluiten, en deze 

ook te evalueren en het nieuwe aan te kondigen. 

 

Om ook onze  teambuilding extra te stimuleren  gaan we ook indien mogelijk naar internationale wedstrijden kijken.  

 

Interne communicatie gebeurt via diverse kanalen, regelmatig via mail en telefonisch.  

Externe communicatie gebeurt via onze secretaris van de club.  

 

Op onze website vind je informatie en foto’s van onze club. 

 

Het rekruteren van nieuwe spelers gebeurt via  het svs-scholentornooi, de vriendjesdagen en, indien mogelijk, ook xl lessen 

in de school. Deze spelers worden uitgenodigd om  gratis drie lessen  mee te maken in onze club, en worden door onze 

trainers begeleid. 

 

Drop-out : Spelers stoppen vooral : 

 

• Omwille van een moeilijke combinatie school en sport    

 

• Aanslepende kwetsuren.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Deel 2 : 

 Sporttechnisch plan 

Opleidingsplan voor onze welpen  JM 8  en JM 12 

We opteren ervoor dat deze kinderen zoveel mogelijk aan sport te doen.  

Als club willen we kinderen aanzetten tot meer beweging om zo ook  hun motorische basisontwikkeling te 

stimuleren. 

 

Algemeen: 

Deze kinderen moeten vooral een brede basisontwikkeling krijgen : klimmen, vallen, lopen, werpen en vangen. 

Ze moeten ook kennismaken met andere sporten. 

Allerlei specifieke vaardigheden oefenen : slalom loop, leren lopen, balvaardigheid,... 

 

Verdediging:  

Hier wordt pas aan gewerkt als de kinderen de  basistechnieken goed hebben geleerd. 

We proberen bij deze doelgroep vooral te werken aan  

1)individuele mandekking 

 2)de bal  leren af  te nemen op een correcte manier. 

We leren de kinderen een 1-1 situatie aan . Hou afstand van je aanvaller, zet je steeds tussen je eigen doel en 

de aanvaller  en probeer zo de bal af te nemen zonder contact te maken.  

Zet je steeds tussen de pasgever en ontvanger en stoor met de armen.  

 

Tactisch: 

We proberen bij deze doelgroep welpen vooral te werken aan een 1 -1 en 2 -1 situatie. 

1-1 situatie leer de bal af te nemen van je aanvaller op een correcte manier. 

We proberen naar doel te lopen (dribbelen) zolang   er vrije ruimte is. We proberen ons  ook vrij te  lopen 

zodanig dat we ook een pas  kunnen ontvangen van onze medespeler. (bal steeds in beweging ontvangen!) 

Indien dit goed gaat kunnen we misschien over gaan naar een 3-3 situatie.  

Spelers moeten  zich aanspeelbaar maken in zowel kleine als grote ruimtes. 

Ook oogcontact met de balbezitter is belangrijk. 

Ook steeds  kijken wie er vrij staat en waar geen verdediger bij staat. 

 

Aanval:  

We  moeten vooral werken aan de werptechniek van deze kinderen. 

De opdracht moet vooral zijn dat de kinderen  de bal op de juiste manier kunnen overbrengen met eventueel    

slalom en dribbel en eventuele afwerking naar doel. Aan de slagworp moet veel aandacht gegeven worden en 

dit zonder  verdediger met allerlei oefeningen. Het vangen, dribbelen en lopen gebeurt zonder verdediger. De 

bal leren in beweging te ontvangen. We proberen deze kinderen op allerlei manieren een pas te leren geven 

naar werparm zijde, voor de medespeler leren gooien, geen boogbal gooien maar gestrekt Daarna kunnen we 

verder werken met dribbelen in een 1-1 situatie  enz... 

 



Mini-handbal:  

We  trachten  met deze doelgroep mini handbal te spelen in de breedte van het terrein en dit ook met 3+1 

opstelling. We kiezen hier vooral een offensieve verdediging  (mandekking) 

We willen de kinderen vooral leren dat ze niet mogen stilstaan. 

We willen niet met vaste posities werken en dat ze leren lopen in de vrije ruimte en ze ook leren de bal te 

vragen bij een medespeler.   

Ook steken ze vooral kennis van reglementen op . Deze kinderen moet je  leren omgaan met verlies en winst . 

 

Doelman: 
 Bij deze doelgroep opteren we dat ieder kind in doel mag en kan staan. We zullen zeker niet met een vaste 

keeper spelen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opleidingsplan voor de pupillen   JM 14  

Algemeen: 

Deze kinderen willen vooral op deze leeftijd, veel meer handbal spelen en een bredere kennis op doen van 

deze sport. We willen daarom vooral meer aandacht geven aan aanval en verdediging omschakeling. Ook 

allerlei oefen- en spelvormen en loopscholing (motorische vaardigheden) komen regelmatig terug aan bod. 

 

Coördinatie : 

 Dit is een belangrijk gegeven , en zou in iedere training moeten ingepast worden. Bv     

- Het  dribbelen met verschillende ballen in verschillende richtingen. 

- Leren passen geven met 1 of 2 handen en dit met verschillende afstanden en schijnbeweging  

 - Allerlei pasvarianten leren geven. 

 - Oog- hand coördinatie is zeer belangrijk. 

 

Kracht : 

We kiezen vooral stabilisatieoefeningen met hun eigen lichaam met of zonder bal. Op deze leeftijd wordt er 

niet met gewichten gewerkt. 

 

Snelheid: 

Dit  aspect in het handbal is ook belangrijk. Hier wordt veel aandacht aan besteed om zowel reactie- als 

bewegingssnelheid te trainen. 

Bij de  U14 wordt het tegenaanval spel aangeleerd, in snelheid de bal naar elkaar spelen, afwerken in het doel. 

 

Techniek: 

We focussen op het aanleren van specifieke shots en werparmpositie vanuit diverse posities (hoek, opbouw en 

cirkel speler) 

We hebben aandacht voor de juiste werptechniek om latere blessures te vermijden 

In deze fase leren we nieuwe technieken zoals verschillende werptechnieken, schijnbeweging en klein-tactische 

spelen 

Dit kunnen we onderverdelen in aanval of verdediging : 

Bv individuele. 1-1 situatie- Groepstactiek . 2-1,2-2,3-2 enz. situaties 

Ook  meer met de cirkelspeler leren spelen. 

Mentaal:  

Op deze leeftijd moet er aandacht besteed worden aan de teamgeest,  respect leren op te  brengen voor 

elkaar,  eigen karakter  vormen , zichzelf leren inschatten, en zich leren beheersen bij stresssituaties op het veld. 

 

Aanval:  

Basistraining 

We moeten meer tijd nemen om aan individuele en technisch vorming te doen voor onze spelers. We moeten 

op lange termijn zoveel mogelijk onze spelers bijleren (brede kennis). Ook werp- en pastechnieken aanleren en 

dit met de beide handen. 

Het aanleren en verbeteren van slagworp en valworp zijn heel  belangrijk. De balaanname in voorwaartse 

beweging en aanleren van diverse schijnbewegingen. Ook leren spelen met je cirkelspeler in diverse ruimtes. 

Ook  loopscholing moet  aan bod komen.  

Individueel 

1 -1 situatie blijven herhalen  en shot- en pasvariaties herhalen, lichaamsbewegingen met / zonder bal blijven 

oefenen. 



We proberen rond te spelen met een aantal pasvariaties. 

Proberen doelgevaarlijk te zijn vooraleer  we een pas geven aan een medespeler. 

 

Slagworp  : 

 De slagworp is een belangrijke vorm in het handbal. Dit moeten ze perfect kunnen. 

U 14 wordt ook  heupworp en sprongworp aangeleerd 

 

Schijnbeweging  : 

Schijnbewegingen worden eerst toegepast in een 1-1 vorm.  

Ook volgende thema’s komen aan bod: 

  Richtingsverandering :speler proberen op een fout been zetten. 

Lichaamsbeweging : de aanvaller probeert een doorbraak uit te voeren langs een andere kant waar de 

verdediger niet staat. 

 Passchijnbeweging : er wordt een pas gegeven en daarna verdere actie ondernomen. 

Worpschijnbeweging : de aanvaller dreigt met een worp en gebruikt de reactie om een andere actie 

uit te voeren. We trachten om schijnbewegingen te maken naar werparmzijde en niet werp  armzijde 

kant.  

 

Tegenaanval  : 

Het snel omschakelen van verdediging naar aanval gebeurt door middel van snelle en korte passen, (of snelle 

opzet in het midden na doelpunt) We willen dat de kinderen  zich snel op een correcte manier leren 

verplaatsen in verschillende fases naar doel. 

 

Verdediging  : 

Heel veel  oefenvormen kunnen hier betrokken worden. Wij gaan naar 5-1 en 3 -3 en 4-2 systeem 

overschakelen. Ook de offensieve verdediging blijven we toepassen met mandekking.  Leer de kinderen 

contact te maken en vooral met het lichaam verdedigen en lichtjes door de benen te zakken met hun juiste 

voet voor. 

Ook  de happigheid op de bal is een zeer belangrijk gegeven voor deze doelgroep, ook  proberen bij de 

tegenstander een fout uit te lokken. De kinderen moeten  zich amuseren in verdediging. 

Basisafspraken in verdediging : 

Iedereen is verantwoordelijk voor de aanvaller die in zijn zone komt. We proberen vooral te communiceren 

(praten) in verdediging. We proberen het initiatief te nemen om ook voor de aanvaller te zijn. We leren ook 

onze speler over te nemen in verdediging. We trachten elkaar te helpen wanneer een speler zijn duel verliest. 

We proberen vooral op training allerlei soorten situaties uit: 3-3,4-4,5-6  enz..  

 

D o e l m a n / v r o u w :  

Hier trachten we stilaan over te gaan naar een vaste doelman/vrouw. Dit is belangrijk  naar meer specifieke 

trainingen . 

 Afspraken met verdediging en lange pas kunnen ook als thema aan bod komen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Opleidingsplan voor U16 jongens en meisjes  

 

Voor de spelers van de U16 is een trainingskwantiteit van 2 trainingen in de week voldoende.  

Op deze leeftijd trachten we meer het onderscheid te maken tussen recreatief en competitief 

spelen.   

  

ALGEMEEN: 

Het is een feit dat de basisvorming de basis vormt van elke handbalwedstrijd, ongeacht of het nu 

over breedtesport gaat of over topsport. Nadien volgt de opbouwtraining die ons meer naar de 

prestatiegerichte sport brengt, vandaar dat we binnen onze vereniging hier een opdeling willen 

maken in recreatief en meer competitief, doch opleiding blijft de hoofddoelstelling voor deze 

leeftijd.  

We moeten erover waken dat de overgang van basis  naar opbouwtraining vloeiend verloopt. Dit is 

helaas slechts mogelijk indien alle spelers de basis goed onder de knie hebben.  

Accenten:  

In de basisopleiding hebben we op veelzijdigheid gehamerd, vanaf nu gaan we langzaam meer 

aandacht besteden aan de specialisatie.  

Ook hier mogen we echter niet uit het hoofd verliezen dat we veelzijdig en gevarieerd moeten 

blijven trainen, dit is vooral belangrijk uit concentratie en motivatie oogpunt:  

- Veel bewegingsvormen aanbieden  

- Inhoud en accenten variëren in elke training.  

- Verschillende trainingsmethoden aanbieden.  

- Andere sporten inlassen.  

Verder bouwend op vorige punten kunnen we volgende beleidslijnen uitschrijven:  

a. We moeten de opbouwtraining starten met een specialisatie, zowel in aanval als in verdediging. Dit 

mag echter niet betekenen dat één enkele speler enkel nog op eenzelfde positie zal spelen, 

integendeel, het moderne handbal eist dat spelers op meerdere posities in te zetten zijn.  

b. We moeten werk maken van de hogere belasting van de spelers om ze voor te bereiden op het 

volwassenenhandbal. 

c. Als derde punt moeten we de spelers steunen om hun ambitie waar te maken maar ook 

confronteren met de verantwoordelijkheden van hun eigen prestatie en houding binnen het 

ploeggegeven.   

  

MOTORISCHE BASISTRAINING:  

We komen nu in de tweede belangrijke motorische ontwikkelingsfase terecht.   

Het is bijzonder belangrijk om veel aandacht te besteden aan het verbeteren van de kracht, 

uithouding en snelheid, techniek en coördinatie. De prestaties zouden in deze categorie heel wat 

hoger moeten liggen dat bij de U14.  

  

Coördinatietraining  

 Men kan de algemene coördinatievaardigheden onderverdelen in vier componenten:  

1. Motorische leervaardigheid (hoe snel leert men een beweging aan)  

2. Coördinatie onder tijdsdruk (bewegingen goed uitvoeren in spelsituaties)  

3. Precisie  



4. Beheersing (reageren en aanpassen op een gewijzigde situatie)  

 

  

De trainbaarheid is op deze leeftijd duidelijk beter dan in voorgaande categorieën. Door de 

verhoogde conditionele mogelijkheden kunnen de spelers ook op coördinatie vlak grote 

vooruitgang maken.  

De combinatie van de coördinatie, techniek, tactiek en fysieke training wint meer aan terrein.  

Zowel in de opwarming als tijdens de rest van de training zullen meer oefeningen met een hoge 

coördinatie waarde verwerkt worden.   

Hét zwaartepunt in coördinatietraining is het technisch – tactisch geven van allerlei passen:  

 

Slagworp  Botspass  Pass achter hoofd/rug  

Pass uit de pols  Onderhandse pass  Bovenhandse pass  

Borstpass  Sprongpass  Pass uit draaibeweging  

Passes op verschillende 

hoogtes  

Passes in verschillende 

richtingen  

Passes over verschillende 

afstanden  

Pass met links, rechts, beide 

handen  

Tegen de looprichting in 

passen  
Met en zonder oogcontact  

 

Door deze verschillende passvormen kan men eindeloos variëren tijdens de verschillende 

oefeningen.  

Techniek   

Tegenwoordig wordt van de spelers verwacht dat ze heel het gamma beheersen. Dit is echter enkel 

mogelijk indien de spelers technisch goed opgeleid zijn. In de basistraining werd in de eerste plaats 

nadruk gelegd op de technische vervolmaking, in de opbouwfase staan we meer stil bij het 

toepassen van die technieken in wedstrijdgerelateerde situaties.   

De trainingen kan men onderverdelen in twee grote delen, enerzijds heb je de techniekvariatie en 

anderzijds de techniekaanpassing. Onder het eerste verstaan we bv een variatie van een 

basistechniek onder het tweede de keuze van een bepaalde techniek aan de hand van de situatie. 

Beide delen zullen echter voor een groot deel samen getraind worden omdat het niet altijd 

eenvoudig is om een lijn te trekken.  

Techniekvarianten  

Het is duidelijk dat de spelers techniekvariaties leren uit ervaring. Het gericht aanleren van die 

variaties zal het leerproces echter drastisch versnellen.   

Elke beweging kan men splitsen in een hoofdbeweging en nevenbewegingen. Bij een sprongworp is 

de eigenlijke werpbeweging de hoofdbeweging, de aanloop en de sprong zelf zijn de 

nevenbewegingen. De nevenbewegingen bezitten zoveel variabelen die elk op hun beurt kunnen 

aangepast worden.  

 

Het is belangrijk om vroeg te beginnen met  variaties te trainen. Je moet er echter steeds rekening 

mee houden dat niet iedereen alles zal kunnen beheersen. Om niet iedereen daarvoor te straffen 

kan je dus het best differentiëren.   



Je kan de variaties ofwel apart inoefenen ofwel gecombineerd.  

Techniekaanpassing   

We moeten de spelers volgende zaken bijbrengen:  

1. Het waarnemen, herkennen en verstaan van een situatie.   

2. De keuze maken welke de beste techniek is in die situatie  

3. Het kiezen van een bepaalde techniekvariante  

  

Daarna volgt de Wat - keuze. Daarmee willen we zeggen dat de speler in functie van de situatie 

moet beslissen wat hij moet gaan doen (pas/shot/schijnbeweging/…).   

Dan komt de Hoe - keuze. Op welk manier ga je de actie uitvoeren? (botspas/gestrekte pas/…)  

Tussen de eerste en de derde stap zit maar een fractie van de seconde, we moeten dus ook werken 

op twee punten: de juistheid van de beslissing enerzijds en de snelheid van de beslissing anderzijds.  

De spelers moeten leren om een onderscheid te maken tussen cruciale informatie en 

randinformatie, een speler moet er in slagen om de cruciale situaties snel te herkennen, dit kan 

enkel door te weten welke informatie je snel moet verwerken en welke je niet moet verwerken.   

Een ander belangrijk punt is de anticipatie. De spelers moeten leren hoe verdedigers gaan reageren 

op hun acties.   

Om de techniekaanpassing aan te leren zal men ook van het vereenvoudigingprincipe uitgaan, we 

beginnen met een uitgeklede situatie en verhogen de moeilijkheidsgraad gradueel.  

Tactiek  

 In principe leren we  de juiste  keuze te herkennen. De spelers worden zo geschoold dat ze per 

situatie zullen leren wat ze het best doen.  

Het belangrijkste is de spelers te zeggen welke mogelijkheden ze hebben in het vrije spel.  

De  keuzes worden afgesproken in bepaalde spelsituaties en we zullen hier naar handelen.  

Observatie  

 Hier gaat het om het aanleren en het snel zien, herkennen en anticiperen van een bepaalde 

situatie.  

In het vrije spel zullen de spelers al zo veel informatie moeten verwerken dat we hier stap per stap 

moeten werken. Ook hier baart oefening kunst, we beginnen met relatief eenvoudige situatie en 

verhogen geleidelijk de moeilijkheidsgraad.  

1. Oefening met vooraf bepaalde actie van verdediger  

2. Oefening met verminderde actie van de tegenspeler  

3. Oefening met vrije rol voor de verdediger  

  

Hier moet het gegeven van de subjectieve techniek/tactiek keuze getraind worden. Vergist een 

speler zich hier altijd in, dan zal hij ook geen succesvolle actie kunnen ondernemen zelfs als hij die 

technisch perfect beheerst.  

Lenigheid/Krachttraining  

 We hebben het al meermaals gezegd, de trainer moet ervoor zorgen dat zijn spelers in de eerste 

plaats een brede atletische vorming krijgen en in de tweede plaats pas een specifieke 

handbalgerichte.  



We moeten erover waken dat we de kracht en beweeglijkheidtraining aanpassen aan de 

biologische ontwikkeling van de kinderen.  

Krachttraining bij jeugdteams gebeurt in drie fases:  

1. Mobilisatie en versterking van de gewrichten  

 In de eerste fase moet we ervoor zorgen dat gewrichten soepel worden, maar zeker ook dat de 

spieren die ze ondersteunen versterkt worden: 

- rekoefeningen  

- coördinatie in sprongoefeningen  

- statische krachttraining zonder de gewrichten te belasten  

  

2. Stabilisatie van de romp en gewrichten  

    In de tweede fase worden er dynamische oefeningen ingevoerd in combinatie met de 

statische. De kracht uithouding wordt ook verhoogd:  

3. Specifieke krachtvaardigheden  

Vanaf nu is er sprake van een algemene krachttraining. De sprong en werpkrachttraining en 

de kracht uithouding bij verdedigingsoefeningen sluiten daar naadloos bij aan.  

We moeten erover waken dat de krachttraining NOOIT de beweeglijkheid verminderd. Daarom 

dat kracht- en beweeglijkheidtraining hand in hand gaan.  

Belang van krachttraining  

1. Bij de jeugd moet de krachttraining op lange termijn gepland worden.  

2. In elke training moet er aandacht besteed worden aan stabilisatie van gewrichten en romp.  

3. Oefeningen met halters en toestellen mogen pas gedaan worden op het moment dat de spelers 

volgroeid zijn.  

4. Krachttraining met het eigen lichaamsgewicht of met heel kleine gewichten moet van jongs af aan.  

5. Om overbelasting tegen te gaan moeten de verschillende spiergroepen afwisselend belast worden.  

6. Vooraleer te werken met hogere gewichten moet er eerst met meer herhalingen gewerkt worden.  

7. Hoe langer de krachttraining hoe langer de regeneratie.  

8. Om spierverkorting te vermijden moeten krachttraining en rekoefeningen steeds samengaan.  

  

Uithouding  

 Deze spelers bezitten de kwaliteit om relatief eenvoudig hun conditie te kunnen verbeteren.  

 

Snelheid   

Snelheid is in het moderne handbal wellicht de meest belangrijke factor, het tempo van het spel is 

enorm de hoogte in gegaan:  

- Groter aandeel van de tegenaanval.  

- Systematische verkorting van de opbouwfase in aanval.  

- Hogere pas- en actiesnelheid.  

 Het is duidelijk dat de snelheidstraining prominent moet aanwezig zijn in de trainingen. Volgende 

vier punten moeten zeker ingebouwd worden:  

1. Verbetering van de loopcoördinatie en basissnelheid.  



2. Specifieke spelvormen op basis van basketbal  

3. Oefeningen om de beensnelheid te verbeteren  

4. Tegenaanval, spurten met richtingswissels  

 Mentaal aspect   

1. Handbal moet een belangrijke plaats gaan innemen in de vrijetijdsbesteding van de kinderen.  

2. De trainer moet er niet alleen zijn om de problemen op training/wedstrijd op te lossen, hij moet ook 

klaar staan om extrasportieve problemen de baas te kunnen.  

3. De spelers moeten zich bewust zijn van hun eigen verantwoordelijkheid, ze moeten weten wat hun 

gedrag kan betekenen voor hun eigen prestatie maar zeker ook voor dat van het team.  

  

1. AANVAL  

 Tactiek   

Bij de ontwikkeling van de aanvalstactiek moeten we één punt voor ogen zien, hoe beter de 

individuele vaardigheden hoe efficiënter de teamtactiek.  

  

Inhoud   

In elke training moeten voldoende vormen van positiespecifieke scholing zitten, tijdens de 

opwarming moeten ook voldoende individueel technische oefeningen blijvend herhaald worden. 

Baltechnische zekerheid is immers van primordiaal belang.  

Individuele tactiek  

Hieronder verstaan we de positiespecifieke technisch individuele opleiding. Het is de bedoeling 

om het positiespecifieke actierepertorium uit te breiden. We mogen echter niet uit het oog 

verliezen dat op internationaal niveau men afstapt van een te enge positiespecialisatie:  

1. De spelers zullen geschoold worden voor meerdere posities.  

2. De individualiteit moet voorop staan in de opleiding.  

  

Groepstactiek   

Na de groepstactiek in de basisopleiding gaan we nu naar een veel uitgebreidere groepstactische 

scholing. Dit kan best gecombineerd worden met de positiespecifieke training, het doel moet zijn 

dat je met groepjes van twee een zeer variabel tactisch samenspel krijgt. (LO-LH, MO-RO,…)  

Teamtactiek  

De teamtactiek is ondergeschikt aan de groepstactiek. We beginnen toch met de elementaire 

aanvalsconcepten die gebaseerd zijn op de positiewissels:  

- Overgang van de hoekspeler naar 2
de

 cirkelspeler  

- De verschillende mogelijkheden voor het wisselen van positie tussen de opbouwers.  

De individuele creativiteit mag in geen geval lijden onder het tactische concept. De vastgelegde 

bal- en loopwegen zijn slechts een hulpmiddel voor de creativiteit van de spelers.  



Positiespel  

  

Breedte   

Om een zo groot mogelijke bewegingsruimte te creëren voor de 1-1 en de groepstactische acties 

moeten we er de spelers op wijzen om het spel zo breed mogelijk te houden.  

Gelijktijdig moet men de spelers er blijven aan herinneren om steeds in voorwaartse beweging de 

bal te ontvangen, ook hierdoor ga je meer ruimte creëren doordat de verdedigers minder tijd 

hebben om de bressen te dichten.  

Indien de bal naar de opbouwer gaat stelt de hoekspeler zich op het kruispunt van de 9 meter om 

betrokken te worden in het spel, gaat de bal de andere kant op stelt hij zich zo diep mogelijk op in 

de hoek. De hoekspeler moet leren wanneer hij waar moet staan, indien er overtal gecreëerd is kan 

hij van diep vertrekken om in een gunstige positie naar shot te gaan.  

 

Tempo  
Een dynamisch, snel spelen met doelgevaarlijke dreiging is de basis van een succesvolle aanval.   

 

Methodiek  
Zwaartepunt zal zijn om het overslaan van een positie aan te leren na een overgang. Ook het 

samenspel met de cirkelspeler moet worden aangepakt, de verschillende manieren om een sper te 

zetten. Hij moet leren op welke manier hij een medespeler kan helpen.  

Volgende 7 regels moeten we de jongeren bijbrengen:  

- Aan een goede aanval gaat steeds een dynamische doelgevaarlijke opbouw vooraf.  

-Bouw verrassende passen in, geef de verdediging niet de kans te intercepteren.  

-De hoekspelers zijn verantwoordelijk voor het breed houden van het speelveld.  

-Elke onderbreking door middel van een fout is een nederlaag, probeer dit te vermijden door snel,    

dynamisch rond te spelen en op tijd de bal te laten gaan.  

-Standaardbewegingen van de verdedigers observeren en uitbuiten.  

-Contrabewegingen kunnen de verdediging openrijten.  

-De passnelheid moet hoger liggen dan de bewegingscapaciteit van de verdediging.  

  

Positiewissels  
 Hier verstaan we de positiewissels (vooral van de opbouwers) en de overgang van zo goed als alle 

posities. De bedoeling is om enerzijds de spelers in beweging te zetten maar zeker ook om de 

verdediging niet de kans te geven de sterke en zwakke punten van zijn tegenstander te laten 

ontdekken.  

  

Kruisen  
De positiewissels gebeuren in principe voor de verdediging, de posities na de wissel worden 

ingenomen. De bedoeling van de positiewissel is zeker ook het doorbreken van de 

standaardsituaties waar de verdediger mee te maken heeft.  

 
Overgang naar 2de cirkel 
Voor de overgang komen eigenlijk alle posities in aanmerking:  

1.We dwingen de verdediging door te geven en over te geven, wat tot fouten kan leid 

2.We confronteren de verdedigers met een andere situatie.  

 Deze overgang dwingt de verdediging er toe andere afspraken te maken, iets wat tot problemen     

kan leiden.  

  

Positiespecifieke scholing van de opbouwer  

 De opbouwer blijft de dragende speler hoewel de hoekspelers en de cirkelspeler zeker aan belang 

hebben gewonnen. Eigenlijk bestaat de taak van de opbouwer uit drie zaken:  



1. Hij is verantwoordelijk voor de opbouw en het speltempo.  

2. Al zijn acties volgen uit een dynamische doelgevaarlijke balcirculatie.  

3. De opbouwer geeft de meeste impulsen voor het groeptactische samenspel met de pivot en de 

hoekspelers.  

  

De actieradius van de opbouwer blijft niet beperkt tot zijn eigen positie, daarom dat de opbouwers 

ook op de andere posities uit de voeten moeten kunnen.  

 

Worpvarianten  

We vinden het zinvol om veel aandacht te schenken aan de ontwikkeling en verbetering van de 

sprongworp.  

 

Aanzet  Werprichting  Werpbeweging  Positie  

Naar binnen  Werparmzijde  Gewoon  MO  

Naar buiten  Désaxé  Snel  LO/RO  

Recht door    Na passschijnbeweging  LH/RH  

1.2.3 stappen    Na werpschijnbeweging  Tegenaanval  

Twee benen    Op hoogste punt    

Fout been  

  

  

  

  

Slagworp  

  

  

  

  

In stijgende deel  

In dalende deel  

Hoofdhoogte  

Heuphoogte  

  

  

  

  

Aanzet  Werprichting  Werpbeweging  Positie  

Naar binnen  Werparmzijde  Na passchijnbeweging  MO   

Naar buiten  Désaxé  Na werpschijnbeweging  LO/RO   

Recht door  Heupworp    Tegenaanva

l  

 

1.2.3 stappen         

Uit de loop         

Uit stand         

  

Schijnbewegingen   

We hebben de schijnbeweging al besproken bij de basisopleiding, vooral het vervolg van de 

schijnbeweging krijgt nu meer aandacht.  

  

Loopschijnbewegingen  
Eigenlijk horen de loopschijnbewegingen eerder bij de groeptactische opleiding gezien ze 

afhankelijk zijn van de pasgever en de pasontvanger. Loopschijnbewegingen worden hoofdzakelijk 

zonder bal uitgevoerd. We proberen daarmee de verdedigers op het foute been te zetten.  

 

Schijnbewegingen met bal  
Volgende schijnbewegingen moeten in het kader van de positiespecifieke scholing aangeleerd 

worden:  

Lichaamsschijnbeweging  



Richtingsverandering  

Worpschijnbeweging  

Passchijnbeweging   

Deze schijnbewegingen hebben allen als doel de verdediger op het foute been te zetten, de 

vervolgactie is voor deze bewegingen gelijk: doelworp, aanspeel, pass.  

  
Pass- en aanspeelvarianten  
We kunnen de opbouwers volgende vier pasvarianten aanleren:  

Slagworp pass  

Dit blijft de meest aangewende pas. Al zijn hier nog verschillende variaties mogelijk. (hoofdhoogte, 

uit loop, zonder wapening, désaxé)  

Polspass  

Dit is een alternatief voor de slagworp, met als voordeel dat een korte pas sneller kan gegeven 

worden.  

Sprongpass  

  Dit is pas effectief op het moment dat er een worpdreiging is.  

Blinde pass  

 

 Positiespecifieke scholing van de hoekspeler   
Jarenlang was een hoekspeler enkel een aanspeelpunt, tegenwoordig wordt er heel wat meer 

verwacht van deze positie. Deze spelers beschikken ook over het grootste werparsenaal en zijn voor 

een deel verantwoordelijk voor de attractiviteit van het handbal.  

Gezien ze ook regelmatig naar tweede cirkelspeler zullen overgaan is het aangeraden om hen ook 

de specifieke technieken van die positie aan te leren. 

  

Worpvarianten  

Aanzet  Werpuitvoering  Werpbeweging  

Positie diep  Direct hard  Wapenen   

Positie hoog  Geplaatst  - naar voor   

Als opbouwer  Draaibal  - naar achter   

1.2.3 stappen  Lob  Hoogte   

Goed been    - hoofdhoogte   

Fout been    - 

schouderhoogte  

 

    Moment   

    - snel    

    - 2
de

 tempo   

    Plaats   

    - 2
de

 paal   

    - 1
ste

 paal   

Schijnbewegingen  
Deze zijn vergelijkbaar met die van de opbouwer.  

  

Loopschijnbewegingen   
Deze kunnen heel nuttig zijn bij een offensieve dekking op de hoekpositie.  

 

Schijnbewegingen met bal   
Volgende vier schijnbewegingen moet een hoekspeler beheersen:  

Schijnbeweging naar binnen 

Schijnbeweging naar buiten 

Overhaalbeweging  

Pirouette  



 Pass- en aanspeelvarianten  
 De pass uit de pols wordt door een hoekspeler beduidend meer toegepast dan door de opbouwer, 

vooral bij de opzetbeweging.  

 

 Positiespecifieke scholing van de cirkelspeler  

  

Worpvarianten  

Aanzet  Werpuitvoering  Werpbeweging  Werpuitvoering  

Balaanname  Werparmzijde  Wapenen  Direct 

hard  

 

- in stand  Tegenwerparmzijde  - naar voor  Geplaatst   

- in loop    - naar achter  Draaibal   

- frontaal    Moment  Lob   

- rugwaarts    - snel   Direct 

hard  

 

- zijdelings    - 2
de

 tempo     

Balaanname na    - na schijnbeweging     

- richtingsverandering         

- draaien         

- schijnbeweging         

Afstoot         

- twee benen         

- goed/fout been         

- na 0-3 stappen         

  

Schijnbewegingen   
Gezien de cirkelspeler normaal gezien onder constante bewaking staat, zijn schijnbewegingen voor 

hem een belangrijk hulpmiddel om in balbezit te kunnen komen.  

 schijn sper  

 Bal gaan vragen op de 9 meter  

  Bal vragen aan één kant en plots andere kant oplopen 

1-1 situatie in balbezit  

  

Pas- en aanspeelvarianten   
Zwaartepunt is het aannemen van de bal in verschillende posities en dit onder druk.  

  

Tegenaanval   
Gezien de tegenaanval aan belang heeft gewonnen moeten we in de opbouwtraining daar veel tijd 

en energie aan besteden.  

De pastechniek in beweging, het observeren onder tijdsdruk, zijn factoren die de 

tegenaanvaltraining zeker moeten bevatten.  

Het belangrijkste punt is de snelle overgang van verdediging naar aanval. 

 

1
ste

 fase  

 De samenstelling hangt natuurlijk af van het verdedigingsconcept, maar we mogen er toch vanuit 

gaan dat we moeten streven naar een situatie waar de hoekspelers en de cirkelspeler de eerste fase 

lopen en de opbouwers de 2
de

.  

Het is belangrijk dat eenieder de afspraken kent en blind uitvoert om een tegenaanval zo snel 

mogelijk uit te voeren.  

De eerste fase moet vertrekken zodra de tegenstander de bal verliest. Het eerste doel is dan ook om 

de teruglopende ploeg te overlopen.  

 



 2
de

 fase   

De tweede fase zorgt eerst voor de afscherming van het eigen doelgebied om een rebound te 

verhinderen.   

De eerste lijn mag zeker het spel niet stoppen indien er geen shotkans komt, ze moeten dan de 

tweede lijn aanspelen die eventueel een overtal  situatie kan creëren.  

Indien er geen lange pass naar de eerste lijn mogelijk is tracht de tweede lijn de bal zo snel 

mogelijk met korte passes op te brengen. Wat er nadien gebeurt moet worden afgesproken.  

De tweede lijn moet steeds de eerste lijn in het oog houden om eventueel een vrije man aan te 

kunnen spelen indien mogelijk.  

De tweede lijn mag bij het opbrengen van de bal nooit op één lijn lopen, in praktijk zal de 

middenman zich een klein beetje laten terugvallen.  

 

Afspraken  
Voor de eerste lijn geldt:  

-Na balverovering snel starten en proberen een voorsprong te halen op de verdedigers.  

-Steeds beide hoeken bezetten om het spel breed te houden.  

-Oogcontact met de doelman en tweede lijn.  

-Geen fout laten maken op hem.  

-Steeds aanspeelbaar zijn om de tweede fase eventueel te kunnen afwerken.  

  

Voor de twee lijn geldt:  

-Doelgebied beschermen voor de rebound.  

-Spel open trekken om aanspeelbaarheid van de doelman te vergemakkelijken.  

-Niet op één lijn lopen.  

-De middenspeler moet steeds aanspeelbaar zijn.  

-Enkel dribbelen in noodgevallen.  

-Nooit achter een verdediger lopen.  

-Tegen offensieve verdedigers met schijnpassen werken.  

-Proberen overtal te creëren.  

 

2.VERDEDIGING  

  

Algemeen  

 Er is slechts één grote lijn door heel de jeugdopleiding: OFFENSIEF VERDEDIGEN  

Enkel door deze visie door te drukken kunnen we individueel goede spelers vormen. Van de 

mangebonden 3-3 gaan we nu naar de balgebonden 3-2-1.  

Enkel als de basisprincipes van de 3-2-1 beheerst worden kan men ook overstappen naar de 6-0.  

3-2-1   

Evenals de 3-3 zullen we nu ook de 3-2-1 aanleren via spelvormen in standaardsituaties. 

Noodzakelijke technische en individueel tactische elementen dienen geïsoleerd te worden getraind.  

Toonaangevend zijn hier de kwaliteiten van de loop- en bewegingstechniek, de 1-1, deze moeten 

vanaf nu zeker positiespecifiek getraind worden.  

Het doel is om steeds een overtal situatie te creëren aan balzijde. Daardoor is de diepte van de 

verdediging groot maar is de breedte natuurlijk smal.  

Er zijn 10 algemene basisregels:  

1. Heel de verdediging schuift mee naar balzijde.  

2. Snel uitstappen en afzakken.  



3. De medespelers schermen de ruimte af achter de uitstapper.  

4. Verdedigers waarvan de aanvaller niet in balbezit is, zakken af om de ruimte op cirkel mee te 

helpen dekken.  

5. Bij het insnijden van een tweede cirkelspeler worden de loopwegen aangepast.  

6. Een sper wordt overlopen.  

7. Het tegenhouden van de loopweg van de aanvaller.  

8. Permanente storing van de balcirculatie.  

9. Technische fouten provoceren.  

10. Ballen onderscheppen.  

 De tactische afspraken kunnen enkel in wedstrijdgerichte oefeningen geoefend worden, voor de 

spelers is de observatie van de verschillende situaties immers van groot belang. Ook kunnen zo de 

groepstactische afspraken getraind worden.  

 

3.DOELMAN  

In regel moeten de doelmannen volgende eigenschappen hebben:  

-Motorisch begaafd zijn.  

-Goede coördinatie hebben.  

-Grote reactiesnelheid hebben.  

-Geen angst hebben.  

 
Basistechnieken  
In de basistraining hebben ze al geleerd hoe ze een bal moeten stoppen, nu gaan we meer specifiek 

aanleren hoe ze zich moeten opstellen voor shots op hoek.  

 

De basisopstelling is aan de paal met armen omhoog.  

 

De doelman zet een stap vooruit en volgt de inspringende hoekspeler om de hoek te verkleinen. 

  

Tijdens het shot zelf gooit hij de tweede paal dicht vooral met de benen en met de armen volgt hij de 

werparm.  

 

Volgende technieken zijn belangrijk:  

-Het bovenlichaam is steeds frontaal naar de werper gericht.  

-Het zwaaibeen en beide handen dekken de lange hoek. 

 


