
Coachmap 
    
 

 

 

 

 

 

 



 

 

CoachmCoachmCoachmCoachmapapapap    Coachmap 

1 

H
A
N
D
B
A
L
S
IT
E
 -
 2
0
0
8
  
 

Inhoudsopgave Coachmap 
 

Voorwoord...........................................................................................................................3 

Jeugdopleidingsplan ................................................................................................................................. 3 
Prestatie- en recreatiehandbal .................................................................................................................. 3 
Vrijwillig kader........................................................................................................................................... 4 
Het gebruik van de coach-map ................................................................................................................. 4 

Eigenaar Coachmap ...........................................................................................................5 

Telefoonketting Team ........................................................................................................6 

Wat is het specifieke van jeugdhandbal?.........................................................................7 

Wanneer ben ik een goede coach?...................................................................................9 

Richtlijnen voor het coachen van een jeugdteam .........................................................10 

Seizoen indeling ..................................................................................................................................... 10 
Standen.................................................................................................................................................. 10 
Toernooien ............................................................................................................................................. 10 
Overlegstructuur ..................................................................................................................................... 10 
Wanneer speelt mijn team? .................................................................................................................... 11 
Wat moet ik meenemen naar een wedstrijd?........................................................................................... 11 
Vervoer uitwedstrijden ............................................................................................................................ 11 
Afkeuring bij slecht weer ......................................................................................................................... 11 
Wat te doen bij verhindering van een speler?.......................................................................................... 12 
Wat te doen bij verhindering van de scheidsrechter?............................................................................... 12 
Wat te doen bij te weinig spelers?........................................................................................................... 12 
Wat te doen bij te laat komen?................................................................................................................ 12 
ZaaIdienst/velddienst .............................................................................................................................. 12 
Het <NAAM VERENIGING> tenue.......................................................................................................... 12 
Reserveshirts.......................................................................................................................................... 12 
Hou contact met de trainer! ..................................................................................................................... 13 
Risico's ................................................................................................................................................... 13 
Grote Club Actie ..................................................................................................................................... 13 

Enkele afspraken tussen coach en spelers....................................................................14 

Bevorderen van de zelfstandigheid ......................................................................................................... 14 
De aanvoerder........................................................................................................................................ 14 
Afspraken bij verhindering....................................................................................................................... 14 
Afspraken over vervoer naar uitwedstrijden............................................................................................. 14 
Verzameltijdstip ...................................................................................................................................... 14 
Trainingen .............................................................................................................................................. 15 
Kleding en veiligheid ............................................................................................................................... 15 
Gedrag in de sporthal ............................................................................................................................. 15 
Hygiëne .................................................................................................................................................. 15 
Aandacht bij ziekte of blessure................................................................................................................ 16 
Nevenactiviteiten .................................................................................................................................... 16 

 



 

 

CoachmCoachmCoachmCoachmapapapap    Coachmap 

2 

H
A
N
D
B
A
L
S
IT
E
 -
 2
0
0
8
  
 

Coachen op de wedstrijddag...........................................................................................17 

Coachen voor de wedstrijd...................................................................................................................... 17 
Coachen tijdens de wedstrijd .................................................................................................................. 18 
Coachen in de rust.................................................................................................................................. 19 
Coachen na de wedstrijd......................................................................................................................... 19 

Inleidende spelletjes voor de warming-up .....................................................................20 

Tactische aanwijzingen voor het coachen .....................................................................22 

Ontwikkelingen in het handbalspel .......................................................................................................... 22 
De opstelling bij jeugd-teams .................................................................................................................. 22 
Verdedigingsvormen............................................................................................................................... 22 
Aanvalsvormen....................................................................................................................................... 23 
Bijhouden van de score .......................................................................................................................... 24 
Kritiek  geven.......................................................................................................................................... 24 
Misdragingen / wangedrag van spelers ................................................................................................... 24 
Individueel belang - teambelang ............................................................................................................. 24 
Aanwijzingen voor coachen .................................................................................................................... 25 

Sportief spelen en coachen scoort altijd!.......................................................................27 

Fair Play ................................................................................................................................................. 27 
Onsportief gedrag ................................................................................................................................... 27 
Jong geleerd is oud gedaan.... ................................................................................................................ 28 
Scheidsrechters...................................................................................................................................... 28 
Kwaliteitsverbetering............................................................................................................................... 29 
Aandacht voor pestgedrag ...................................................................................................................... 29 
Vervelende incidenten ............................................................................................................................ 29 

Ouders en <NAAM VERENIGING> ..................................................................................30 

De rol van de ouder ................................................................................................................................ 30 

Eerste Hulp Bij sport Ongevallen....................................................................................32 

Blessurepreventie ................................................................................................................................... 32 

Warming-up.......................................................................................................................33 

Een warming-up is er voor iedereen! ....................................................................................................... 33 
Algemene rekoefeningen (8 à 10 minuten).............................................................................................. 36 

Cooling-down....................................................................................................................39 

 

 
 
 
In deze coachmap wordt de handbalster, de trainer/trainster en de coach aangeduid met het 

(nog) algemeen gangbare: de aanduiding in mannelijke vorm. 

Vanzelfsprekend is het niet de bedoeling handbalsters, begeleidsters en trainsters uit te 

sluiten. Integendeel! Het voortdurend verwijzen naar twee geslachten maakt de tekst echter 

minder leesbaar. Vandaar dat we deze keuze hebben gemaakt. 
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Voorwoord 
 

Het beleidsplan van de vereniging is geformuleerd volgens het spelidee van de 
Nederlandse Handbalvisie, waarin tevens de gemeenschappelijke 
handbaldoelstelling van de vereniging is weergegeven en dat verder een 

referentiefunctie heeft voor trainers, coaches, spelers en bestuur. Het technisch 
beleid is er op gericht om verenigingsbreed een gelijksoortig beleid te voeren voor 

zowel de senioren- als de jeugdsector. Het zal verder aan een ieder duidelijkheid 
verstrekken hoe men is gekomen tot genomen besluiten (openheid en 

transparantie). <NAAM VERENIGING> richt zijn beleid op de hoogste klasse van de 
breedtesport. 

Jeugdopleidingsplan 

Een groep leden en betrokkenen bij handbalvereniging <NAAM VERENIGING> hebben 
getracht om beleidsuitgangspunten voor de vereniging te formuleren. Daaraan gekoppeld is 
de organisatiestructuur gewijzigd, is een beleid m.b.t. communicatie opgezet en is een 
jeugdopleidingsplan opgesteld. 
Het jeugdopleidingsplan is de basis waaruit we werken. Wij gaan ervan uit dat het uitvoerend 
kader, waaronder coaches en trainers, bekend is met de inhoud van dit plan. Dit houdt ook in 
dat je als coach binnen de doelstellingen van dit jeugdopleidingsplan moet werken. 

Prestatie- en recreatiehandbal 

<NAAM VERENIGING> is een vereniging met een groep leden, die met prestatiehandbal 
bezig is. De vereniging probeert binnen de jeugdafdeling een groep leden op te leiden, die in 
de toekomst op zo hoog mogelijk niveau kan instromen. 
Prestatiehandbal vraagt om intensieve training al op jeugdige leeftijd. Handbalvaardigheden 
worden op jeugdige leeftijden gemakkelijker aangeleerd. Om voor een nationale jeugdselectie 
in aanmerking te komen wordt op 15-16 jarige leeftijd 8 uur trainingsarbeid verwacht. Om de 
talentvolle jeugd hierop voor te bereiden worden er voor deze jeugdleden extra 
trainingsmogelijkheden geboden. Dit gebeurt in overleg met de hoofdtrainer(s). 
 
Bij prestatiehandbal hoort selectie en dat wil zeggen "de een wel, de ander niet". Dit zal 
jaloezie opwekken en onrust. Dit hoort bij prestatiehandbal. Selecties zijn echter nooit 
definitief. Jeugdleden kunnen hierin een plaats verdienen. We verwachten van onze coaches 
een positieve, loyale houding t.o.v. prestatiehandbal. 
 
Enkele andere activiteiten in dit kader zijn: 

• Het spelen van een zogenaamde voorwedstrijd. Dit wil zeggen dat een jeugdteam een 
wedstrijd speelt, waarna direct een wedstrijd van dames 1 volgt.  

• De pupil van de week. Een jeugdlid krijgt de kans om bij een wedstrijd van dames 1 
op de bank te zitten. Het jeugdlid mag de wedstrijdvoorbereiding en warming-up 
meemaken, kortom sfeer proeven.  

Beide activiteiten worden gecoördineerd door de jeugdcommissie. 
 
Het uitgangspunt voor het jeugdbeleid is geweest dat <NAAM VERENIGING> een goed 
aanbod heeft voor alle jeugdleden van de vereniging. Aan de ene kant is dat de getalenteerde 
jeugd. Zij zullen zodanig moeten worden opgeleid dat ze in de toekomst op een hoog niveau 
kunnen instromen.  
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Daarnaast wil <NAAM VERENIGING> ook goede mogelijkheden bieden voor de jeugdleden 
die handbal als hobby recreatief bedrijven. Wij willen hen een duidelijke plaats geven binnen 
de handbalvereniging. 

Vrijwillig kader 

Het opleiden en begeleiden van de jeugd in de handbalsport vraagt de inzet van vele 
vrijwilligers. Het vinden van voldoende vrijwilligers is niet eenvoudig, het vraagt om een 
goede organisatiestructuur met een duidelijke taakverdeling.  
 
Voor jou als coach betekent de nieuwe organisatiestructuur dat je nog steeds voor algemene 
informatie naar de technische commissie kan stappen. Heb je specifieke vragen of 
opmerkingen over een speler dan kun je naar de coördinator van de leeftijdsgroep waarvan 
je coach bent. De namen van de betreffende personen vind je achterin deze map of in ons 
clubblad. 

Het gebruik van de coach-map 

Een van de aandachtspunten in de werkgroep jeugdbeleid is geweest om de trainers en 
coaches beter te informeren en te ondersteunen in hun taak die zij uitvoeren voor 
handbalvereniging <NAAM VERENIGING>. De coachmap die hier voor je ligt is een praktisch 
houvast die je kan ondersteunen in je activiteiten als coach. Naast praktische informatie over 
de spelers uit je team en handige adressen die je nu gebundeld hebt, staan de meest 
belangrijke punten uit het jeugdopleidingsplan in de coachmap. Ook is de coachmap bedoeld 
om alle coaches te voorzien van een pakket basisinformatie die hulp kan bieden om een 
goede coach te zijn. Deze coachmap geeft je veel informatie op papier. De technische 
commissie organiseert ongeveer iedere 7 weken een teka-avond (teka=technisch kader) om 
de trainers en coaches te informeren en bespreekt dan ook onderwerpen uit de coachmap. 
 
De belangrijkste taak die je als coach hebt is het begeleiden van het team waar dat nodig is. 
Daarbij is enthousiasme, handbalplezier en kunnen omgaan met jeugd heel belangrijk. Ook 
horen het regelen van organisatorische zaken voor je team tot je taak. 
 
Vergeet nooit: Als jeugdleider heb je een voorbeeldfunctie!  
Ouders/verzorgers geven hun zoon/dochter aan de jeugdleider mee met het volste 
vertrouwen dat ze in goede handen zijn. 
Dit houdt in dat de jeugdleider zich steeds moet realiseren wat wel en wat niet kan. Dit heeft 
alles te maken met waarden en normen die de vereniging, jij zelf en de sport tolereert. De 
begeleiding en training zal gericht moeten zijn op fair play. Het stimuleren van fair play gaat 
verder dan alleen het bestrijden van spelverruwing. Het betreft ook de omgang met trainers, 
coaches, medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, publiek etc. De jeugd zal moeten 
leren zich correct en sportief te gedragen in en buiten het veld. Dit hoort ook in de 
jeugdopleiding. Jij als coach kan daar aan een bijdrage leveren. 
 
Om je een beetje op weg te helpen in je functioneren als coach hebben we deze coachmap 
samengesteld. De coachmap bevat erg veel informatie die je zeker niet allemaal uit je hoofd 
hoeft te weten. De map is losbladig samengesteld zodat je jaarlijks het deel met informatie 
over je team kan vervangen en nieuwe informatie kunt toevoegen. Gebruik de map als 
naslagwerk en lees er af en toe eens in als je tegen bepaalde situaties aanloopt. Natuurlijk 
kun je met vragen ook altijd terecht bij de technisch commissie. 
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Eigenaar Coachmap 
 

Naam: .....................................................................................  

Adres:  .....................................................................................  

Postcode: .....................................................................................  

Woonplaats: .....................................................................................  

Telefoon overdag: .....................................................................................  

Telefoon ’s-avonds: .....................................................................................  

Mobiele nummer: .....................................................................................  

Registratienummer NHV:  .....................................................................................  
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Telefoonketting Team 
 
 
1 ...........................................................................  

2 ...........................................................................  

3 ...........................................................................  

4 ...........................................................................  

5 ...........................................................................  

6 ...........................................................................  

7 ...........................................................................  

8 ...........................................................................  

9 ...........................................................................  

10 ...........................................................................  

11 ...........................................................................  

12 ...........................................................................  

13 ...........................................................................  

14 ...........................................................................  
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Wat is het specifieke van jeugdhandbal? 
 

Als leider van een jeugdteam heb je niet alleen een organisatorische taak, maar ook als taak 
de jeugd te begeleiden bij het spelen van het handbalspel. 
Deze tweede taak is niet voor iedereen even gemakkelijk, zeker als je zelf geen handbal 
gespeeld hebt. Toch kunnen ook coaches die zelf handbal gespeeld hebben tegen knelpunten 
aanlopen want: 

volwassenen handbal is geen jeugdhandbal! 
 

Om vanaf de jongste jeugd het handbalspel te spelen volgens de regels en spelbeleving van 
de senioren is zeer slecht voor de vorming en ontwikkeling van de jeugdspeler. Het is 
belangrijk voor de coach van een jeugdteam om met een opleidingsbril naar jeugdhandbal te 
leren kijken. 
Eerst een korte toelichting op het verschil tussen jeugd- en seniorenhandbal. 
 

* fysieke verschillen 

Een jeugdige speler beschikt niet over de sprongkracht van een senior. Een goed sprongschot 
over de verdediger zal in een jeugdwedstrijd zelden te zien zijn. Op latere leeftijd kan de 
hoogte van de sprongworp door training aanzienlijk verbeteren. 
Een jeugdlid heeft een enorme bewegingsdrang en lijkt soms onvermoeibaar. De tactiek bij 
het spel moet hierop inspelen, het moet veel mogelijkheden tot bewegen bieden. 
 

* psychische verschillen 

Een jeugdspeler kan minder goed vooruit denken. Hij heeft ook nog weinig ervaring om 
situaties te herkennen. Die ervaring moet de jeugdspeler opdoen, met vallen en opstaan. 
Door veel te spelen, zal het kind leren. Een jeugdspeler heeft ook nog minder het gevoel om 
samen tot een sportresultaat te komen. Hij zal in de ogen van een volwassene soms 
egoïstisch ogen in zijn spel. 6 tegen 6 spelen past niet bij het wereldbeeld van de jongste 
jeugd. 
 

* mentale verschillen 

Let op, mentale eigenschappen als leergierigheid en winnaarsmentaliteit worden al jong 
gevormd. Een sportieve geest is bepalend voor de hele verdere ontwikkeling. Hier zijn de 
verschillen dus groot. 
 

* talent 

Een aantal eigenschappen als spelinzicht, een goede motoriek en snelheid zijn aangeboren en 
kunnen we aanduiden als talent. Andere eigenschappen zoals techniek, kracht en tactiek 
worden door training verder ontwikkeld. 
 

De sportieve ontwikkeling is als het beklimmen van een ladder, tree voor tree komt de 
jeugdspeler op een hoger niveau. Een probleem dat vaak voorkomt is dat volwassenen 
(ouders en jeugdcoaches), moeite hebben om het jeugdlid de tijd te gunnen om de trap tree 
voor tree te beklimmen. Door tredes over te slaan of de jeugdspeler in de rug te duwen 
bestaat het gevaar dat hij naar beneden valt en afhaakt. Dit is een groot probleem van de 
handbalsport: de jonge afhakers. 
 

Opvallend in gesprekken met jeugdcoaches over hun teams is dat ze het vaak hebben over 
het directe resultaat en mentaliteit, terwijl je bij een jeugdteam vooral moet kijken naar de 
ontwikkeling van vaardigheden en spelvreugde over langere periodes. Vergelijk het spel van 
je team en de individuele prestaties aan het begin van het seizoen met die aan het einde van 
het seizoen.   
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Opleiding staat in het jeugdhandbal centraal 
Direct resultaat is secundair 
 
Teveel naar de korte termijn kijken kan de lange termijn negatief beïnvloeden. De jaren 
lange ervaring in werken in een vereniging met prestatie-jeugd leert dat vroege 
jeugdsuccessen tot verzadiging leidt en de knokkersmentaliteit negatief beïnvloedt. Daarom 
vinden wij het heel belangrijk om jeugdleden voortdurend sportieve uitdagingen te bieden. 
Dit kan het noodzakelijk maken om tijdens het seizoen teamsamenstellingen aan te passen. 
 

Bij de jeugd gaat de ontwikkeling van het individu daarom voor het teambelang. 

 
Wij begrijpen dat het voor de coach en de rest van het team niet altijd makkelijk is als er een 
goede jeugdspeler naar een hoger team gezet wordt. Met bovenstaande uitleg gaan wij ervan 
uit dat onze coaches begrijpen dat het voor de speler beter is en dat je als coach dit ook 
duidelijk maakt aan de rest van je team. Dit kan veel onduidelijkheid voorkomen. 
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Wanneer ben ik een goede coach? 
 
Veel mensen denken dat iemand die zelf heeft gehandbald ook direct geschikt is om als coach 
op te treden. Dat hoeft dus niet zo te zijn. Je bent een goede coach voor onze handballende 
jeugd als: 

• je niet alleen verstand van handbal maar ook van jeugd hebt. Hou rekening met de 
lichamelijke ontwikkeling van je spelers om in te kunnen schatten waartoe ze in staat 
zijn; 

• je rekening houdt met verschillen in persoonlijkheid van je spelers. Wat goed is voor 
het ene jeugdlid is niet automatisch goed voor het andere jeugdlid; 

• je rekening houdt met verschillen in sociale, economische en etnische achtergrond. 
Een goede coach geeft evenveel aandacht en instructies aan alle leden van de groep 
en geeft iedereen het gevoel erbij te horen; 

• je niet alleen oog hebt voor het winnen van de wedstrijd. Een lange termijn 
doelstelling als het begeleiden van onze jeugd bij hun lichamelijke, psychologische en 
sociale ontwikkeling is belangrijker dan winnen; 

• je leert jonge sporters van succes te genieten, maar ook teleurstellingen te 
verwerken; 

• je de jeugd normen en waarden bijbrengt en daarin zelf het goede voorbeeld geeft. 
 
Al eerder is gezegd dat je als coach een belangrijke voorbeeldfunctie voor het teamspelers 
hebt. Houdt daarom in ieder geval rekening met de volgende afspraken: 

• gedraag je als 'een heer in het verkeer', rij veilig en nooit te hard; 
• gebruik geen alcohol als je moet rijden; 
• gebruik geen alcohol voor en tijdens de wedstrijd; 
• rook niet in de kleedkamer en tijdens de wedstrijd; 
• toon belangstelling bij verjaardagen, ziektes, blessures; 
• zorg ervoor op de hoogte te zijn van de verschillende afspraken welke te vinden zijn in 

het jeugdopleidingsplan; 
• zie erop toe dat de jeugdspelers en jij zelf deze afspraken nakomen; 
• een jeugdleider kan, mag, moet ook corrigerend optreden in het clubhuis, 

kleedkamers en op de velden; 
• probeer het contact met de ouders te stimuleren, bijvoorbeeld via ouderavonden, een 

huisbezoek of rond de wedstrijden en trainingen. 
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Richtlijnen voor het coachen van een jeugdteam 

Seizoen indeling 

Voor de D- en de C-jeugd kunnen we het handbalseizoen in drieën verdelen. De eerste fase 
van het seizoen loopt van eind augustus tot de herfstvakantie. Dit is de eerste halve 
veldcompetitie. De zaalcompetitie wordt van eind oktober tot eind maart gespeeld. De derde 
fase van april tot begin juni is een tweede halve competitie op het veld. In de maand juni zijn 
er toernooien. In het Kerst -, Paas- en Pinksterweekend zijn er geen competitiewedstrijden. 

Standen 

Standen komen te hangen op het prikbord in de sporthal of zijn te verkrijgen via het 
wedstrijdsecretariaat. 
Bij de jeugd (tot en met C-jeugd) speelt een team in het eerste gedeelte van de 
veldcompetitie 6 wedstrijden, tegen 6 verschillende teams. Na het eerste gedeelte wordt de 
stand opgemaakt en wordt er voor het tweede gedeelte, dat start in april, een nieuwe 
indeling gemaakt. Teams, die bovenaan eindigen worden hoger ingedeeld, teams die 
onderaan eindigen gaan lager spelen. 
 
De zaalcompetitie is een op zichzelf staande competitie. Ieder team speelt in principe 
14 wedstrijden, waarvan 7 uit en 7 thuis. De wedstrijden worden gespreid over 20 weken 
gespeeld. Een team kan dus tijdens het zaalseizoen weleens twee weken vrij zijn. Helaas kan 
de jeugdcommissie aan de planning van de competitiewedstrijden weinig veranderen. 
Bij de 14 wedstrijden kunnen BM-wedstrijden zitten. Dit zijn door het N.H.V. georganiseerde 
wedstrijden, die niet meetellen voor de stand. Soms is de tegenstander niet zo gelukkig 
gekozen of moet er veel voor gereisd worden. De jeugdcommissie onderkent dit, maar het 
zijn verplichte wedstrijden. 
Om op een goede plaats in de eindstand te eindigen, moet je als coach er wel op letten dat 
de stand van een wedstrijd door de scheidsrechter goed wordt ingevuld op het 
wedstrijdformulier. 

Toernooien 

Uitnodigingen voor toernooien komen binnen via het secretariaat. In maart krijgen de 
coaches een lijst met alle toernooien aan het eind van het seizoen. De coaches kunnen 
daarna een keuze maken. Je moet het formulier weer inleveren bij de technische commissie. 
De technische commissie vindt dat ieder team minimaal een toernooi moet spelen. 
Soms komen er ook uitnodigingen voor toernooien binnen voor Kerst, Pasen, Pinksteren of 
Hemelvaartsdag. Heb je belangstelling informeer dan eens bij het secretariaat. Word je als 
coach, direct benaderd door een vereniging, geef het dan altijd even door aan de technische 
commissie. 

Overlegstructuur 

De technische commissie organiseert in de loop van het seizoen een aantal bijeenkomsten 
voor de trainers en coaches van de jeugdteams. Hier worden de lopende zaken behandeld. 
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Naast deze bijeenkomsten is er de mogelijkheid om bij problemen contact op te nemen met 
de coördinator van de betreffende leeftijdsgroep (zie kaderlijst). Probeer echter problemen 
zoveel mogelijk zelf op te lossen met je spelers, want in een vereniging heeft het kader veel 
taken. Zaken, die wel gemeld moeten worden zijn: 

• jeugdleden die positief opvallen en extra training verdienen 
• ouders die geschikt zijn voor een kaderfunctie 
• ernstige blessures van jeugdleden 
• jeugdleden die veel verzuimen 
• problemen met het vervoer 
• onregelmatigheden bij wedstrijden 

Schroom niet om als onervaren coach steun te zoeken bij een meer ervaren coach. Je kunt er 
alleen maar van leren.   

Wanneer speelt mijn team? 

Op de website van het NHV staat het wedstrijdprogramma voor vier weken. Dit programma 
wordt overgenomen in het clubblad. Controleer voor de zekerheid altijd even de speeldag en 
de aanvangstijd. Een klein tikfoutje kan grote gevolgen hebben! Bij twijfel navragen bij het 
wedstrijdsecretariaat. 

Wat moet ik meenemen naar een wedstrijd? 

Naar een wedstrijd moeten altijd een wedstrijdformulier en de legitimatiebewijzen van de 
spelers van je team meegenomen worden. Aan het begin van het seizoen ontbreken er 
weleens kaartjes van nieuwe leden. Zij kunnen gewoon meespelen als je maar zorgt dat je 
het registratienummer (via het secretariaat) weet om in te vullen op het formulier. Als 
legitimatie kan ook een paspoort of schoolpas gebruikt worden. 

Vervoer uitwedstrijden 

Bij uitwedstrijden moet je als coach het vervoer regelen. Bij oudere jeugdteams is het goed 
om daar met je spelers afspraken over te maken. Zij zijn goed in staat om dit om beurten 
zelf te regelen, geef ze daarin een stukje verantwoordelijkheid. Hou in de gaten dat alle 
ouders ingeschakeld worden en niet alleen degenen die gemakkelijk 'ja' zeggen. Wordt het 
vervoer echt een probleem schakel dan de technische commissie in om samen een oplossing 
te zoeken. Natuurlijk is het ook mogelijk om naar wedstrijden in de buurt op de fiets te gaan. 
Vraag dan eventueel een ouder of ouder jeugdlid om met je mee te fietsen en de groep veilig 
door het verkeer te loodsen. Van de coach wordt altijd verwacht dat hij de weg weet. Zoek 
vooraf in de map 'routebeschrijving naar de sportaccommodaties' uit waar de vereniging 
gevestigd is en geef ook het adres aan de chauffeurs want elkaar volgen kan gevaarlijke 
situaties opleveren. 

Afkeuring bij slecht weer 

Een veldhandbalwedstrijd kan alleen ter plaatse worden afgekeurd bij slecht weer. Je moet er 
dus altijd naar toe! Voor de jongste jeugd (mini's, D-jeugd) geldt een speciale 
afkeuringsregeling. Bij zeer slecht weer kan er één uur voor aanvang met de tegenpartij 
gebeld worden. 
Vraag naar een officieel persoon van de tegenpartij (jeugdcommissielid, leider) en informeer 
of het mogelijk is te spelen. In principe kan de tegenpartij aangeven dat het zinloos is om de 
reis te maken. Noteer dit dan op de achterzijde van het wedstrijdformulier met daarbij de 
naam van de persoon van de tegenpartij die je gesproken hebt. Als wordt verwacht dat de 
weerssituatie beter wordt ben je verplicht de reis te maken. Mocht later de wedstrijd toch 
afgekeurd worden dan heb je niet het recht om te klagen.  
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Wat te doen bij verhindering van een speler? 

Zijn er één of meer spelers uit je team verhinderd dan kun je eventueel een jeugdlid uit een 
lager team vragen om mee te spelen. Dit betekent dat een meisje uit dames C2 wel mag 
meespelen met dames C1, maar niet met dames C3. Overleg altijd even met de leider van 
het andere team, je kunt dan gelijk vragen om het legitimatiebewijs (zie spelersgegevens 
coachmap)! 

Wat te doen bij verhindering van de scheidsrechter? 

Indien de aangewezen scheidsrechter niet verschijnt is de thuisspelende vereniging verplicht 
te proberen voor een vervangende scheidsrechter te zorgen. Indien de scheidsrechter 
gerechtigd is om op dat niveau te fluiten ben je als team verplicht dat te accepteren.  

Wat te doen bij te weinig spelers? 

Sta je op het tijdstip van vertrek met 5 personen, dan heb je een team dat speelgerechtigd 
is. Met minder dan 5 personen mag er niet gespeeld worden. Kom je als team niet op dan zit 
er naast een 10-0 nederlaag ook een forse boete aan vast (boete + zaalhuur + evt. 
reiskosten). Neem bij problemen contact op met de technische commissie en eventueel met 
de tegenstander. Blijf nooit weg zonder bericht! Het bestuur zal de boete op het team 
verhalen. 

Wat te doen bij te laat komen? 

Dreig je door vertraging te laat bij een wedstrijd aan te komen, keer dan niet voortijdig 
terug. Kom je later en blijkt het overmacht (ongeval) te zijn dan kan de wedstrijd door de 
competitieleider opnieuw vastgesteld worden. Laat op het formulier vermelden dat je 
aanwezig was. 

ZaaIdienst/velddienst 

Bij thuiswedstrijden van de jeugd op het veld en in de zaal is er altijd iemand als centraal 
aanspreekpunt aanwezig. De zaal- of velddienst beheert de speelballen en probeert erover te 
waken dat het wedstrijdprogramma volgens het tijdschema verloopt. 
Bij thuiswedstrijden op zondag is de velddienst aanwezig om de scheidsrechters te ontvangen 
en de wedstrijdbal uit te reiken. Zorg er na de wedstrijd voor dat de bal ook weer bij de 
velddienst wordt afgegeven of in de 'handbalkast' terecht komt. 
De velddienst verstrekt de scheidsrechters een consumptiebon. Het is natuurlijk altijd gastvrij 
als de coach ook voor of na de wedstrijd even met de scheidsrechter praat. Het 
scheidsrechters tekort is het grootste probleem bij teamsporten. 
Tijdens het zaalseizoen worden de taken op zondag overgenomen door de zaaldienst. 

Het <NAAM VERENIGING> tenue 

Er is maar één wedstrijdtenue, het eigen clubtenue! Het tenue van <NAAM VERENIGING> 
bestaat uit de kleuren <KLEUR> en <KLEUR>. Op het shirt van de senioren, A- en B-jeugd 
moet op de borst en de rug een nummer staan. 

Reserveshirts 

Bij uitwedstrijden tegen verenigingen met een kleurshirt gelijk aan onze wedstrijdtenue, 
moeten er reserveshirts gedragen worden. Reserveshirts moeten voor het weekend worden 
afgehaald bij het wedstrijdsecretariaat. De shirts moeten in de loop van de week weer schoon 
gewassen worden ingeleverd. Ieder seizoen raken er onnodig veel shirts zoek! Tel de shirts 
daarom voor- en achteraf. 
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Hou contact met de trainer! 

De techniek en tactiek van het handbalspel leren de spelers op de training. Tijdens een 
wedstrijd heb je de taak als coach om bij te sturen. Door regelmatig de trainingen te 
bezoeken en met de trainer te praten, weet je als coach wat de mogelijkheden van de jeugd 
zijn, dat maakt het natuurlijk gemakkelijker om richting te geven tijdens een wedstrijd. 
Nodig ook de trainer eens uit om af en toe bij de wedstrijd te komen kijken, dan kunnen 
training en wedstrijd goed op elkaar afgestemd worden. 

Risico's 

Aan sport zitten risico's. Ieder jeugdlid doet mee aan activiteiten voor eigen risico, maar als 
vereniging mogen we niet nalatig zijn om de risico's te beperken. Er zijn risico's bij: 
wedstrijd:  Stimuleer blessurepreventie zoals in hoofdstuk 'EHBO' is beschreven. Stimuleer 

het dragen van beschermende middelen. Zonder knielappen is het beter om op 
de wisselbank te blijven. 

vervoer:  In de auto voorin en achterin de gordels aan. Niet meer dan drie kinderen op de 
achterbank. De bestuurders, ook jij als coach moeten een inzittenden 
verzekering hebben. Volg de verkeersregels 

diefstal:  Neem kostbaarheden in bewaring, maar liever laat ze thuis. Doe kleedkamers 
waar mogelijk op slot, of neem dure kleding mee naar de wisselbank. Ballen zijn 
ook erg populair, laat ze niet tijdens de wedstrijd rond slingeren. 

 
Het N.H.V. heeft een collectieve verzekering, maar die betaalt alleen in speciale situaties uit. 
We verwijzen hiervoor naar het infoboekje. 

Grote Club Actie 

De jeugdafdeling organiseert volop activiteiten voor de jeugd. Om deze activiteiten te 
financieren doet de vereniging al jaren mee aan de Grote Club Actie. Dit is een landelijke 
loterij voor verenigingen. Voor de loterij wordt ook reclame gemaakt op de televisie en in de 
dagbladen. 
 
Als coach heb je voor je team een coördinerende rol. Je deelt de intekenlijsten uit, die je via 
de technische commissie/het bestuur ontvangt, houdt toezicht op de verkoop, controleert het 
geld en draagt het geld weer tijdig af. Coach de kinderen ook hierin een beetje. Laat ze niet 
met onnodig grote bedragen over straat fietsen. 
 
Vanaf half september (datum wordt ieder seizoen bekend gemaakt) mogen de spelers met 
intekenlijsten langs de deuren gaan. Begin oktober komen dan de echte loten. Als vereniging 
ben je verplicht je aan de landelijke spelregels te houden anders kun je uitgesloten worden 
voor deelname. 
 
De vereniging gaat er vanuit dat ieder lid 5 loten verkoopt. Mede door deze extra inkomsten 
is de contributie relatief laag gebleven. Voor leden, die veel loten verkopen is er altijd na 
afloop een persoonlijke attentie. 
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Enkele afspraken tussen coach en spelers 
 
Het is goed om aan het begin van het seizoen een aantal afspraken met je spelers te maken. 
Dit schept voor beide partijen helderheid. De spelers weten waar ze aan toe zijn. Voor jou als 
coach geeft het ook duidelijkheid en kun je je spelers erop aanspreken als zij bepaalde 
afspraken niet nakomen. Hieronder vind je een aantal afspraken die je met je team zou 
kunnen maken. 

Bevorderen van de zelfstandigheid 

Het is goed om alle spelers bij de organisatie voor, tijdens of na de wedstrijd te betrekken. 
Geef ze om beurten een taak, bv. reserveshirts wassen of een wedstrijdverslag maken. Op 
die manier krijgt iedere speler op zijn beurt een stukje verantwoordelijkheid. 

De aanvoerder 

Ieder team heeft een aanvoerder. Je kunt hiervoor aan het begin van het seizoen één 
persoon aanwijzen of om beurten wordt er iemand aangewezen die aanvoerder is voor een 
wedstrijd. De bedoeling is dat hij dan de scheidsrechter en de aanvoerder van de tegenpartij 
begroet en deze na afloop van de wedstrijd, onafhankelijk van de uitslag, ook weer bedankt. 
Het verzorgen van het wedstrijdformulier is ook één van de taken van de aanvoerder. Na 
afloop van de wedstrijd wordt de uitslag gecontroleerd, het formulier getekend en daarna 
ingeleverd bij het wedstrijdsecretariaat. Als coach ben je verantwoordelijk voor het 
wedstrijdformulier dus houdt in de gaten of de aanvoerder deze taak goed volbrengt. 

Afspraken bij verhindering 

Maak met je spelers een afspraak over afzeggen om te voorkomen dat je op het laatste 
moment nog naar vervanging moet gaan zoeken of dat je met te weinig spelers op pad moet. 
Als een speler een keer moet afzeggen, dan moet hij dit tijdig doen: 

• bij de trainer/coach voor de training 
• bij de coach/teambegeleidster voor de wedstrijd, uiterlijk op vrijdag maar liefst zo 

vroeg mogelijk. 
Jij kunt vervolgens in overleg met de coach van een lager spelend team een vervanger 
regelen. 
 
Ben je als coach verhinderd op een wedstrijddag zorg dan zelf voor vervanging. Je kunt bv. 
een coach van een ander team bellen. Lukt het niet neem dan contact op met de technische 
commissie. 

Afspraken over vervoer naar uitwedstrijden 

Geef aan je teamleden aan dat je ervan uit gaat dat hun ouders, als dat gevraagd wordt, 
bereid zijn om te rijden. Als het mogelijk is kun je op de fiets gaan, geef dat vooraf duidelijk 
aan zodat iedereen met de fiets komt. 

Verzameltijdstip 

Bij thuiswedstrijden zijn de spelers, tenzij anders aangegeven, een half uur voor de wedstrijd 
aanwezig. Bij uitwedstrijden 1,5 uur voor aanvang verzamelen in de kantine. 
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Trainingen 

Vertel je spelers dat trainingen altijd doorgaan, tenzij de spelers van de trainer of coach 
anders horen. Hiervoor geldt een uitzondering voor de kabouters en de mini's. Bij slecht weer 
gaat hun training buiten op het veld niet door. 

Kleding en veiligheid 

Als coach moet je erop letten dat alle spelers in het veld het clubtenue dragen. De shirts 
horen in de broekjes gedragen te worden, maak er geen jurk van! 
Met los wapperende haren is het ook moeilijk handballen en handballen met lange nagels is 
gevaarlijk en niet toegestaan, wijs je team daarop. Sieraden kunnen de spelers het beste 
thuislaten want die mogen ze niet dragen tijdens de wedstrijd. Oorbellen liefst uitdoen en 
anders moeten ze afgeplakt worden. 
Goed schoeisel is één van de belangrijkste materialen om blessures te voorkomen. Schoenen 
moeten vooral stevig zijn in verband met het vele remmen en draaien. Het profiel op de zolen 
moet draaien toelaten, anders ontstaan er klachten in knieën en enkels. Dus 
hardloopschoenen zijn niet geschikt voor handbal. Geef de jeugd het advies om voor hun 
schoenen naar een goede sportzaak te gaan. Sportzalen mogen alleen betreden worden met 
schone sportschoenen, dus breng sportschoenen in een tas mee. Schoenen met zwarte zolen 
mogen niet in de sporthal gedragen worden. Ook een coach moet sportschoenen dragen. 
Naast de schoenen zijn ook beschermers voor knieën aan te raden. Behalve de bescherming 
in een valpartij beschermen ze ook bij een botsing met een tegenstander. We vinden dit 
eigenlijk verplicht. 

Gedrag in de sporthal 

In sporthallen, ook bij <NAAM VERENIGING>, is het verboden te roken, te eten en te 
drinken. Geef dit duidelijk aan je team aan en bekijk ook of zij zich eraan houden. 
Supporters mogen niet op de wisselbank zitten, die is voor het team. Ook supporters naast 
het doel veroorzaken onrust en problemen met de zaaldienst. 
 
In sportzalen is het niet toegestaan om tijdens wedstrijden langs de zijlijn te ballen. Dit is te 
gevaarlijk en leidt het team in het veld af. Warmlopen langs de zijlijn mag wel mits dit niet 
storend is. Is er geen ruimte in de zaal om warm te lopen, doe het dan in de gang. Ook 
ballen in de kleedkamers is verboden omdat er spiegels en TL-lampen hangen die snel kapot 
zijn. 
Het is in de sporthallen verboden om hars te gebruiken. Dit kan de vereniging op een 
schoonmaakrekening komen te staan en een grote boete. Doe dit dus niet! 

Hygiëne 

Het is een heel goede gewoonte om na de wedstrijd en training lekker te douchen. Behalve 
voor de goede sporthygiëne spoelen de emoties onder de douche meestal lekker weg zodat 
iedereen verfrist de kantine binnenstapt. Stimuleer het douchen al bij de jongste jeugd dan 
geeft het ook geen problemen als de jeugd ouder worden. Blijf zelf tijdens het douchen in (de 
buurt van) de kleedkamer, je weet dan zeker dat het geen groot waterballet wordt. Laat de 
jeugd voor het douchen slippers, handdoek en zeep meenemen. Zeker tijdens het 
veldhandbalseizoen als er in de regen wordt gehandbald is het nodig dat de jeugd na afloop 
lekker douchen en droge kleren aantrekken. 
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Aandacht bij ziekte of blessure 

Bij ziekte of blessure van een speler kun je met je team afspreken wat er gedaan wordt: 
• coach en aanvoerder bellen de speler op 
• een kaartje met het team sturen 
• de speler eventueel ophalen om naar de wedstrijd te komen kijken. 

Nevenactiviteiten 

Naast handballen is het leuk om soms, eventueel samen met andere teams, een activiteit te 
organiseren, bijv. met z'n allen gaan kijken bij een wedstrijd van het eerste team, een 
Sinterklaasfeest, thee drinken voor de wedstrijd, etc. Betrek de spelers zoveel mogelijk bij 
het maken van de ideeën en bij de organisatie van de activiteit. Geef aan dat het de 
bedoeling is dat alle spelers uit het team meedoen. 
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Coachen op de wedstrijddag 
 
Probeer je als coach voor, tijdens en na de wedstrijd bij alles wat je je team vertelt in te 
leven in de wensen en behoeften van de jeugdleden en probeer hen zoveel mogelijk te 
betrekken bij jouw beslissingen. Luisteren naar de jeugd is van groot belang voor een goede 
communicatie met je teamgenoten. Zij hebben al op zeer jonge leeftijd leuke ideeën, probeer 
die als coach boven tafel te krijgen. 

Coachen voor de wedstrijd 

Bij uitwedstrijden meld je bij aankomst dat het team is aangekomen en informeer je even 
welke kleedkamer je team gebruiken kan. Daarna zie je erop toe dat de spelers zich 
omkleden, niet te vroeg want dan gaan ze zich vervelen. Verzamel alle waardevolle spullen in 
een tas die meegaat naar het veld. Betrek de ouders die voor het vervoer gezorgd hebben bij 
het teamgebeuren. Informeren zal door hen zeer op prijs gesteld worden en leidt tot grotere 
betrokkenheid. 
 
Hou de teambespreking op een rustige plaats en ruim voor aanvang van de wedstrijd. Zet bij 
een praatje je spelers bij elkaar op de bank. Je hebt dan blikcontact met degene tegen wie je 
praat. Laat nooit kinderen achter je rug zitten. Laat geen mensen tijdens je praatje veters 
strikken, haren kammen etc. De bespreking moet kort, helder en motiverend zijn. Geef de 
hoofdlijnen aan, maak de opstelling bekend, maak afspraken met de spelers en neem enkele 
specifieke situaties door. Bouw je praatje als volgt op: 

• we spelen vandaag tegen .... 
• we gaan vandaag verdedigend proberen de aanvallers vroeg te storen 
• bij ons eigen doel te schuiv n naar de baliede 
• aanvallend het hele veld goed te benutten 

Probeer een prettige sfeer te scheppen zodat iedereen zin heeft in de wedstrijd. Schilder ook 
de tegenpartij positief af. 
 
Neem drinkwater mee voor tijdens de wedstrijd, de spelers moeten op de wisselbank even 
wat drinken omdat er bij het spelen veel getranspireerd wordt. 
 
Laat de jeugd voor de wedstrijd een warming-up doen, dit wordt op de training aangeleerd. 
We doen de warming-up als groep en niet als individualisten. Het is niet alleen om de spieren 
los te maken maar ook als gezamenlijke voorbereiding op de wedstrijd die ze daarna samen 
gaan spelen. Voor de oudere jeugdteams bestaat de warming-up uit loopoefeningen, 
bewegings- en rekoefeningen en daarna, alleen op het veld, bal- en schietoefeningen. Helaas 
is het niet altijd mogelijk om overal een goede warming up te doen maar met een beetje 
improviseren en wat goede wil lukt dat overal. Voor de jongere jeugd is het leuk om 
inleidende spelletjes te doen. Voorbeelden hiervan zijn elders in de coachmap opgenomen. 
 
Probeer zelf sturing te geven aan de warming-up. Begin met wat loopvormen gevolgd door 
samenspelen met 1 bal, bijvoorbeeld lummelen.  
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Coachen tijdens de wedstrijd 

Moedig de spelers op de juiste momenten positief en stimulerend aan, indien nodig haal je 
een speler naar de kant voor een korte opmerking of om hem weer lichamelijk, maar ook 
geestelijk tot rust te brengen. 
 
Als coach bepaal je welke speler op welke plaats speelt. Je geeft dat aan voor de wedstrijd en 
in de rust en als een speler na het wisselen weer het veld in gaat. 
 
De coach geeft aan door een naam te roepen en het wisselgebaar te maken dat een speler de 
volgende aanval moet komen wisselen. Zeg tegen de spelers dat ze dit snel doen. Wil een 
speler zelf wisselen dan moet hij dat eerst even doorgeven aan de coach. Heb jij het gezien 
dan kan de speler de eerstvolgende aanval komen wisselen. 
 
Regel het wisselen van de jeugdspelers tijdens de wedstrijd zo, dat iedereen ongeveer een 
zelfde aantal speelminuten krijgt, tenzij anders met de spelers is afgesproken, 
 
Wisselspelers blijven op de wisselbank en volgen het spel, hier kunnen ze veel van leren. 
Geef ze bv. de opdracht om de scores bij te houden, wie scoorde en op welke manier de 
tegenpartij kon scoren. Gebruik hiervoor het evaluatie formulier achterin de coachmap. 
 
Neem vanaf de kant waar wat er goed en fout gaat in relatie tot de gemaakte afspraken en 
het spel van de tegenstanders zodat je dat in de rust of tijdens het wisselen aan de spelers 
door kan geven. Jaag spelers niet op, belangrijk is dat ze zelf oplossingen leren vinden. 
 
In het hoofdstuk 'Sportief spelen en coachen scoort altijd!' zijn een aantal Fair-play regels 
opgenomen om de sfeer en sportiviteit tijdens de wedstrijd te bewaken. Corrigeer spelers die 
zich niet aan deze regels houden. 
 
Bewaak ook het commentaar van de spelers vanaf de bank. Zij mogen op de bank geen 
negatief commentaar leveren op hun teamgenoten. Positief gedrag mag en geeft vertrouwen. 
Als iemand een bal laat vallen weet hij dat zelf wel en hoeft hij daar niet van iedereen 
commentaar op te hebben. 
 
Onthoud je als coach van commentaar op de scheidsrechter. Hou ook in de gaten dat je team 
geen commentaar levert op de leiding. Denk maar zo dat het voor hen ook een sportmiddag 
is en dat ze hun best doen. Zeker bij de jeugd is het vaak jeugd van de eigen vereniging die 
aan het fluiten is. De vereniging heeft al moeite genoeg om voldoende vrijwilligers te vinden 
om alle taken te vervullen. Probeer scheidsrechters daarom positief te benaderen en 
bespreek bv. na de wedstrijd het verloop van het spel en geef eventueel tips voor het fluiten 
voor een volgende wedstrijd. 
 
Meer tips over coachen tijdens de wedstrijd zijn te vinden in het hoofdstuk 'tactische 
aanwijzingen voor het coachen'. 
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Coachen in de rust 

Zoek een rustig plaatsje op, uit de buurt van ouders etc. 
 

Het doel van handballen bij <NAAM VERENIGING> is om tot verbetering van het individuele 
spelniveau en het samenspel te komen en tot verhoging van de spelvreugde, hou dit in je 
achterhoofd als je je praatje houdt. 
 

Zorg er in ieder geval voor dat iedereen tijdens de rust wat kan drinken. Voor de jeugd is er 
ook limonade te verkrijgen, maar de leiders moeten hierbij een handje helpen. Vergeet ook 
de tegenpartij niet. 
 

In de rust en na de wedstrijd moet je ervoor zorgen dat de ploeg bij elkaar blijft en niet even 
bij een vriendje of vriendinnetje gaat kletsen. Als je dan met z'n allen bij elkaar zit kun je wat 
dingen doornemen over de wedstrijd. Laat ze eerst tot rust komen en laat ook hen kort hun 
zegje doen. Geef zowel complimenten als opbouwende kritiek waar dat nodig, is. Geef 
concrete aanwijzingen aan de spelers. 
 

De eerste helft is gespeeld. Kijk niet teveel terug, maar kijk vooruit. 
 

Geef hoogstens 3 aanwijzingen, de rest vergeten ze toch, want 
gezegd betekent niet gehoord, 

gehoord betekent niet begrepen, 

begrepen betekent niet mee eens, 

mee eens betekent niet uitgevoerd! 

Coachen na de wedstrijd 

Bedank altijd, onafhankelijk van winst of verlies, de scheidsrechter en de coach van de 
tegenstander. Je bent immers een positief voorbeeld voor het team in sportief gedrag naar 
tegenstander en scheidsrechters, ook door het aangeven van de juiste normen en waarden. 
 

Net als in de rust moet je ervoor zorgen dat het team ook na de wedstrijd bij elkaar blijft. 
Zoek hen na het tekenen van het wedstrijdformulier snel op in de kleedkamer. Jongeren 
kunnen na afloop van een spannende wedstrijd erg emotioneel zijn. Na een verloren 
wedstrijd hoor je in de kleedkamer dat de tegenpartij gemeen en de scheidsrechter partijdig 
was. Bovendien wordt er ook in het eigen team weleens een zondebok gezocht. Ook na een 
gewonnen wedstrijd is niet alle jeugd blij, zelf doelpunten maken vinden zij erg belangrijk. 
Jeugd moet leren hun emoties te verwerken. Een praatje na de wedstrijd waarbij je probeert 
op een positieve manier de wedstrijd te bespreken kan daarbij helpen. 
 

Evalueer voor jezelf de wedstrijd; wat ging er goed, wat ging er fout? Schrijf dit ook op in je 
coachmap zodat je na verloop van tijd kan zien of er vooruitgang in zit en waar nog aan 
gewerkt moet worden. 
 

Evalueer met de aanvoerder of een groepje spelers van het team de wedstrijd op het 
daarvoor ontwikkelde wedstrijdevaluatie-formulier die je in deze coachmap kunt vinden. De 
spelers gaan dan nadenken over het verloop van de wedstrijd en leren een wedstrijd te 
evalueren. Ze krijgen een stukje verantwoordelijkheid wat ze vaak leuk vinden. Het schrijven 
van een stukje voor in het clubblad kun je hieraan vastkoppelen. 
Rond met elkaar de sportochtend/-middag af in een gezamenlijke en plezierige sfeer door, na 
het douchen, samen iets te drinken. Dit hoeft niet op kosten van de coach. 
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Inleidende spelletjes voor de warming-up  
Zeker voor de jongste jeugd is het leuk om tijdens de warming-up een aantal spelletjes te 
doen. Op die manier kunnen ze alvast wennen aan een 'echte' warming-up voor de wedstrijd 
en bovendien zijn ze zich met elkaar aan het voorbereiden op de wedstrijd. De volgende 
inleidende spelletjes kunnen gebruikt worden: 
 

1. Bevrijdingstikkertje 
1 of 2 tikkers: wie getikt is, gaat bijvoorbeeld bokstaan en kan weer bevrijd worden als er 
een speler overheen springt; de getikte speler kan ook in spreidstand gaan staan en een 
andere speler kan hem bevrijden door er onderdoor te kruipen; of in hurkzit gaan zitten als 
de speler getikt wordt, waar overheen gesprongen moet worden. 
 

2. Tikspel met de geheime verlosser 
Er is 1 tikker die moet proberen de anderen te tikken. Als je getikt bent, ga je met de benen 
uit elkaar staan en de armen over elkaar. Zonder dat de getikte het weet, heeft de groep een 
geheime verlosser aangewezen, die de getikten mag verlossen door ze stiekem aan te tikken. 
Het spel stopt als de geheime verlosser is getikt. 
 

3. Tik-bal spel 
Er is 1 bal en 1 tikker. Degene met de bal moet getikt worden. Ben je getikt dan word je 
tikker. Bal snel en zuiver aanspelen dus!!! 
 

4. Tweelingstikkertje 
2 spelers geven elkaar een hand en gaan samen tikken (niet loslaten). De spelers die getikt 
wordt geeft als 3e een hand. Als weer een speler getikt wordt, worden er twee 2-tallen 
gevormd (4-tal wordt 2-tal). 
 

5. Ongelukstikkertje 
1 of 2 tikkers. Op de plek waar een speler getikt wordt moet hij zijn hand houden. Bijv. een 
hand op zijn schouder of op zijn knie, zo moet hij weer anderen tikken. 
 

6. Baltikkertje 
Tweetallen: nr. 1 moet met de bal de bal van nr. 2 raken. 
 

7. Hagedis tikkertje 
Een speler heeft een lint achter in zijn broek dat er voor de helft uithangt. De anderen 
moeten proberen dit lint eruit te trekken, maar ze lopen wel het risico getikt te worden. 
Degenen die getikt zijn gaan aan de kant. Staan er 3 aan de kant dan mag de eerste er weer 
in. Als de staart gepakt is, wordt een andere speler tikker.. 
 

8. Kegeltikkertje 
Tweetallen moeten elkaar tikken. In een bepaalde ruimte staan diverse kegels. Na iedere tik 
moeten ze eerst een kegel aantikken, voordat ze weer achter hun speler aangaan: dus speler 
1 tikt speler 2, tikt dan een kegel en gaat weer op zoek naar speler 2 die inmiddels wegloopt. 
Hoeveel kegels zijn er getikt? 
 

9. Omgangsbaan 
De jeugd loopt een rustige looppas in omgangsbaan. De coach roept de naam van een speler 
die dan vooraan gaat lopen en iets voordoet dat iedereen na moet doen (bv. koprol, hinkelen, 
zijwaartse galop, springen). Iedere keer een ander kind voorop. 
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10. Tikkertje hier die bal 
De jeugd loopt in een aangegeven gebied, waarbij éénderde van het aantal een bal heeft. De 
tikker probeert het kind dat geen bal heeft te tikken. Dit kind moet zo snel mogelijk van een 
ander kind een bal krijgen. 
 
11. Jagerbal 
De tikker probeert met 'n bal de anderen te tikken. 
Variatie: De getikte speler krijgt 'n opdracht bv. ben je getikt dan ga je met je benen wijd 
staan, je bent vrij als iemand eronder door kruipt. 
 
12. Twee is teveel 
Allemaal in een kring, 1 loper en 1 tikker. De loper gaat naast iemand in de kring staan. Deze 
wordt dan loper. 
 
13. Na-apen 
Maak 2 tallen: de nr. 1 loopt door het veld, springt, rent, zit enz. De nr. 2 doet alles na. 
 
14. Kat en muis 
Maak 2 tallen en zet ze op de middenlijn met voeten tegen elkaar. De ene kant is muis de 
andere kant is kat. Als de muizen geroepen worden moeten de muizen de katten vangen 
[tikken]. Varieer door vanuit zit, lig enz. te starten. De getikte krijgt 'n opdracht. 
 
15. Wie gaat er mee? 
In 'n kring staan pionnen. Bij elke pion staan 3 kinderen. De nr 1 loopt 'n rondje en haalt nr 2 
op samen lopen ze 'n rondje en halen nr 3 op daarna haakt nr 1 af enz. 
 
16. Staart tikkertje 
De kinderen hebben 'n lintje achter in hun broek, de tikker probeert zoveel mogelijk lintjes te 
pakken. 
 
17. T.V.-tikkertje 
Een tikker probeert de anderen te tikken. Als je getikt bent benen wijd staan en 'n T.V.-
programma noemen. Je wordt bevrijd als er iemand tussen je benen doorkruipt. Het spel 
wordt moeilijker als er meer tikkers zijn. 
 
18. Duizendpoot 
Kinderen maken 'n rijtje met de handen om elkaars middel. Er is 1 tikker die probeert de 
achterste te tikken. De rij probeert dat te verhinderen. 
 
19. Overloop-tikkertje 
In het veld staan 2 of 3 tikkers. Probeer naar de overkant te komen zonder getikt te worden. 
Wie blijft er over? 
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Tactische aanwijzingen voor het coachen 

Ontwikkelingen in het handbalspel 

Het handbal wordt steeds meer een snelle sport, dat zich afspeelt op het gehele speelveld. 
Spelers komen tijdens het spel op alle posities van de aanval en de verdediging uit. Het 
beheersen van variaties in techniek bepaalt het verschil tussen goed en top. 
 
Voor de jeugdtraining betekent dit dus: zo breed mogelijk opleiden. Voor het coachen 
betekent dit; tijdens een wedstrijd bij de jeugd, dus niet met vaste posities werken. 
 
Het handbal vraagt om allrounders 

 
Vooral de manier van verdedigen is sterk veranderd. Uitgangspunt is dat er bij de jeugd 
"overtredingvrij" gespeeld moet worden, dus niet klemmen en duwen. Het "verdedigen moet 
vooral gericht zijn op de bal veroveren" (Bouwer '96). Het is zichtbaar moeilijk voor coaches 
met handbalervaring om met deze nieuwe opvatting te spelen. Zeker omdat dit spel in het 
begin niet altijd resultaat op zal leveren, maar het werkt wel zeer motiverend. 

De opstelling bij jeugd-teams 

Vaak zie je dat de zwakke spelers in de hoek of op de cirkel gezet worden. Waarom? Het 
wordt er voor de tegenstander heel gemakkelijk door, ze kunnen met z'n allen in het midden 
verdedigen. Probeer bij de jeugd de spelers op verschillende plaatsen te laten spelen. Pas 
vanaf de C-selectie moet met een vaste keeper worden gewerkt. Natuurlijk zullen ze allemaal 
wel een voorkeur hebben, op de opbouw krijg je bijvoorbeeld vaak de bal, toch moet je dit 
vanaf de kant sturen. Het is wel verstandig de linkshandige spelers zoveel mogelijk aan de 
rechterkant op te stellen, zij kunnen vanaf rechts gemakkelijker in alle hoeken van het doel 
schieten. Rechtshandige spelers zullen zich daarom op links prettiger voelen. 

Verdedigingsvormen 

Bij het verdedigen zijn er heel wat verschillende opstellingen mogelijk. De opstelling wordt 
bepaald door het aantal vooruitgeschoven verdedigers (stoorspelers). Zij zorgen voor diepte 
in bv. een 5-1 opstelling. Alle jeugdspelers vinden het leuk te storen, gebruik hier niet alleen 
de beste spelers voor. 
 
Er zijn verschillende vormen van verdedigen: 
 
* 6 - 0 verdediging (vanaf de A-jeugd) 

Deze verdediging is in de leerfase voor de jeugd niet geschikt. Het is een blokdekking, vooral 
gebaseerd op schuiven. In de moderne 6 - 0 stapt het middenblok uit. 
 
* 5 - 1 / 3–2-1 verdediging (vanaf de B-jeugd) 

Dit is een goede verdediging voor de jeugd. Wissel hierbij de stoorspeler af. De stoorspeler 
krijgt de opdracht om de bal in het oog te houden, geen mandekking op het midden. Bij de 
B-jeugd blijft de stoorspeelster in het centrum. 
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* voorverdedigen 

Hiermee wordt bedoeld dat na een schot op het doel, hoogstens drie speelsters de opbouw 
van de tegenpartij storen. Principes hierbij zijn: 

• meestal stoort de speler die geschoten heeft, want die is toch te laat terug, daarnaast 
een diagonale hoek of cirkel 

• altijd tussen de bal en je eigen doel blijven 
 
*  manverdediging 

Principes hierbij zijn: 
• tussen de bal en je eigen doel blijven - aanspeellijnen vastzetten 
• geen overtredingen maken 

 
* 1 - 5 verdediging 

5 spelers storen rond het eigen vrije worp gebied (9m van doel), een speler verdedigt aan de 
cirkel. 

• meelopen met instartende speler naar de cirkel 
• met gezicht naar de bal en speler blijven kijken 

Aanvalsvormen 

Aanvalssysteem 3:3 

De hoekspelers staan dicht tegen de achterlijn en houden het spel diep. De buitenopbouwers 
staan ongeveer 2 meter van de zijlijn en houden het spel breed. De middenopbouw staat iets 
achter de beide buitenopbouwers. De cirkel zorgt dat hij aanspeelbaar is. 
 
Aanvalssysteem 2:4 

Hier wordt gespeeld met 2 cirkelspelers. Dit kan direct gebeuren of door middel van de 
overgang van een opbouwer naar de cirkel. 
 
Bij de jeugd vallen een aantal dingen op, die we graag verbeterd zien. Als jeugdcoach kun je 
daar rond de wedstrijden wat mee doen. 

• let op breedte en diepte 
• boogballen worden vaak onderschept, vertel dat ze ook met een stuit kunnen 

aanspelen 
• bij een "denkmoment" bal in twee handen vast 

 
Bij de C-jeugd, D-jeugd en mini's zal er niet altijd een duidelijke opstelling herkenbaar zijn, 
spelers van deze leeftijdsgroepen spelen op verschillende posities. Dat is voor deze groep ook 
niet erg. Wel moeten ze het principe van breedte en diepte leren, dus niet alle spelers op één 
meter van de balbezitter. 
Vanaf de bank zul je aan de spelers aanwijzingen willen geven. Ga er echter vanuit dat het 
moeilijk is voor de spelers om tijdens het spel jouw aanwijzingen goed op te nemen, geef 
daarom korte en duidelijke aanwijzingen. 
 
Een belangrijke taak voor de jeugdleider tijdens de wedstrijd is het wisselen van spelers. Bij 
<NAAM VERENIGING> vinden wij, zeker bij de jongste jeugd dat iedereen evenveel speeltijd 
moet krijgen. Natuurlijk hoef je er geen stopwatch bij te houden. Het kan wel zijn dat ouders, 
die altijd extra aandacht hebben voor hun eigen kind, je snel beoordelen op je manier van 
wisselen. 
Een handbal wedstrijd is een emotioneel gebeuren, spanning gevolgd door vreugde of 
verdriet, maar soms ook ergernis of woede. Aarzel niet en wissel spelers die opgewonden 
zijn, ze kunnen op het veld het spel negatief beïnvloeden. 
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Bijhouden van de score 

Het spreekt voor zich dat je tijdens de wedstrijd de stand moet bijhouden of dat de 
wisselspelers dat doen. Controleer in de rust altijd even je tussenstand met de scheidsrechter 
om aan het eind misverstanden te voorkomen. Klopt de stand niet praat het dan met elkaar 
uit. Het is ook goed mogelijk dat jij een doelpunt niet hebt opgeschreven doordat je met 
andere dingen bezig was. 
 

Kritiek  geven 

Het is eenvoudig om een opmerking te maken tegen jeugdspelers die fouten maken. Maar 
vergeet niet dat juist de jeugdspeler hiervoor extra gevoelig is. Velen zitten in een moeilijke 
leeftijdsfase en kunnen niet goed overweg met kritiek. Vaak laten deze spelers hun hoofd 
hangen als hen (voor iedereen duidelijk hoorbaar) verbaal te kennen is gegeven 'weer een 
stommiteit' hebben begaan. Vergeet niet, dat het in de jeugd handballen een onderdeel is 
van een leerproces, een proces waarin het maken van fouten gewoon nog mag. Als coach 
moet je dit goed in je achterhoofd houden. Dit vraagt om een bepaalde instelling nl. het op 
een positieve wijze vertellen dat iets op een andere manier gedaan moet worden. Een speler 
weet vaak zelf al dat hij een fout maakt, een terechtwijzing in het openbaar kan hem 
faalangst bezorgen. Daarom is het veel beter om, als er een fout wordt gemaakt, de jeugd 
bijv. op de volgende manier toe te spreken: 

• Jammer, volgende keer beter 
• OK, oppakken/herstellen en opnieuw proberen 
• Geeft niet, straks lukt het je wel, je kunt het!  
• enz. 

 
Deze uitspraken hebben veel meer effect dan het negatieve 'afkraken/uitkafferen' van 
spelers, hoe goed bedoeld ook. 
 
In de rust, na de wedstrijd en tijdens de trainingen kan er altijd nog verder met de speler 
over gesproken worden. 
Het effect dat we met deze 'positieve terechtwijzigingen' bereiken, is dat: 

• de speler zelf wel weet dat hij iets fout heeft gedaan 
• hij merkt dat ook de coach dit gezien heeft 
• hem dit door de coach niet publiekelijk kwalijk wordt genomen 
• de coach nog steeds vertrouwen in hem heeft. 

 
Als een jeugdspeler dit door krijgt, zal hij voor zijn leider en voor zijn team alles over 
hebben. Hij wordt immers niet publiekelijk gestraft voor het maken van fouten! 

Misdragingen / wangedrag van spelers 

Als spelers zich misdragen c.q. wangedrag ten toon spreiden, moet je als leider direct 
optreden. Beledigingen e.d. jegens scheidsrechter, leiders, tegenstanders en medespelers 
dienen direct aangepakt te worden d.m.v. onmiddellijke uitsluiting van de wedstrijd, ook al 
moet je dan verder met 1 speler minder, ongeacht de belangen die er op het spel staan. Ook 
bij gevallen die 'goed voor rood zijn', maar niet door de scheidsrechter zijn geconstateerd, 
dien je als leider je verantwoording te nemen. We denken hierbij aan duwen in de rug. 
Dergelijke voorvallen altijd direct aan de coördinator melden! 
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Individueel belang - teambelang 

Een jeugdleider is verkeerd bezig als hij ten koste van bijv. een kampioenschap een 
jeugdspeler tijdens het seizoen niet laat overgaan naar een hoger elftal. 
De jeugdopleiding is bedoeld om jeugdspelers op te leiden, zich te laten ontplooien en te 
laten genieten van hun hobby. In dit kader gaat het individuele belang boven het 
teambelang. 

Aanwijzingen voor coachen 

We willen hier nu een aantal aanwijzingen geven die je kunt gebruiken tijdens je praatje voor 
de wedstrijd, in de rust en na de wedstrijd. De aanwijzingen zijn ingedeeld op 
leeftijdscategorie. Aanwijzingen voor D-jeugd gelden natuurlijk ook voor de B-jeugd, het 
omgekeerde is niet waar omdat de aanwijzingen dan vaak te moeilijk zijn. Jeugdteams 
moeten met handballen als kleine volwassenen, dat gaat ten koste van de spelvreugde. 
 

D-jeugd: 
• gebruik de hele breedte van het veld, ook hoeken bezetten 
• je mag ook tippen met de bal 
• speel de bal snel door, voordat er iemand voor je neus staat 
• aanbieden bij de balbezitter, vrijlopen 
• val de balbezitter aan 
• probeer bij de tegenstander die stuit de bal weg te tikken 
• blijf bij het verdedigen tussen de balbezitter en je eigen doel 
• houd als keeper in het doel je handen op schouderhoogte 
• als keeper in het doel meeschuiven met de bal 
• op de cirkel moet je veel bewegen en mag je jagen op de bal 
• laat je team als warming-up een tikspelletje doen (voorbeelden elders in deze map) 

 

C-jeugd: 
• probeer het middenveld snel te overbruggen 
• na een schot op doel moeten de spelers die in de hoeken verdedigen snel naar voren 
• speel vanuit een 3-3 aanvalsopstelling 
• gebruik de diepte, na afspelen weer stapje achteruit 
• bij een stoorspeler moet de opbouw zich diep opstellen 
• schuif mee naar de balzijde, maar blijf naar je directe tegenstander kijken 
• probeer de bal gevarieerd rond te spelen 
• "bedenktijd" nodig; ga tippen 
• laat je team als warming-up wat loop- en zwaaioefeningen doen 

 

B-jeugd 
• dreig steeds naar het doel alvorens af te spelen 
• gevarieerd schieten, zowel hoog als laag, links als rechts, met stuit enz. 
• maak wisselingen van posities en start in 
• in de verdediging steeds handen op schouderhoogte 
• blijf in de verdediging tussen de bal en de keeper 
• aanspeellijnen verstoren 
• schuin staan (diagonaal) zodat je de bal kan zien 
• tegenstanders ver van het doel proberen te houden 
• één tegen één situaties proberen te winnen 
• na schot op doel, bij teruglopen naar bal kijken 
• bij manverdediging kan de keeper uit de cirkel komen. 
• laat ze als warming-up loopvormen doen (voorwaarts, achterwaarts, zijwaarts) met 

armen zwaaien, daarna de spieren rekken en ingooien (indien mogelijk) 
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A-jeugd: 

• eventueel voor de wedstrijd iets over tegenstander vertellen, maak daarom tijdens of 
na een wedstrijd een paar aantekeningen op papier: hoe verdedigen ze, wie schieten 
er veel, spelen ze op de break-out, enz. 

• posities moeten samenwerken, opbouw hoek vrijspelen en andersom 
• afspraken over verdedigingsopstelling, afhankelijk van het aanvalssysteem van de 

tegenstander (5-1, 4-2, 3-3 etc.) 
• aanvalscombinaties geleerd op de training in de wedstrijd proberen 
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Sportief spelen en coachen scoort altijd! 
 
Bij <NAAM VERENIGING> zijn naast de actieve sporters talloze vrijwilligers actief om de zaak 
draaiende te houden. Jij als coach bent één van die vrijwilligers. Aan het begeleiden van een 
jeugdteam zitten eigenlijk drie totaal verschillende kanten: 

• het regelen van organisatorische zaken (wedstrijdformulier, vervoer, enz.)  
• het coachen van het team voor, tijdens en na de wedstrijd 
• het scheppen/zorgen voor het behoud van een goede sfeer in het team. 

Vooral als het gaat om het coachen van een team tijdens de wedstrijd denken veel mensen 
dat ze daar eigenlijk te weinig kennis van het handbalspel voor hebben. Het allerbelangrijkste 
van goed coachen van een jeugdteam is positief en enthousiast zijn naar het team. 
 
Tijdens de wedstrijd gaat het er in de eerste plaats om de jeugd te motiveren en te 
stimuleren; een handbalwedstrijd moet een feest zijn! Plezier in het spel en het spelen met 
vriendjes en vriendinnetjes zijn belangrijke motieven voor onze jeugdleden om te blijven 
handballen. Aarzel niet om je vanaf de bank in stimulerende zin te laten horen. De techniek 
en tactiek van het handbalspel leren de spelers en speelsters op de training. Tijdens een 
wedstrijd heb je de taak als coach om bij te sturen. Door regelmatig de trainingen te 
bezoeken en met de trainer te praten, weet je als coach wat de mogelijkheden van de jeugd 
zijn en dat maakt het natuurlijk gemakkelijker om richting te geven tijdens een wedstrijd. 

Fair Play 

Iedereen die aan sport doet, of heeft gedaan, kent de term 'Fair Play'. Fair Play geeft aan dat 
jij als coach met je spelers een aantal afspraken maakt om handbal zo aantrekkelijk en 
plezierig mogelijk te houden. Het is eigenlijk een gedragscode voor de manier, waarop 
handballers, trainers, begeleiders, scheidsrechters, ouders, supporters en andere 
betrokkenen met elkaar moeten omgaan. Door bewust met die onderlinge afspraken en 
regels om te gaan, kunnen we handbal ook in de toekomst eerlijk en aantrekkelijk houden. 
Dat is het streven van <NAAM VERENIGING>, en we gaan ervan uit dat onze coaches daar 
ook aan meewerken. 
Als coach heb je een grote invloed op je spelers. Die invloed is niet alleen mede bepalend 
voor de verdere sportcarrière van de spelers bij <NAAM VERENIGING>, maar ook voor hun 
gedrag in en buiten het veld. 

Onsportief gedrag 

Naast veel positieve aspecten van he  handbal heeft handbal toch de naam een harde sport 
te zijn. Spelverruwing, blessures, discriminatie en verbaal/fysiek geweld komen in het 
handbalspel nogal eens voor. Met andere woorden: onsportief optreden. Bij een toenemend 
aantal wedstrijden gaat het behoorlijk mis. Als gevolg hiervan worden er steeds meer 
2 minuten-straffen, gele kaarten en diskwalificaties gegeven. Daardoor krijgen de 
scheidsrechters het steeds zwaarder te verduren. Met het logisch gevolg dat zij het niet meer 
zien zitten en stoppen met fluiten. De handbalsport wordt daardoor op termijn in haar 
voortbestaan bedreigd. Bovendien gaat de kwaliteit van het handbal erdoor achteruit. 
Er dient daarom bij handbal sprake te zijn van een positieve mentaliteitsverandering. Het 
tonen van respect voor anderen en het leren dragen van verantwoordelijkheid zijn daarbij 
hoofdzaak. Bij <NAAM VERENIGING> vinden we dit een belangrijk punt waaraan wij 
aandacht willen besteden. 
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Regelmatig worden de spelregels gewijzigd om het handbalspel aantrekkelijker te maken. Het 
'klemmen', 'duwen' en aan armen trekken moet van het veld verdwijnen. Verdedigen vraagt 
om een goede techniek en is trainbaar. Iemand in een break-out duwen is een vorm van 
verkeerde inzet. 
Als coach zie jij het beste wat er tijdens het spel met en door jouw team gebeurt. Probeer 
bovengenoemde vormen van onsportief optreden te signaleren en bespreekbaar te maken in 
je team. Is het steeds eenzelfde persoon die zich onsportief gedraagt dan zou je hem apart 
kunnen nemen om erover te praten. Misschien heeft hij er wel een duidelijke reden voor of 
doet hij het onbewust. Bespreekbaar maken van onsportief handelen, lost vaak al veel op. 
Lukt het je niet in je eentje neem dan contact op met de coördinatoren. Zij weten wel iemand 
die je kunt helpen. 

Jong geleerd is oud gedaan.... 

Handbalbegeleiders zijn intensief bezig met hun team. Niet alleen tijdens trainingen, maar 
ook gedurende oefen- en competitiewedstrijden. Naast allerlei technische aspecten, heb je 
als coach ook een belangrijke rol met betrekking tot Fair Play. Dit begint met het tonen van 
respect voor elkaar en voor de tegenstander. Dit gedrag aanleren begint bij de jeugd! 
Natuurlijk proberen trainers en coaches met hun team een zo goed mogelijk resultaat te 
behalen. Winnen is nu eenmaal leuker dan verliezen. Maar hoever moeten we hierin gaan? 
Wil je ten koste van alles winnen, of worden er grenzen gesteld? 
Wij verwachten van onze leiding dat zij voor het laatste kiezen. Het bevorderen van Fair Play 
is een kwestie van lange adem. Echter, ook hier geldt: 'Jong geleerd, is oud gedaan'. De 
grenzen die je stelt zijn persoonlijk. De ene persoon kan dit hebben, de ander iets meer of 
minder. Zorg er in ieder geval voor dat je consequent handelt. Dus voor iedere speler gelden 
dezelfde regels om ruzie in het team te voorkomen. Het is belangrijk dat je zelf goed weet 
wat je van je teamgenoten accepteert en wat niet. Wat doe je bijvoorbeeld als iemand vloekt 
of scheldt naar de tegenstander? Wat doe je bij een gele kaart, laat je iemand doorspelen of 
laat je 'hem even afkoelen op de bank? Wat doe je als je ziet dat een speler ruw speelt terwijl 
de scheidsrechter het niet heeft opgemerkt, haal je hem naar de kant? Bedenk vooraf wat er 
kan gebeuren zodat je direct en op de juiste manier kunt handelen. 
 
Fair Play is altijd de winnaar als je: 

• de sport en de sporters respecteert, 
• alle sporters gelijkwaardig behandelt, 
• geen verbaal of fysiek geweld gebruikt bij het sporten 

Scheidsrechters 

Het plezier in het spel moet altijd voorop blijven staan, bij zowel senioren als bij de jeugd! 
Daarom behoort voor jou en jouw spelers sportief gedrag de gewoonste zaak van de wereld 
te zijn. Dit uit zich onder meer door het accepteren van beslissingen van de scheidsrechter. 
Scheidsrechters maken fouten; arbitrage is en blijft mensenwerk. Scheidsrechters zijn geen 
computers! Dat geldt echter ook voor de spelers, die jij onder je hoede hebt. Je kunt 
handballers trainen, totdat ze er bij wijze van spreken bij neervallen. Je kunt ze volproppen 
met tactische opdrachten; toch worden er gedurende de wedstrijd veel fouten gemaakt. Dat 
is niet erg, want fouten horen bij het sporten. Maar mag de scheidsrechter dan af en toe ook 
een fout maken, zonder daar met verbaal geweld op te worden afgerekend? Probeer dit 
iedere wedstrijd in je achterhoofd te houden. Als coach ben je het voorbeeld van je 
teamgenoten. Geef naar hen duidelijk aan dat de scheidsrechter ook fouten kan maken. Laat 
de fout van de scheidsrechter een positieve impuls voor het team zijn om het nog iets beter 
te gaan doen i.p.v. een negatieve reactie. 
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Als coach heb je hier een grote bijdrage aan. Een scheidsrechter die veel kritiek krijgt zal 
onzeker gaan fluiten en de wedstrijd kan daardoor ontaarden. Gedraag je dus ook nooit 
negatief naar de wedstrijdleiding en bedank hen altijd na afloop van de wedstrijd. 

Kwaliteitsverbetering 

Als coach bespreek je voor de wedstrijd een realistisch doel met je team. Het doel 'winnen' is 
wat te simpel en voor jeugdteams in opleiding weinig zinvol. Betere doelen zijn: 

• vandaag proberen we te zorgen dat er van alle posities geschoten wordt;  
• vandaag proberen we verdedigend de ballen te onderscheppen; 
• vandaag wil ik sprongschoten zien; 
• vorige keer hebben we tegen dat team 15 tegendoelpunten gekregen, vandaag mogen 

dat er hoogstens 10 zijn; 
• vandaag probeert onze keepster break-outs aan te gooien. 

 
Stel het doel in de rust eventueel bij of stel een nieuw doel. Wat te zeggen tegen een team 
dat in de rust met 10-0 achterstaat? Een voorbeeld: 'Laten we in de tweede helft proberen 
drie maal te scoren'. Geef ze een pluim als dat gelukt is. 

Aandacht voor pestgedrag 

Kinderen kunnen elkaar het leven behoorlijk zuur maken, bv. met het vullen van schoenen 
met water, het schelden of door het achterna zitten van elkaar. Er wordt op school maar ook 
in de sportvereniging regelmatig pestgedrag getoond. Als coach merk je in je team wellicht 
ook weleens dat ze elkaar pesten- Het is ontzettend belangrijk dat pestgedrag wordt 
gesignaleerd. 
Er zijn diverse vormen van pesten. We maken een onderverdeling in drie soorten: 
lichamelijk, geestelijk en seksueel pesten. Bij lichamelijk pesten gaat het vooral om 
schoppen, slaan en spugen. Geestelijk pesten kenmerkt zich door het geven van bijnamen of 
door terreur die soms zover gaat dat er geld wordt afgeperst. Bij pesten gaat het om het 
bepalen van de eigen identiteit (wie mag ik zijn) en de strijd om de macht (hierbij komen 
rollen als leiders, clowns en geïsoleerde naar boven). <NAAM VERENIGING> handbal neemt 
het pesten op de vereniging erg serieus. Probeer ook als coach signalen van pestgedrag niet 
uit de weg te gaan. We hebben het niet alleen over ernstige knokpartijen maar juist minder 
ruw pestgedrag zoals schelden of niet bij 'het groepje' mogen horen kan veel pijn doen. Weet 
je niet wat je moet doen maar zie je wel dat er binnen je team wordt gepest dan kun je dit 
melden bij de jeugdcommissie. Bedenk altijd dat melden van kinderen die pesten geen 
klikken is! Het is juist goed voor ze dat er aandacht aan besteed wordt. Er kunnen 
gesprekken plaatsvinden met het kind dat wordt gepest en ook met het (groepje) kind(eren) 
dat pest. Die gesprekken kun je zelf voeren maar er kan ook iemand van de technische 
commissie bij komen om je te helpen. In veel gevallen weten de pestende kinderen niet wat 
zij aanrichten bij het kind dat gepest wordt, daarom is het goed om erover te praten. 

Vervelende incidenten 

Gebeuren er tijdens een wedstrijd onregelmatigheden, door publiek of coaches van de 
tegenstander meldt dit dan bij de technische commissie of het bestuur. Zij kunnen dan 
contact opnemen met het bestuur van de betreffende vereniging of het N.H.V. Klachten op 
het wedstrijdformulier zijn zinloos. 
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Ouders en <NAAM VERENIGING>  
 
Handbalvereniging <NAAM VERENIGING> en de ouders/verzorgers van de jeugd hebben veel 
met elkaar gemeen. Beiden streven bijvoorbeeld naar de optimale ontwikkeling van lichaam 
en geest en beiden stimuleren een optimale beleving van 'hun' kind bij de beoefening van 
hun hobby. 
Zowel voor <NAAM VERENIGING> als voor ouders/verzorgers, is hier een belangrijke rol 
weggelegd! 
 
Vaak denken ouders dat ze met het betalen van contributie als het ware een afkoopsom 
betalen die hen ontheft van actieve deelname aan de jeugdbegeleiding of andere taken die 
binnen de vereniging gedaan maden worden. 
 
Wij zouden ouders/verzorgers graag zien als 'Prosument', d.w.z. je neemt/ontvangt iets en 
geeft iets. De vereniging (producent) biedt allerlei faciliteiten voor een optimale jeugd-
begeleiding en de ouders (consumenten) maken hiervan gebruik. 
Als 'prosument' doen de ouders beiden: ze laten hun dochter hun hobby beoefenen binnen de 
mogelijkheden die de club biedt, en zelf leveren ze een bijdrage de 
jeugdopleiding/begeleiding zo goed mogelijk te laten functioneren. 
 
<NAAM VERENIGING> moet er veel aan doen om ouders/verzorgers als vrijwilliger bij de 
vereniging te betrekken, zowel voor de teambegeleiding als ook voor het begeleiden van 
activiteiten. Als coach kom je veel in aanraking met ouders van je spelers. Probeer dit 
onderwerp daarom eens met hen te bespreken. Geef indrukken door (b.v. als iemand 
interesse toont) aan de technische commissie. Zij hebben een grotere afstand tot de ouders. 

De rol van de ouder 

Het leidt geen twijfel dat met name de ouders een zeer voorname rol spelen bij de 
sportbeleving van hun dochter. Als deze voelen dat de ouders volledig achter hun 
sportbeoefening staan en ze worden ook nog eens gestimuleerd dan zullen ze meer plezier 
aan hun hobby beleven. 
 
Deelname aan trainingen 

Deelname aan trainingen is de basis om handbal als sport beter te leren beheersen en het 
voorkomt blessures. Een goed getraind lichaam kan immers meer hebben dan een minder 
goed of niet getraind lichaam. Sport is heel rechtvaardig, zonder inspanning in de vorm van 
regelmatig trainen, ook geen sportief resultaat. Daarbij geeft het ook nog de broodnodige 
ontspanning die jongeren nodig hebben om optimaal voor school of werk te kunnen 
functioneren. Probeer ouders in te laten zien dat zij hierin een belangrijke taak hebben. 
 
Handbal en school/huiswerk 

<NAAM VERENIGING> vindt school en huiswerk heel belangrijk. Zelfs veel belangrijker dan 
handballen! Maar een combinatie moet heel goed mogelijk zijn. Door een goede planning zijn 
veel problemen te voorkomen. De ervaring leert dat er van tijd tot tijd ruimte moet zijn voor 
lichaamsbeweging en ontspanning. Ouders kunnen hierin een belangrijke rol vervullen door 
samen met hun dochter te zoeken naar een zo goed mogelijke planning, waardoor het 
huiswerk en de hobby uitstekend kunnen samengaan. Van de vereniging mag enige 
ondersteuning verwacht worden. Signaleer je knelpunten, geef dit door aan de trainer. Als 
het gaat om werk, dan vinden wij dat het jeugdlid daar zelf een keuze in moet maken. Kiest 
hij voor een baan waar hij ook op zaterdag of op trainingsavonden moet werken dan zal hij 
niet op het hoogste niveau kunnen handballen. 
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Waarden en normen 

In de coachmap is aandacht besteed aan fair-play en waarden en normen in de handbalsport. 
<NAAM VERENIGING> verwacht positief gedrag van de spelers op en om het handbalveld. 
Jongere jeugdspelers zullen de steun van thuis nodig hebben om e.e.a. goed uit te voeren. 
De ouders kunnen met name bij de voorbereidingen de jeugd leren om te gaan met hun 
verantwoordelijkheden. Kunnen bepaalde kinderen in je team niet omgaan met de gewenste 
gedragsregels, bespreek dit dan met hun ouders. 
 
Bijwonen van wedstrijden 

Het is geen geheim dat de jeugd het leuk vindt als hun ouders/verzorgers langs de lijn staan. 
Ze 'voelen' als het ware dat ze bij hun hobby worden gesteund, dat hun ouders er achter 
staan. Het is niet leuk als een jeugdspeelster(tje) ziet dat er van andere teamgenootjes altijd 
ouders zijn en hij zelf altijd zonder deze 'steun' moet spelen. Probeer de ouders bij de sport 
van hun kind te betrekken en nodig ze eens uit om te komen kijken naar een wedstrijd als zij 
dat niet uit zichzelf doen. 
 
Het gedrag langs de lijn 

Ouders dienen zich bewust te zijn dat zij ook langs een handbalveld een voorbeeldfunctie 
hebben. Het uitschelden van scheidsrechter, leiders, trainers en spelers wordt bij <NAAM 
VERENIGING> niet geaccepteerd! Probeer ouders altijd positief te laten reageren, ook naar 
hun eigen zoon of dochter. Of jeugd nu veel of weinig talent heeft, ze doen hun uiterste best. 
Ze zitten midden in een leerproces, d.w.z. het maken van fouten mag gewoon! 
Het is daarom veel belangrijker ze op een positieve manier te steunen als ze een fout maken. 
'Jammer, volgende keer beter, je kunt het’ klinkt heel wat beter dan ………… 'waarom doe je 
het alweer verkeerd', enz. 
 
'Prosument' 

Probeer ouders te stimuleren om naast het consumeren op de vereniging ook te produceren, 
dus iets voor de vereniging te doen. 
Geef ouders informatie over begeleiding bij jeugdactiviteiten binnen de vereniging. Dit 
kunnen structurele functies zijn, maar ook ondersteunende taken bij allerlei incidentele 
activiteiten. Probeer ze bij de vele activiteiten die bij de handbal gedaan moeten worden te 
betrekken. Immers, vele handen maken licht werk en de jeugd van <NAAM VERENIGING> is 
erbij gebaad! 
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Eerste Hulp Bij sport Ongevallen 

Blessurepreventie 

Niets is vervelender voor sporters dan tijdens hun favoriete sport op de bank toe te moeten 
kijken omdat zij een blessure hebben opgelopen. Ook bij handbal komen regelmatig 
blessures aan m.n. enkels, knieën, ellebogen en vingers voor. Goed materiaal zoals kleding 
en kniebeschermers is heel belangrijk. De beschermers spelen een preventieve rol bij acute 
blessures van knie, knieschijf en elleboog en bij overbelastingsletsels van kraakbeen en 
peesaanhechtingen van knie en elleboog. Probeer je spelers te stimuleren in ieder geval 
kniebeschermers te kopen. Als advies kun je ze meegeven dat beschermers niet moeten 
knellen maar ook niet afzakken, een open knieholte in de kniebeschermer de beweeglijkheid 
vergemakkelijkt van het kniegewricht en dat ze gemaakt moeten zijn van goed 
schokabsorberend materiaal. 
Met goede schoenen ontzie je de enkel-, knie- en heupgewrichten en rugwervels. Een goede 
(zaal)sportschoen voldoet aan de volgende eigenschappen: bescherming bieden, steun 
geven, een stevige grip geven (wordt bepaald door de combinatie van schoen en vloer) en 
schokdemping. 
 
Naast het zorgdragen voor goed materiaal, zoals schoenen en beschermers is de 
voorbereiding op de wedstrijd heel belangrijk om blessures zoveel mogelijk te voorkomen. 
Stimuleer daarom ook een goede warming-up met rekoefeningen. Met een warming-up 
worden de spelers voorbereid op de lichamelijke inspanningen zowel fysiek als mentaal. Bij 
de jongste jeugd is het rekken van spieren nog niet zo van belang omdat de botten nog 
moeten groeien en de spieren hierop vooruit lopen. 
 
Toch is het goed om ook met deze jonge kinderen in een vroeg stadium alvast te wennen aan 
een warming-up en rekoefeningen. Om de warming-up voor de wedstrijd tot een 
automatisme te maken kun je ervoor zorgen dat de spelers de onderdelen herkennen evenals 
de volgorde. De opwarming kun je variëren in oefeningen, de onderdelen van het lichaam 
komen in een vaste volgorde terug. De spelers weten daardoor na enige tijd wat ze moeten 
doen en hoeven niet te wachten op het sein van de coach, probeer ze wel te stimuleren. Een 
warming-up is pas nuttig als je er de tijd voor neemt. 
De warming-up duurt 15 tot 30 minuten. De zwaarte en complexiteit van de oefeningen 
nemen in de loop van de warming-up toe. Leg het accent op de spiergroepen die in de 
wedstrijd intensief worden gebruikt zoals schoudergordel, armspieren en beenspieren. In het 
hoofdstuk 'coachen op de wedstrijddag' zijn een aantal voorbeelden voor warming-up 
oefeningen gegeven. 
 
Na afloop van het sporten kun je je spelers oefeningen laten doen om voor een geleidelijke 
overgang naar ontspanning te zorgen. Een goede cooling-down voorkomt spierpijn en zorgt 
voor sneller en beter herstel van de spieren. Een goede cooling-down bestaat afwisselend uit 
rekken en bewegen, duurt in totaal minimaal 10 minuten, begint en eindigt met een rustig 
loop- of dribbelpasje en spiergroepen die tijdens de wedstrijd extra belast zijn krijgen extra 
aandacht. 
Na 2 á 3 minuten uitlopen volg je de oefeningen die hieronder zijn afgebeeld. Besteedt 
daarbij extra aandacht aan spieren die stijf en vermoeid aanvoelen. Bij koud weer of een 
koude zaal is het verstandig om warme kleding aan te trekken om snelle afkoeling te 
voorkomen. 
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Warming-up. 
 

Bij het voorkomen van blessures is het een noodzaak om aan het begin van een training en 
voor een wedstrijd een warming-up te verzorgen. 70% van de sportongevallen ontstaat 
namelijk door een slecht verzorgde voorbereiding op een training of wedstrijd. 

Een warming-up is er voor iedereen! 

Voor A/B-Jeugd en Senioren zou het verplicht moeten zijn. Met het toenemen van de leeftijd 
neemt de beweeglijkheid af en wordt de noodzaak van een warming-up alleen maar groter. 
 
  
 
 
 
 

De onderdelen van een warming-up. 

 

a. Allereerst worden het hart en de systemen van bloedsomloop en ademhaling op 
inspanningsniveau gebracht. De hartslag moet hierbij oplopen van 50-80 naar 120-150 
slagen per minuut. De doorbloeding van de longblaasjes neemt toe, waardoor er meer 
zuurstof door het bloed opgenomen kon worden en vervolgens snel naar de spieren 
getransporteerd kan worden. Men noemt dit ook wel circulatie warming-up. Hiervoor 
dient het inlopen. 

 
b. Vervolgens wordt de beweeglijkheid van de gewrichten verbeterd door 

beweeglijkheidoefeningen (losmaken). Deze oefeningen zorgen ervoor dat de stugheid 
van het gewrichtskapsel en -banden afneemt en aldus ruimere beweging toelaat. 

 

c. Het volgende deel van de warming-up vormen de rekkingsoefening. Het doen van 
rekkingsoefeningen is belangrijk ter voorkoming (preventie) van spier- en peesblessures. 
De spieren hebben de neiging, wanneer ze in rust zijn, zich te verkorten. Door 
rekkingsoefeningen worden de spieren op lengte gebracht, waardoor ze explosieve 
krachten beter kunnen opvangen. 

 

 Er zijn verschillende rekmethodes. Een methode die veel gebruikt wordt is de volgende; 
• Neem de juiste uitgangshouding aan (tegengesteld aan de functies die de spier, 

-groep, -keten tijdens de contractie uitoefent). 
• Span de spier, spiergroep of spierketen die men wil rekken. 
• Rek tenminste 8 seconden, ten hoogste 15 seconden. 
• Blijf tijdens het rekken doorademen. 
• Nooit verend rekken. 
• Rek de spier tot je een spanninggevoel (geen pijn) voelt. 
• Ontspan de spier na het rekken. 
• Rek elke spier, -groep, -keten 1 tot 3 maal. 

 

d. Door de rekkingsoefeningen is de hartslag weer gedaald. Deze moet opnieuw op een aan-
vaardbaar nivo worden gebracht waardoor, als laatste gedeelte van de warming-up, 
intensieve op handbal gerichte oefeningen uitgevoerd kunnen worden. 

  

Inlopen Teambespreking 

Inlopen Beweeglijkheidoefeningen Rekkingsoefeningen 
Intensieve op handbal 
gerichte oefeningen 
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Intensieve handbalspecifieke oefeningen kunnen zijn: 
 

Zonder bal: 
• korte sprintjes trekken 
• intensief uit- en terugstappen 
• schuiven aan de cirkel 
 

En mét de bal: 
• bal overgooien (juiste technische uitvoering) 
• snelle balcirculatie 
• uitvoeren van verschillende schotvariaties 
• doelverdediger “inschieten” 
• uitvoeren van passeerbewegingen 
 

Effecten van de warming-up. 

� De temperatuur in de spieren stijgt en later in het gehele lichaam. Elke graad 
temperatuursstijging betekent dat de snelheid van de verbranding (energieleverende 
processen) toeneemt met 10%. 

� De zuurstofafgifte naar de spieren wordt groter. 

� De coördinatie verbetert doordat zenuwprikkels sneller worden doorgezonden. 

� De weefsels worden soepeler, waardoor de kans op blessures kleiner wordt. 

� Bij een goed uitgevoerde warming-up is er tevens een psychisch effect; de 
betrokkenheid en motivatie van de speler is groter! 

 

Hieronder tref je losmakende, dynamische oefeningen voor de warming-up aan. Tijdens de 
warming-up wordt warme en gemakkelijk zittende kleding aanbevolen. Voer de oefeningen 
indien mogelijk zowel links als rechts uit.  
 

 

1. Dribbelen 

- Rustige looppas.  

- Kleine passen.  

- Voeten goed afwikkelen.  

- Armen ontspannen meebewegen. 

 

 

2. Armen zwaaien 

- Rustige looppas.  

- Armen ontspannen zwaaien.  

- Zowel voor- als achteruit zwaaien.  
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3. Huppelen 

- Ontspannen huppelen.  

- Voeten goed afwikkelen.  

- Armen ontspannen meebewegen.  

 

 

4. Heupen 

- Ga in lichte spreidstand staan.  

- Handen in de zij.  

- Draai met de heupen langzaam grote cirkels.  

- Schouders en hoofd blijven op hun plaats.  

 

 

5. Hakken-billen 

- Rustige looppas.  

- Bovenlichaam rechtop.  

- Armen langs het lichaam.  
 
Eerst met rechterhak bil aantikken, dan 2 passen gewoon, dan bil aantikken 
met linkerhak; dus op het ritme 2-3 links 2-3 etc. 

 

 

6. Knieheffen 

- Rustige looppas.  

- Afwisselend linker- rechterknie heffen tot 90 graden.  

- Landen op de voorvoet.  

- Bovenlichaam rechtop houden.  

- Kleine passen.  

- Hoge bewegingssnelheid.  
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7. Zijwaartse kruispas 

- Zijwaarts lopen in de richting van de linkerschouder.  

- Linkervoet zijwaarts verplaatsen, rechtervoet voorlangs kruisen; 
linkervoet verplaatsen, rechtervoet achterlangs kruisen.  

- Heupen meedraaien.  

- Armen en schouders bewegen tegengesteld.  

- Bij kruispas vóór het linkerbeen langs de knie extra heffen.  

- Wisselen: richting rechterschouder lopen en linkerbeen voor en achter 
rechterbeen langs kruisen.  

 

 

8. Schouder 

- Hef vanuit spreidstand de armen zijwaarts tot horizontaal.  

- Draai afwisselend rechts- en linksom.  

- Kijk de verste hand na.  

- Heupen en voeten blijven op dezelfde plaats staan.  

 

 

9. Knieën/romp/armen 

- Sta rechtop met de armen omhoog gestrekt, zo hoog mogelijk.  

- Laat de armen dan ontspannen naar beneden vallen, veer iets door de 
knieën en zwaai de armen langs de knieën naar achteren.  

- Dan weer terug omhoog.  

 

 

 

Algemene rekoefeningen (8 à 10 minuten) 

Een goede rekoefening rekt de spieren langzaam en rustig op. Doe altijd eerst 8 tot 10 
minuten de warming-up. Neem de correcte uitgangsposities (let goed op de tekeningen). 
Voer de spanning in de gerekte spier zover op dat het net niet onplezierig is (het mag beslist 
geen pijn doen!). Houd de spanning in de gerekte spier ongeveer 15 seconden vast, dus nooit 
verend rekken! Adem rustig door tijdens de oefeningen, houd de adem niet vast. Schud de 
spier steeds na het rekken ter ontspanning even los. Herhaal het rekken drie keer achter 
elkaar. Voer de oefening links en rechts uit. Doe de rekoefeningen zo mogelijk ook na afloop 
van het sporten (cooling-down). Herhaal deze oefeningen minstens drie keer per week. Neem 
bij klachten contact op met een arts en ga voor die tijd niet sporten. 
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1. Kuitspieren 

Ga staan; stap met de rechtervoet zo ver naar voren dat de linker hak net van 
de vloer komt. De linker knie blijft gestrekt. Verplaats het gewicht van de 
voorste voet naar de achterste voet, zodat de hak op de vloer komt. Deze 
oefening is vooral prettig uit te voeren door de handen tegen een boom, muur 
of hek te plaatsen. 
 

Duur 15-20 seconden. 

Daarna 10-20 seconden rust. 

Doe dit 3 keer. 

 

 

2. Kuitspieren   

Kniel met de rechter knie op de vloer; laat de linker oksel op de linker knie 
rusten; druk de linker knie daarna zover naar voren dat de hak net niet van de 
vloer los komt. 
 

Duur 15-20 seconden. 

Daarna 10-20 seconden rust. 

Doe dit 3 keer.  

 

 

 

3. Hamstrings  

Ga zitten in langzit; plaats de rechter voet naast de linker knie; pak met beide 
handen het linker onderbeen iets boven de enkel; kijk omhoog en houd de 
lage rug hol. 

 

 

4. Dijbeenspieren  

Ga op de zij liggen en trek het onderste been op; met de onderste arm het 
hoofd steunen en met de bovenste arm het gebogen bovenste been 
vastpakken bij de enkel. Vervolgens trek je het bovenste been langzaam naar 
achteren en zorg er goed voor dat je echt op je zij blijft liggen en niet naar 
achteren rolt. De bovenste heup druk je bij deze oefening naar voren. 
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5. Hamstrings en afvoerders  

Plaats de rechter voet voor het linker been aan de buitenkant van de linker 
voet. Laat het gewicht op de linker voet rusten en neig met de romp en de 
armen naar rechts.  

 

 

6. Aanvoerders  

Ga zitten in de kleermakerszit; zet de voetzolen plat tegen elkaar aan; grijp 
met de handen (duimen naar boven)de voorvoeten vast, het bovenlichaam 
rechtop houden. Het hoofd ook rechtop houden en de ellebogen licht op de 
binnenzijde van de knieën drukken. 

 

 

7. Romp- en rugspieren  

Ga zitten in de langzit; plaats de linkervoet aan de buitenzijde van de rechter 
knie op de grond; draai met de romp naar links; houd de romp daarbij 
rechtop. 

 

 

8. Grote borstspieren  

Kniel op beide knieën; plaats de handen zover naar voren op de vloer dat de 
heupen nog recht boven de knieën blijven; druk de oksels en de borst zover 
mogelijk richting vloer. 
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9. Armspieren (2-koppig)  

Ga zitten in langzit; vouw de vingers achter de rug in elkaar; strek de armen 
gestrekt naar achteren van laag bij de grond tot bijna horizontaal. 

 

 

10. Armspieren (3-koppig)  

Pak met de rechterhand (onderhands) de linkerhand (bovenhands) achter de 
rug vast; gebruik - als beide handen elkaar niet kunnen grijpen - een 
hulpmiddel zoals een handdoek. 

 

 

11. Onderarm- en polsbuigers en strekkers  

Strek de linkerarm met de handpalm naar voren; pak met de rechterhand de 
linker handpalm vast; duw de handpalm maximaal naar achteren; voer de 
oefening ook in de tegengestelde richting uit; pak met de rechterhand de 
linker handrug en trek de handrug naar voren. 

 

 

12. Polsbuigers en –strekkers  

Zet beide handruggen tegen elkaar aan; duw de ellebogen zover het kan naar 
beneden; houd de handruggen tot aan de polsen tegen elkaar aangeduwd; 
deze oefening kan ook andersom worden uitgevoerd door de handpalmen 
tegen elkaar aan te duwen en de ellebogen omhoog te bewegen. 

 

 
 



 

 

CoachmCoachmCoachmCoachmapapapap    Coachmap 

40 

H
A
N
D
B
A
L
S
IT
E
 -
 2
0
0
8
  
 

Cooling-down 
Tijdens de training en wedstrijd wordt het lichaam belast. Het raakt vermoeid en moet de 
kans krijgen zich op verantwoorde wijze te herstellen. 
 
De cooling-down is een onderdeel van dit herstel. 
De duur van de cooling-down is ondermeer afhankelijk van de conditie van de speler en van 
de ondergane belasting tijdens de training of wedstrijd. 
Zonder cooling-down heeft het lichaam bij zeer intensieve belasting (bijv. toernooien) zelfs 
meerder dagen nodig om zich te herstellen. 
Met een goede cooling-down kan de herstelperiode verkort worden en kun je dus eerder 
intensiever gaan trainen. Dit laatste is van belang bij teams die meerder keren per week 
trainen en/of spelen. 
 

Effecten van een cooling-down. 

� De spierspanning wordt tot normaal nivo teruggebracht. 

� Het lichaam keert geleidelijk terug naar een niet-trainings/-wedstrijd situatie. 

� De toevoer van zuurstof en de afvoer van afvalstoffen wordt niet abrupt 
afgebroken door een plotselinge stop. 

� Het vocht uit de spier wordt via het lymfe-systeem en de nieren afgevoerd. 

� Het door de training verstoorde evenwicht kan herstellen en een 
supercompensatie-effect kan optreden. 

  
 

 
 
Besteedt in het rekkingsgedeelte speciale aandacht aan spiergroepen die extra zijn belast. 
 
1. Kuitspieren 

• Maak met de rechtervoet een grote stap naar voren.  
• Breng het lichaamsgewicht over naar het rechterbeen.  
• Buig daarbij de rechterknie en houd de linkerknie gestrekt.  
• Duw de heup naar voren.  
• Houd de linkerhak op de vloer.  
• Deze oefening kan gemakkelijk uitgevoerd worden door de handen tegen een muur, 

boom of hek te plaatsen.  
 

2. Korte kuitspieren 

• Maak met de linkervoet een kleine stap naar voren.  
• Houd het lichaamsgewicht op het rechterbeen.  
• Buig zowel de linker- als de rechterknie.  
• Houd de rechterhak op de vloer.  

 

3. Spieren achterkant bovenbeen 

• Leg het linkerbeen horizontaal op de boarding, bank o.i.d.  
• Trek de tenen naar je toe.  
• Breng het gestrekte bovenlichaam naar voren, over het gestrekte been.  
• Kijk naar voren.  

Uitlopen  Rekkingsoefeningen Douchen 
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4. Spieren voorkant bovenbeen 

• Ga rechtop staan bij de muur.  
• Buig het rechterbeen.  
• Pak de rechterenkel vast, trek de hiel langzaam naar het zitvlak.  
• De knie wijst naar beneden.  
• Houd de knieën bij elkaar, het bovenlichaam gestrekt, de heupen naar voren en de 

buispieren aangespannen.  
 

5. Spieren voorkant bovenbeen en heupbuigers 

• Ga op de knieën zitten.  
• Plaats het rechterbeen in een hoek van 90 graden vooruit, de linkerknie is aan de 

grond.  
• Druk de heup en het linker bovenbeen voorwaarts en naar beneden.  

 

6. Dribbelen 

• Ter afwisseling even dribbelen op de plaats, afgewisseld met losse armzwaai.  
• Twee à drie minuten.  

 

7. Spieren binnenkant bovenbeen 

• Ga in spreidstand staan.  
• Het bovenlichaam steunt op het linkerbeen.  
• De linkerknie is recht boven de linkervoet.  
• De linkervoet staat 30 graden naar buiten gedraaid.  
• Buig het linkerbeen verder en dus de rechterheup schuin naar beneden richting het 

gebogen been.  
• Houd het bovenlichaam rechtop.  

 

8. Spieren buitenkant en achterkant bovenbeen 

• Plaats de rechtervoet voor het linkerbeen langs aan de buitenzijde van de linkervoet.  
• Laat het gewicht rusten op de linkervoet.  
• Buig met het bovenlichaam voorover en neig met de armen naar rechts.  

 

9. Schouder- en nekspieren 

• Ga in spreidstand staan.  
• Strek de arm langs het hoofd.  
• Buig opzij met het bovenlichaam.  
• Houd de heupen op de plaats.  

 

10. Schouders 

• Hef vanuit spreidstand de armen zijwaarts tot horizontaal.  
• Draai afwisselend rechts- en linksom.  
• Kijk de verste hand na.  
• Heupen en voeten blijven op dezelfde plaats staan.  

 

11. Armspieren 

• Pak met de rechterhand (onderhands) de linkerhand (bovenhands) achter de rug vast.  
• Gebruik, indien nodig, een hulpmiddel (bijvoorbeeld een handdoek).  

 

12. Dribbelen 

• Besluit met dribbelpasjes en ontspannen armzwaaien.  
 
 


