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0. Handbal als product. 
 
Een “spelvisie” is de theoretische neerslag van “de wijze, waarop het spel gespeeld 
wordt”. Het handbal, dat volgens een dergelijke “spelvisie” gespeeld zou moeten worden 
en als leidraad dient voor het Nederlands Handbal Verbond kan beschouwd worden als 
een “product”.  
En …spreken over “product” impliceert dat  er ook sprake is van “klanten”, waarvoor het 
“product” bestemd is. Wie zijn die “klanten”? Wat hebben zij nodig? Aan welke 
kwaliteitseisen moet “een spelvisie handbal” dan voldoen?  
 
Gebaseerd op de waarden en normen, die het Nederlands Handbal Verbond ook in haar 
statuten expliciet verwoordt en tracht te praktiseren, zal ook deze spelvisie op langere 
termijn “kinderen, jongeren en volwassenen in staat stellen om op een gezonde en 
sportieve manier sport in het algemeen en handbal in het bijzonder te bedrijven”.  
 
Het aanbod zal gericht moeten zijn op de individuele vraag en daarom georiënteerd zijn 
op de persoonlijke behoefte van de beoefenaar. Een gevarieerd aanbod van recreatie-, 
breedte- en tophandbal moet op basis van die visie kunnen worden gerealiseerd. Dit 
impliceert voor kinderen en jongeren een veelzijdige ontwikkeling, gebaseerd op de 
vigerende ontwikkelingspsychologische, pedagogische en sociale principes, maar 
bovendien voldoende flexibel om eventueel bij te kunnen sturen. Voor de topsport wordt 
de weg vanaf het begin van de puberteit mede bepaald door het willen bereiken van de 
(wereld)top. Daarom is het spel vanaf die tijd mede gebaseerd op eigen innoverende 
ideeën over onder andere: “Zo ziet het spel eruit.”, “Hoe speel je, weer volgens de 
Nederlandse opvatting, kwalitatief goed handbal?”, “Aan welke kwaliteiten moet een 
tophandballer voldoen?”, enz.  
Zoals reeds gesuggereerd spelen daarbij ook externe internationale trends, opvattingen 
en impulsen en belangrijke rol. 
 
De recreatiehandballer en de breedtesporter vragen een ander product. Dat product 
moet voldoen aan de eisen, die vooral de moderne jeugdige sporter stelt. Onvoldoende 
aanpassing van het product aan de “vraag” zal ernstige imagoproblemen oproepen.  
 

0.1. De voorwaarden om handbal te spelen. 
 
Om handbal te kunnen spelen zijn nodig:  

• een veld,  
• speeltijd,  
• een bal,  
• spelers,  
• “overeenstemming” over het doel van het spel en  
• over “hoe gespeeld moet worden”. 

 
We stellen dus vast dat de spelers de belangrijkste “producenten” van het spel zijn. Zij 
hebben dan ook een collectieve verantwoordelijkheid ten aanzien van de “kwaliteit” van 
het spel en de verdere ontwikkeling ervan. Als we willen weten, wie de beste is, dan is er 
meer nodig.  
 
Er is in dat geval ook behoefte aan  

• een organisatie en  
• administratie van formele wedstrijden,  
• competities en kampioenschappen.  
 

Handbal is dan een activiteit waar clubs, bonden, internationale federaties en Olympische 
comités zich bezig mee gaan houden. Handbal wordt dan van een spel een competitieve 
sport. 
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De consequentie hiervan is weer, dat we “instructies” nodig hebben om “béter te kunnen 
spelen dan de ander” en instituties die “standaardcondities” moeten waarborgen voor alle 
teams. Deze worden vastgelegd in reglementen en officiële spelregels. 
Concluderend stellen we vast, dat er een bepaalde hiërarchie in belangrijkheid van 
doelgroepen is aan te geven, waarvoor een “spelvisie” wordt ontwikkeld: 
 
1. De spelers, waarbij we onderscheid maken tussen niet-competitieve en 

competitieve spelers. 
Binnen de groep van competitieve handballers is er een scheiding te maken 
tussen “competitiehandbal“ in het algemeen, ook de breedtesport genoemd en 
“tophandbal” in het bijzonder. Het laatste is gericht op het spelen in (Europese) 
topteams of in regionale en nationale selecties met als ultieme doel “de absolute 
wereldtop”. 

2.  De leiders, trainers en coaches, die de spelers faciliteren in conditionele, 
technische, tactische en mentale zin. Zij vormen ná de spelers de belangrijkste 
doelgroep. 

3.  De scheidsrechters, die de spelers (en hun coaches) faciliteren tijdens wedstrijden 
en kampioenschappen. Ook andere officials, zoals beoordelaars van 
scheidsrechters, supervisors etc. behoren tot deze doelgroep.  

4. Op de vierde plaats komen de opleiders van trainers, scheidsrechters, 
gedelegeerden etc. Deze hebben een afgeleide taak en faciliteren op hun beurt 
trainers en officials.  

 
De kwaliteit van handbal in algemene zin wordt dus bepaald (en moet dan ook bepaald 
worden) door de spelers. Alle andere staan “in dienst van de spelers”.  
Indien het Verbond dan ook een kwaliteitsleidraad voor handbal ontwikkelt, moet deze 
primair gericht zijn op de spelers. Voor alle andere betrokkenen is de “spelvisie” echter 
ook belangrijk. Zij helpen mee die beoogde kwaliteit –in dit geval op nationaal niveau- te 
realiseren.  
 
Een spelvisie wordt op de eerste plaats geschreven voor de spelers. Alle andere 

doelgroepen zijn afgeleiden en leidraden voor die doelgroepen zullen eventueel in aparte 

manuals als bijlagen aan deze spelvisie (moeten) worden toegevoegd.. 

 
0.2. De specifieke plaats van tophandbal. 
 
Bij handbal, gezien als competitieve breedtesport, wordt de kwaliteit van het product in 
feite alleen bepaald door sporttechnische (het spel) en organisatorisch-administratieve 
aspecten (de competitie). Deze breedtesport kent dus in feite alleen maar interne 
klanten, met als belangrijkste groep “de spelers”.  
 
Topsport, hoe relatief ook gedefinieerd, heeft echter altijd, naast genoemde interne, ook 
externe klanten: het publiek, de media, de sponsors enz. Naast de sporttechnische en 
organisatorisch-administratieve aspecten kent topsport dan ook commerciële 
voorwaarden, die mede bepalend (moeten) zijn voor de kwaliteit. Aangezien de 
commerciële waarde van het product “tophandbal” in belangrijke mate afhangt van de 
kwaliteit van de producenten, is selectie van spelers binnen tophandbal onontbeerlijk. 
Het is dan ook evident, dat binnen een “spelvisie”, een “kwaliteitsbeschrijving” van 
spelers, een zogenaamd spelerskwaliteitenmodel aan de orde komt. Dit model vormt het 
uitgangspunt voor eventuele selectie maar bepaalt ook de training en voorbereiding van 
spelers. 
 
Aangezien tophandbal deel uitmaakt van een “open marktsysteem” op nationaal, 
Europees en wereldniveau, worden kwaliteitskenmerken mede bepaald door externe 
invloeden, de trends in het (inter)nationale handbal. Het ideale profiel van de topspeler 
en de kwaliteiten van het spel worden daarom ook mede daardoor beïnvloed. Dit laatste 
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neemt echter niet weg, dat het ontwikkelen van een nationale variëteit alleen al 
noodzakelijk is op basis van de uniciteit van het nationale handbal. Bovendien kan het 
initiëren van unieke eigen ontwikkelingen een voorsprong tegenover tegenstanders 
betekenen. Deze kan namelijk resulteren in betere resultaten op nationaal en 
internationaal niveau en daardoor de marktwaarde van het product “tophandbal” 
vergroten. 
Een algemeen spelerskwaliteitenmodel vormt dus het uitgangspunt van de spelvisie, die 
uitgaat van de typisch Nederlandse situatie, maar in de top ook beïnvloed wordt door 
belangrijke internationale trends.  

 
0.3. De sociale voorwaarden. 
 
De sport in zijn algemeenheid dringt door tot in alle aspecten van het sociale en 
economische leven. “Sport staat op de agenda van de politiek”, grote steden profileren 
zich als sportstad en het organiseren van Olympische Spelen, een wereld- of Europees 
kampioenschap is voor menig land of bond het hoogst haalbare. “Sport” en “sportief” is 
doorgedrongen in alle facetten van het maatschappelijke en economische leven. Des te 
opmerkelijker is het, dat veel sportbonden anno 2002 klagen over teruglopende interesse 
en massaal ledenverlies. Wat zijn de achtergronden van deze ogenschijnlijke paradox en 
in hoeverre moet men voor het ontwikkelen van een “spelvisie” conclusies trekken uit 
deze situatie en ontwikkelingen? 
 
0.3.1. Globalisering versus individualisering. 
 
In het maatschappelijke leven zijn de twee bovengenoemde, schijnbaar paradoxale, 
bewegingen te constateren. 
In economisch opzicht wordt er blijkbaar wereldwijd winstgevend zaken gedaan door 
allerlei producten te koppelen aan “sport” en “sportief”. Zo spreken we van “sportreizen”, 
“sporthotel”, “een sportieve aftershave”, “sportlotion”, enz.  
 
In de politiek groeien de multinationale samenwerkingsverbanden en ook de sport vraagt 
om Europa- en wereldwijde regels en afspraken. Zo is er binnen de handbalwereld een 
uniforme indeling in leeftijdsgroepen waar kampioenschappen op worden gebaseerd. In 
cultureel opzicht, ook in de sport, is er de afgelopen jaren een globalisering waar te 
nemen en ondergaan veel landen blijkbaar sterke invloed van andere landen. Zo lijkt het 
Noord-Afrikaanse handbal op het Europese en de trainingsfilosofie van de Nederlanders 
meer en meer op die van de Scandinavische landen.  
Hoewel deze toenemende uniformiteit nauwelijks een attractief aspect te noemen is, 
gaan we vooralsnog niet in op de negatieve aspecten van de culturele globalisering.  
 
Tenslotte merken we op, dat wereldwijd de belangstelling voor milieu- of meer algemeen 
ecologische aspecten, groeiende is en het streven naar “rijker, beter, meer en hoger ten 
koste van alles” meer en meer plaats inruimt voor een waardering van “fair play”. 
Als tegenstelling van deze mondialisering valt te constateren dat “groepen” van mensen 
meer en meer op zoek zijn naar de eigen identiteit op het gebied van religie, politiek en 
visie op de sport.  
 
Dezelfde tendens is waar te nemen op individueel terrein. “Wat wil ik met mijn leven?” 
“Mijn persoonlijke motieven zijn belangrijk”, “Mijn persoonlijke idee over sport en spel is 
belangrijk.”, “Ik ben persoonlijk verantwoordelijk voor die actie.” 
 
Daarom is het nodig, dat: 
 

• In de breedtesport gezocht wordt naar mogelijke implementatie van individuele 
waarden, het meer opzoeken van “de natuur” en het bevorderen van “fair-play”. 
Ook zal de training/begeleiding erop gericht moeten zijn, dat spelers meer 
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verantwoordelijk worden gemaakt voor eigen ideeën en acties middels minder 
dicterende interactieve vormen van training en een vrijere wedstrijdstrategie.  

• De topsport zich conformeert aan universele regels, reglementen, plannen en 
strategieën, maar daarin zoveel mogelijk de genoemde individuele aspecten van 
de breedtesport integreert. 

 
0.3.2. Individualisering in de sport. 
 
Het is evident dat we het meer en meer “ik-betrokken” leven als trend moeten zien. Deze 
dringt door in de relatie tot de partner, het gezin, in het beroep, ook in de sport en zelfs 
in de teamsport. De consequenties roepen gemengde gevoelens op. Enerzijds zijn we 
gelukkig met die emancipatie van onder andere vrouwen, studenten, kinderen en 
spelers. Anderzijds voelt het individu alle sociale verbanden tegenwoordig als een 
keurslijf met negatieve gevolgen voor de bond, de club of het team. Mogelijk moeten we 
in de toekomst gaan werken aan een vorm van “geïnstitutionaliseerd individualisme”. De 
landelijke politiek laat ons al het “sportplaatje” van morgen zien. 
 
Wat zijn de consequenties voor de sport in het algemeen en handbal in het bijzonder? 
We zullen, ook in de sport, een “verder losmaken van sociale verplichtingen” zien. Het 
beoefenen van sport zal een plaats in het individuele leven en de individuele levensstijl 
van de mens behouden. De al bijna universele opvatting is, dat sport een wezenlijke 
bijdrage levert aan het bevorderen van de individuele gezondheid en aan het reduceren 
van stress en het in balans brengen van het individuele welzijn.  
 
Maar in de moderne sportbeleving moet ruimte zijn voor het individuele “Ik-beleven”.Dit 
vraagt om flexibiliteit in de sportvorm, in de inhoud, de tijd, de plaats en de sociale 
context. Het lid, maar ook de “team”speler is “klant” geworden en het individueel 
gekozen sociale “engagement” is de belangrijkste drijfveer van de sport geworden. 
Onderzoekingen wijzen uit, dat we waarschijnlijk pas aan het begin van deze “revolutie” 
staan en sporten zullen verdwijnen als er geen sportpolitieke consequenties worden 
getrokken uit deze trends. 
 
Zowel bij breedte- als topsport kan men daarom niet langer vele basistechnieken 
dwingend voorschrijven en de training ervan zal zich moeten beperken tot de strikt 
noodzakelijke basis. De uitbouw en variaties daarop moeten worden overgelaten aan 
eigen creativiteit van de speler en voor het trainen ervan moet ruimte worden 
ingebouwd. 
Op tactisch gebied wordt de trainings- en wedstrijdfilosofie vooral gebaseerd op de 
tactische principes in plaats van op sjablonen. 
 
0.3.3. Sport als consumptieartikel. 
 
De enorme expansie van het aantal recreatiesporters op de “sportmarkt” leidt tot een 
massaal binnendringen van sporters met een niet-traditionele sportmentaliteit. Naast het 
verdwijnen van het traditionele verenigingslid, de ondermijning van klassieke 
organisatiestructuren en de toenemende commercialisering, is de veranderende 
mentaliteit de belangrijkste kracht, die de traditionele sportbeleving en verenigingsleven 
doet verdwijnen. Op het gebied van training, begeleiding en bestuur zullen er andere 
eisen worden gesteld. Er zal een vergelijking van prestaties plaats vinden zoals op de 
vrije markt gebeurt en daarom zal het professionalisme, in de betekenis van “alleen 
werken voor geld”, toenemen. Dit proces zal onomkeerbaar blijken en het product 
“sport” zal deze trend volgen. Ook handbal zal haar producten moeten (om)vormen om 
op lange termijn de huidige wereldwijde populariteit te kunnen consolideren en uit te 
bouwen. 
In de breedtesport op verenigingsniveau zal daarom onderzocht moeten worden, welke 
“andere” motieven er tegenwoordig spelen om “uitgerekend lid van deze specifieke club” 
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te worden. Op het niveau van deze specifieke club zal men daarop moeten inspelen en 
het zal onmogelijk blijken daar (landelijke) voorschriften voor te geven. 
Tophandbal kan alleen overleven bij een steeds verdergaande professionalisering.  
 
0.3.4 Jeugdculturen als nieuw verbindingselement. 
 
De verschillende hedendaagse jeugdculturen zijn slechts voor een deel te vergelijken met 
traditionele samenlevingseenheden als gezin, school, bedrijf of sportvereniging. Het 
belangrijkste verschil is de afwezigheid van continuïteit. Zelfs de continuïteit in de 
identiteit van de groep lijkt afwezig door de structurele openheid. Een juiste definitie van 
een dergelijke jeugdgroep is moeilijk te geven door de complexiteit en de voortdurende 
verandering in taal, mode, omgangsvormen, levensdoel, sportieve praktijken etc.  
Binnen deze complexiteit lijkt naast typisch modern consumentengedrag één belangrijke 
factor duidelijk te worden, namelijk de min of meer gelijke leeftijd van de bepaalde 
groep. Deze peer-groups lijken wel de sociale controlefunctie van traditionele structuren, 
zoals een sportclub, over te nemen. Dit biedt mogelijk een belangrijk oriëntatiepunt voor 
de (toekomstige) sport. 
 
De sport is namelijk ook, net als veel van deze groepen, voor een belangrijk deel gericht 
op het lichaam. Het uiterlijke, fysieke, is het allerbelangrijkste voor de jeugd en heeft 
grote invloed op de verdere ontwikkeling van de eigen identiteit. Immers de sociale 
“feedback” is, in de beleving van de jeugdige, sterk emotioneel gekleurd en daarom van 
grote invloed op de vorming van het zelfvertrouwen in lichamelijk labiele periodes.  
 
In de huidige opvattingen zijn fysieke schoonheidsidealen, zeker in de perceptie van de 
jongere, gemakkelijk te benaderen door een actief “bodymanagement”, waarin mode, 
make-up, hairstyling, bodybuilding, bodypainting etc. een belangrijke plaats innemen, 
ook voor jongens. Die eigen lichamelijkheid wordt niet alleen bevestigd door het uiterlijk, 
plezier, door muziek en dans, maar ook door lichaamsbeweging, inspanning en 
ontspanning.  
Sport kan hierbij een belangrijke rol spelen en ook (beach)handbal kan/moet hierop 
inspelen, want deze “focus-op-het-lichaam” dicteert de sociale omgeving van de jeugdige 
(sporter). 
 
De breedtesport zal zoveel mogelijk life-style-elementen moeten inbouwen. De 
traditionele kleding zal moeten worden aangepast en nieuwe accessoires moeten worden 
ontwikkeld. In de topsport speelt de commercie hierop al zoveel mogelijk in.  
Daarnaast zullen er verbindingen gelegd moeten worden met spectaculaire “lichamelijke” 
aspecten zoals hoogstaande techniek (acrobatiek), snelheid en “volhouden”. 
 
0.3.5. Handbal in de hedendaagse sociale omgeving. 
 
Een onderzoek van de Universiteit van Stuttgart, in opdracht van de E.H.F.1 levert een  
situatieanalyse, die door de handbalcultuurverschillen tussen Duitsland en Nederland 
waarschijnlijk zelfs in versterkte mate voor ons land geldt: 
 

• Sport is een jeugdspecifieke leeftijdsnorm geworden en is niet meer weg te 
denken uit de vrijetijdsbesteding. Het spectrum aan mogelijkheden tussen de 
geïnstitutionaliseerde sport en ongebonden “bewegingscultuur” is enorm 
heterogeen. 
Het Duitse onderzoek onder jonge schoolkinderen levert op dat handbal in de 
vrijetijdssport in het algemeen, dus buiten school en club, op de 14e plaats komt 
en in de clubsport op de 6e plaats. Voor de bovenliggende oudere leeftijdsgroep is 
dat plaats 24 respectievelijk plaats 3. De ranglijst van “vrijetijdssporten” is dus 
een compleet andere dan die van de verenigingsgebonden sport. Daarbij valt het 

                                           
1
 Brinkhoff, 2002. 
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op dat de verenigingssporten, voetbal uitgezonderd, in het algemeen buiten de 
vereniging relatief weinig worden gespeeld. In vrije tijd worden, buiten de 
vereniging, sporten bedreven, die in kleine groepen kunnen worden gespeeld en 
veel ruimte bieden voor individuele aanpassing en variatie.  
 
De breedtesport zal moeten zoeken naar eenvoudige spelen voor de straat, bos en 
strand, waarbij traditionele trainingsvormen de inspiratiebron kunnen vormen. 

  
• In de niet-clubgebonden sporten domineren sportvormen die als middel tot 

profilering en esthetisering van het lichaam kunnen dienen, daarbij ondersteund 
door sportieve accessoires etc. 
Ook in de breedtesport zal dit aspect, bijvoorbeeld fitness, een belangrijkere 
plaats moeten innemen. 

 
• Handbal staat in veel landen op een absolute topplaats in de clubgebonden 

sporten (in Duitsland plaats 3), terwijl handbal als “vrijetijdssport” nagenoeg aan 
het verdwijnen was/is (in Duitsland plaats 24) De oorzaak ligt waarschijnlijk in het 
ontbreken van een “handbalalternatief” voor de vrije tijd..  

 
Een handbalvorm als Beachhandball zal op grote schaal gepropageerd moeten 
worden binnen de breedtesport. (Duitsland kent anno 2002 weer een groeiend 
aantal “handballers” na de introductie van Beachhandball.) Dit zal overigens 
moeten gebeuren door mensen die door hun uitstraling passen bij de manier van 
leven van de jongeren en niet door oude vertegenwoordigers van het “ancien 
régime”. 

 
• Handbal heeft in Duitsland, na turnen en atletiek, de grootste fluctuering bij de 

jeugd. 57,5% van de schoolkinderen is op 18 jarige leeftijd geen clubhandballer 
meer. Dit geldt in mindere mate voor bijna alle teamsporten. 
Handbal als breedtesport is té traditioneel, té conservatief, té weinig flexibel en te 
weinig afgestemd op de doelgroepen. 

 
De redenen voor het vertrekken bij handbal ligt bij: 
 

38,9%  “geen interesse meer”, 
36,2%  “school”,  
18,1%  “training te eenzijdig”, 
16,8%  “ik voel me er niet meer thuis”, 
16,1%  “geen vooruitgang meer in prestaties”, 
15,4%  “te hoge trainingseisen”, 
15,4%  “te moe”, 
12,8%  “gezondheidsproblemen”, 
12,1%  “er valt niks te beleven”,  
11,4%  “niet tevreden met de trainer”, 
 5,4%  “handbal is te agressief”, 
 5,4%  “handbal is te hard”, 
42,3%  andere redenen. 
 

Voor argumenten als “eenzijdige training”, “ik voel me er niet meer thuis”, “te 
moe”, “er valt niks te beleven”, “handbal is te agressief”, “handbal is te hard” zal 
het recreatiehandbal zeker oplossingen kunnen/moeten vinden. Voor enkele 
andere argumenten geldt dit bovendien ook voor het tophandbal. 

 
 
 
 
 



 10 

 
• De motieven om sport te bedrijven zijn bij de huidige handballers te omschrijven 

als:  
 
“Presteren”    23% zeer belangrijk,   53% belangrijk, 
“Samen iets doen”    39% zeer belangrijk,  36% belangrijk, 
“ Indruk maken” ( o.a. het lichamelijke aspect ) 

32,5% zeer belangrijk,  46% belangrijk,  
“Mezelf uitdrukken” (met daarachter de behoefte aan engagement) 

7% zeer belangrijk,   24% belangrijk  
 

Met deze scores valt handbal in het niet bij bijvoorbeeld 
beachvolleyball. 
Dit vraagt om het aantrekkelijker maken van handbal als 
vrijetijds- en jeugdcultureel concept. 

 
“Fitness, gezondheid en welzijn”  46% zeer belangrijk,  36% belangrijk,  
“Spanning     12% zeer belangrijk,   32% belangrijk. 

 
Veel jeugdigen vinden een handbalwedstrijd blijkbaar niet spannend genoeg. Hier 
zullen dus ook concepten gevonden moeten worden. Mogelijk is de oplossing van 
Beachhandball een optie. Hierbij speelt men in 2 “sets”, met eventueel een 
setbeslissing door “de gouden goal”. Een eindbeslissing wordt geforceerd door het 
specifieke “Shoot-out”-systeem”. Dit laatste kan eventueel nog uitgebouwd 
worden door interactieve aspecten. 

 
• Jeugdige handballers oriënteren zich op vrijetijdsevenementen, op sociale 

integratie en hebben de ambitie om te klimmen op de sociale ladder. 
 
Zij geven aan dat ze zich min of meer identificeren met: 
“Rapper-hiphop”  5% zegt “erbij te horen”  41,7% “vindt deze gasten goed, 
“Groenen”  4,7%        50,9%  
 “Voetbalfan”            22,9% �    25,7%  
“Surfer”            11% �     56,9%  
“Streetballer”           20,9%             58,2%  
 
Het onderzoek vraagt zich af, wie zich er dan nog over verwondert, dat de 
handballer, buiten de club, gaat fietsen en zwemmen met vriend of vriendin, gaat 
basketballen, voetballen en/of surfen. 
 
Handbal zal dus een “buiten-de-club-perspectief” moeten ontwikkelen en meer 
actief moeten zoeken naar evenementen, waarin handbal en lifestyle-concepten 
hand in hand gaan? 
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1. De speltechnische en –tactische 
voorwaarden. 

 
Om te komen tot een min of meer typische Nederlandse visie op het handbalspel, zullen 
we het intrinsieke doel van het spel moeten doorgronden. Tevens moeten we in meer 
algemene zin kijken naar de daaraan ten grondslag liggende algemene tactische en 
technische voorwaarden. Pas daarna kunnen we in meer specifieke zin ingaan op de 
Nederlandse “vertaling” van die algemene grondslag. 

 
1.1. Sportanalyse van handbal. 
 
De vele literatuur, die er in de loop der jaren is verschenen over handbal heeft een aantal 
zaken gemeen. Er bestaat blijkbaar een soort ongeschreven analyse van het spel, die als 
uitgangspunt dient voor de benadering van handbal en de indeling van het boek of artikel 
en de opbouw van de tactische en technische “lessen”. Het spel wordt in “blokken” 
gehakt, uiteraard om de stof bewerkelijker te maken. Helaas werd en wordt daarbij te 
vaak voorbij gegaan aan de continuïteit van het spel en daarom ook te weinig aandacht 
gegeven aan de overgangen tussen de verschillende fasen.2  
 
De trainer van de Nederlandse nationale selecties 1973-1975, H. Hennenberg, 
benadrukte in zijn spelstructuur die voortgang in het spel wel, maar in zijn zogenaamde 
“Taktische Regelkreis” kwam de interactie aanval-verdediging niet tot uiting.  
 
Deze structuur werd daarom in 1974 door T. van Linder, gecombineerd met “De 
Roemeense Handbalschool” om te komen tot een meer complete “Fasentheorie”. 3  
Sindsdien vormt deze het “Nederlandse” uitgangspunt van de structurele analyse van het 
handbalspel. (Zie figuur 1.) 
 
In het oorspronkelijke model waren als dominante doelen nog aangegeven “Doelpunten 
maken” en “Doelpunten voorkomen” met daarin als 4e verdedigingsfase “De 
georganiseerde verdediging”.  
De moderne variant, ontstaan onder invloed van B. Bouwer geeft als dominante doelen 
van het spel aan: “Doelpunten maken” en “Het heroveren van de bal en doelpunten 
voorkomen” met als vierde fase in de verdediging “De initiatiefrijke verdediging”. 
Daarmee is al een aspect genoemd van de "Nederlandse spelvisie” anno 2002, namelijk 
een meer anticiperende dan reagerende verdedigingswijze.  
  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
2
 Marczinka, 1993 

3
 Linder van, 1974 
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Figuur 1 : structurele analyse van het handbal 
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1.1.1 Kenmerken van handbal op structureel niveau. 
 
Het structuuranalysemodel, zoals weergegeven in figuur 1, herbergt een groot aantal 
kenmerken die allen op hun beurt invloed hebben op de spelvisie en  daarom tevens 
consequenties voor de vorm en inhoud van de training en wedstrijdvoorbereiding. 
 

• Aanval en verdediging gaan in elkaar over en kunnen niet los van elkaar worden 
gezien. Zoals reeds vermeld, wordt in de spelvisie van sommige landen de aanval 
en verdediging teveel als losse blokken gezien met alle gevolgen voor het 
speltempo en daarmee ook voor de attractiviteit van het spel. In het moderne 
handbal zijn juist die overgangen verdediging-aanval en aanval-verdediging de 
meest kansrijke fases en als zodanig benut door huidige toplanden. (Zie figuren 2 
en 3) 

• Ook de overgangen tussen de verschillende aanvals- en verdedigingsfasen zijn 
kenmerkend voor deze analyse. Te weinig aandacht voor deze overgangen leidt 
tot een “blokjesachtig” spel, dat minder verrassend, minder effectief, maar ook 
minder aantrekkelijk is. 

• Methodisch betekent de genoemde structuur, dat in elke trainingssituatie de 
aanval een bepaalde verdedigingsfase tegenover zich heeft, ieder met eigen 
specifieke doelen tegen de achtergrond van het dominante doel. Dit moet men 
zich voortdurend realiseren om een wedstrijdgetrouwe trainingssituatie te 
creëren. 

• Tenslotte moet men zich realiseren dat de structuuranalyse een min of meer 
permanent karakter heeft en ook op langere termijn als uitgangspunt kan dienen 
voor het problematiseren van het spel. 

 

Figuur 2. Doelpuntenprofiel in % van 6 toplanden tijdens W.K. 1999 Mannen.   

         

Teams: Doelpunten uit-->> Break-out  Afstand Doorbraak   Hoeken Cirkel 7m 

          hoeken       

1.SWE     26,3 19,5 10,2 18,8 17 26,3 

2.RUS   18,9 28,7 4,2 17,4 20 10,9 

3.YUG     14,8 34,2 12,8 15,6 14,8 7,8 

4.ESP   21 24,8 9 21,3 13,4 10,5 

5.GER     17,2 27,9 12,3 21,7 11,1 9,8 

6.FRA     23,7 31,5 5,8 14,1 12,5 12,5 

         
Bron: Handballtraining 1999, no 9/10 p.57.      
         

Figuur.3. Schoteffectiviteit in % vanaf verschillende posities W.K. 1999 
vrouwen   

1.NOR     68 37   49 71 79 

2.FRA     75 31   54 69 81 

3.AUT     79 34   67 70 67 

4.ROM     84 32   59 77 74 

5.HUN     81 39   67 76 75 

6.DEN     71 38   57 73 71 

         
Bron: Periodical E.H.F. no 1/2000 p.37.      
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1.1.2. Kenmerken op interactie niveau. 
 
Wanneer we handbal analyseren op interactie niveau, dan worden we onmiddellijk 
geconfronteerd met de noodzaak tot afbakening van 2 soorten beschouwingniveaus. 
 
a. De (samenwerkende) niveaus binnen het eigen team, met daarin onderscheid in: 
 

• Het individuele niveau, “ik”, 
• Het groepsniveau “wij” in groepen van 2,3 etc., 
• Het teamniveau, “wij”. 
 

b. De (tegenovergestelde) niveaus tussen beide teams: 
 

• In de structuuranalyse zien we in feite het allerhoogste (macro-)interactieniveau, 
namelijk “wij” in de aanval tegenover “zij” in de verdediging. 

• Op mesoniveau zien we onder andere “3 tegen 2”, “2 tegen 2”, “2 tegen 1”, etc. 
• Op microniveau  de “1 tegen 1 – situatie” 

 
De verschillende niveaus van interactie vormen ook de basis van oplossingen bij veel 
methodische problemen en vragen in de trainingspraktijk. 
 
Naast de vragen betreffende het beschouwingniveau worden we ook geconfronteerd met 
de speldynamiek in de tijd. Is de structuuranalyse min of meer statisch van aard, de 
interactieanalyse zal rekening houden met de sportontwikkeling en deze moeten 
verwerken. Effectiever is nog het initiëren van ontwikkelingen. Daarmee bouwt men een 
voorsprong op die kan resulteren in successen. Zo bleken nieuwe verdedigingssystemen 
in het verleden vaak zeer succesvol te zijn op wereldkampioenschappen en Olympische 
Spelen. (Zie figuur 4.) 
 
Nieuwe ideeën vormen ook de “motor” van spelontwikkeling. Nieuwe 
aanvalsontwikkelingen roepen nieuwe verdedigingsconcepten op en omgekeerd. En 
aangezien spelvisies hun basis uiteraard ook vinden in sociaal-culturele verschillen is er 
in de handbalinteractie ook een geografische dimensie te onderscheiden. Een 
“Nederlandse spelvisie” komt niet alleen tegemoet aan de behoefte om het Nederlandse 
handbal verder te profileren, maar voegt tevens een nieuwe dimensie toe aan het geheel 
van mondiale spelstijlen. Een “eigen Nederlandse spelstijl” heeft dan ook een 
toegevoegde waarde voor de attractiviteit van handbal. 
  
Figuur 4. geeft naast de relatie die er bestaat tussen nieuwe spelwijzen en succes ook 
een beeld van de invloed die nieuwe verdedigingsconcepten hadden en hebben op de 
aanvalsfilosofie en omgekeerd. Ook is te zien, dat naast de grote Duitse en Oosteuropese 
invloed op de ontwikkeling van het wereldhandbal ook de min of meer typische Aziatische 
en Afrikaanse spelopvattingen een grote impact hadden. In het moderne handbal zijn 
vooral ook Scandinavische en Franse (met Afrikaanse invloed) trends merkbaar. De 
ontwikkeling en het uitdragen van een eigen Nederlandse visie en spelstijl is, gezien onze 
sportcultuur in het algemeen, zeker haalbaar.  
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Figuur 4. Succes op O.S. en W.K's in relatie tot nieuwe concepten
en de relatie tussen ontwikkelingen in aanval en verdediging.

WK's en O.S. Verdediging Aanval

1938 GER Man-to-man verd. Ontwikkeling van de gesloten Ontwikkeling van schot-

1954 SWE 3:3-verdediging. passief reactieve specialisten in de 2e lijn

1961 ROM 4:2 verdedigingsconcepten. (>2m)

1964 ROM 5:1 en  hoekspelers

1967 CSR 6:0

1970 ROM 5:0+1 Ontwikkeling van de meer In de aanval wordt meer en

1972 YUG 3:2:1 open actieve verdedigingen, meer met sjablonen

1978 GER maar nog steeds met een (systemen) gespeeld. (RUS)

         2e RUS 6:0 met hoofdzakelijk reactief 

         offensieve hoekverd. karakter. Andere (YUG) zoeken 

1982 YUG 3:2:1 oplossing steeds meer 

         RUS 6:0 en in individuele creativiteit.

                5:0+1

         DEN 3:3 Toename van aantal 

1986 YUG 3:2:1 break-outs.

1988 USR 5:1 Veel verdedigingen hebben Het spel in de aanval wordt

         ALG (Afrika) en problemen in de een-tegen- sneller dankzij de sterk

         KOR (Azie) geven een situaties in de ruimte. verbeterde basistechniek.

         impulsen door excellente Hoogtepunt van open Bovendien is er een

         individuele verdediging. verdedigingen in Europa is groeiende individuele

voorbij. Renaissance van de  creativiteit in de aanval.

(meer moderne) 6:0 en 5:1.

1993 RUS 5:1 Nieuwe trends in de verd. "Unieke concepten" in de 

                5:0+1 Meer en meer individuele aanval. De teams passen zich 

         FRA 5:1 anticiperende acties binnen aan aan de "stars" binnen de

         SWE 6:0 aangepaste traditionele ploeg. (Creatieve spel-

concepten. Verdediging past verdelers en/of topschutters.)

         EGY, ALG (Afrika) zich aan aan individuele

sterke spelers. Steeds meer doelpunten uit

snelle 1e, 2e en 3e fase.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 16 

1.1.2.1. Functieverdeling op basis van positie op het speelveld. 
 
Aangezien naast het dominante doel “scoren”, het creëren van tijd- en ruimtevoordelen 
ten opzichte van de verdediging het belangrijkste middel is om tot een kansrijke 
scoringspositie te komen, gaan de meeste basisopstellingen uit van een efficiënte 
ruimteverdeling op het speelveld. 
 
Daarbij onderscheiden we in de diepte: eerste en tweede-lijn-spelers. In het moderne 
handbal, waarin sommige teams met een zeer open verdedigingsconcept spelen, wordt in 
de aanval al onderscheid gemaakt in eerste, tweede en derdelijn spelers. In de breedte 
van het speelveld kennen we vleugel- of buitenspelers en centrale spelers. Binnen deze 
globale indeling zijn vele variaties mogelijk. 
  
Mede gelet op de principes met betrekking tot de benutting van het speelveld is er een 
zekere hiërarchie in belangrijkheid van positie kiezen te onderkennen. 
Zo is het voortdurend bezetten van buitenposities belangrijker bij het optimaal benutten 
van de aanvalsruimte dan het continue invullen van centrale posities en gelet op het 
principe van de balbescherming het bezetten van tweede- en eventueel derde-lijn-
posities belangrijker dan die in de eerste lijn.  
Veel aspecten van deze hiërarchie komen terug in geplande spelconcepten, maar ze 
vloeien eigenlijk logisch voort uit de algemene filosofie van het spel. Een soort 
tegenhanger vormt de hiërarchie in de verdediging. Ook daar onderscheiden we binnen 
en buitenverdedigers, lijnverdedigers en vooruitgeschoven posities. Maar daar is 
hiërarchisch gezien het voortdurend bezetten van centrale posities in het algemeen 
belangrijker dan de buitenposities.  
Het positie kiezen in de verdediging  is echter ook sterk afhankelijk is van het bal- of 
spelergeoriënteerde karakter (“manverdediging”) van het verdedigingsconcept. Binnen 
een dergelijk concept wordt de positie van de verdediger sterk medebepaald door de 
plaats van de bal of die van betrokken aanvaller. 
 
Binnen de Nederlandse handbalwereld worden vele benamingen en aanduidingen, 
bijvoorbeeld cirkelloper, cirkelspeler, opbouwer, uitstapper, vleugelverdediger, linker 
uitstap, stoorspeler, spits etc. door elkaar gebruikt. Deze zijn in de loop der jaren 
allemaal ontstaan uit de verschillende traditionele spelopvattingen.  
Het moderne handbal met haar grote verscheidenheid aan concepten vraagt om steeds 
nieuwe variaties en aanpassingen van posities en aanduidingen ervan. Binnen Nederland 
wordt mede daarom niet de behoefte gevoeld aan eenheid in positieaanduiding. Een 
consistente benadering binnen club of team en gebaseerd op de toegepaste 
verdedigingsstrategie, is echter noodzakelijk om miscommunicatie tijdens de training en 
wedstrijd te voorkomen. 
 
1.1.2.2. Functieverdeling in een bepaalde wedstrijdsituatie.4 
 
In elke wedstrijdsituatie heeft elke speler een min of meer specifieke functie ten aanzien 
van de dominante doelen van het spel “aanvallen” of “verdedigen”. Vooral in het 
moderne handbal zijn er in elke aanvals- én verdedigingssituatie zijn er spelers met 
“aanvallende” en “verdedigende” functies. 
 
Wanneer we een bepaalde aanvalssituatie analyseren, onderscheiden we naar functie: 
a. De “initiatiefnemer”, die mét of zonder bal een bepaalde actie initieert. Deze spelers 

zet bijvoorbeeld met bal een positiewissel in met een teamgenoot. 
b. De “beantwoorder”. Door het bovengenoemde initiatief te nemen stelt de 

“initiatiefnemer” een tactische “vraag” aan zijn medespeler. Hij “vraagt” om een 
“antwoord”. Dit “antwoord” kan zijn: “Ja, ik ga met jou die positiewissel aan.” Of 
“Nee, ik zie geen tijd- of ruimtevoordeel in dit initiatief en blijf op mijn plaats.” 

                                           
4
 Linder, T. van, 1991. 
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c. De andere spelers moeten deze interactie ondersteunen door bijvoorbeeld hun eigen 
verdedigers te binden, “bezig te houden”, zodat het initiatief eventueel meer kans 
van slagen heeft en/of een zodanige positie kiezen, dat de “initiatiefnemer” bij een 
“nee-antwoord” in staat zal zijn de bal veilig verder te transporteren en minstens 
geen technische fout zal (moeten) maken. Deze spelers zijn de “ondersteuners” van 
de actie. 

d. Is er geen enkele taak in bovengenoemde zin, dan zal een speler al een 
“verdedigingstaak” op zich moeten nemen en zich al voor moeten bereiden op de 
verdediging. 

 
Deze functies en taken wisselen elkaar in snel tempo af, omdat ze afhankelijk zijn van 
het actuele moment. Het zal duidelijk zijn, dat het “spelen-zonder-bal” een van de 
allerbelangrijkste maar ook moeilijkste aspecten van het spel is. Spelers moeten immers 
in staat zijn om de “initiatieven” en de “antwoorden” in het spel met hun teamgenoten te 
“lezen”. Nog meer inzicht wordt er gevraagd voor het “lezen” van het spel van de 
tegenstander, een wezenlijke voorwaarde voor doelmatig spel in aanval, maar vooral in 
de verdediging.  
 
1.2. Het spelerskwaliteitenmodel. 
 
De noodzakelijke competenties of kwalitatieve voorwaarden voor spelers kennen 3 
niveaus, die respectievelijk de performance en mogelijkheden in algemene zin 
weergeven. Deze zullen voor de eigen spelers in het team een meer concrete inhoud 
krijgen en voor een belangrijk deel de trainingsfilosofie en –inhoud voor de diverse 
doelgroepen bepalen. Ook zal bij het scouten van jonge talenten meer uitgegaan worden 
van dit spelerskwaliteitenmodel dan van de actuele technische situatie. 
 

• Het vaktechnische of basisniveau. 
 

Dit vormt de basis, waarop de capaciteiten om te spelen berusten. Het zijn de 
fysieke, de technische en de psychologische voorwaarden, die beheerst moeten 
worden om überhaupt te kúnnen handballen.  
De belangrijkste fysieke voorwaarden zijn snelheid (van handelen), 
beweeglijkheid, coördinatie, uithoudingsvermogen en kracht. De technische 
voorwaarden op dit niveau zijn de te beheersen basistechnieken. 
Daarnaast spelen ook psychologische voorwaarden een rol. De speler moet zijn 
actuele kwaliteiten en de nog te ontwikkelen mogelijkheden in kunnen schatten. 
Hij moet dus een reëel beeld hebben van de eigen capaciteiten, niveau en de nog 
aanwezige reserves. 
Ook moet hij, met het oog op zijn ontwikkeling, in staat zijn om nieuwe dingen te 
leren en te oefenen. 
Een speler, die alléén deze basiskwaliteiten bezit wordt echter maximaal een 
goede “middenmoter”. 

 
• Het utiliteits- of toepassingsniveau.  
 

Indien een speler de subtop wil halen, zal hij zijn basiskwaliteiten op het juiste 
moment toe moeten kunnen passen in de wedstrijd. Hij moet op het juiste 
moment in de juiste “vorm” zijn. Daarom noemen we dit niveau ook wel het 
“vormniveau”.  
De belangrijkste aspecten daarbij zijn: de gerichtheid op de medespeler (en 
trainer) d.w.z. hij moet in staat zijn om interacties efficiënt en doelgericht mee in 
te vullen. Dit vraagt communicatieve vaardigheden, het “lezen en schrijven” van 
het spel, en flexibiliteit. Immers de toe te passen kwaliteiten moeten variabel 
benut kunnen worden, afhankelijk van o.a. de omstandigheden (snelheid van het 
spel, de vloer, het licht, de bal, de verhouding tot de tegenspeler, de opdrachten 
van de trainer etc.). Daarnaast moet hij in de sterk wisselende omstandigheden 
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en posities op zijn taak gericht blijven. Dit vraagt om coöperatie met medespelers 
en coach, maar ook om creatief de eigen kwaliteiten adequaat in te zetten, daarbij 
rekening houdend met eigen zwaktes en sterktes, de afgesproken strategie en 
tactiek etc. Indien een speler deze kwaliteiten ook in voldoende mate bezit zal hij 
kunnen uitgroeien tot een “subtopper”.  

 
• Het existentiële of het persoonlijkheidsniveau. 
 

Het bereiken van dit hoogste niveau is nodig om een echte “topper” te worden. Dit 
vraagt om ondernemingsdrang en teamgeest. Het durven nemen van risico, het 
realiseren van eigen doelen, het nemen van verantwoordelijkheden binnen het 
team en tijdens het spel, het zich kunnen inpassen in en aanpassen aan de 
teamdoelstellingen horen op dit niveau thuis. Dan ben je ook in staat bent om 
ánderen beter te láten spelen. 
Dit hoogste niveau is alleen te bereiken door echte handbalpersoonlijkheden. Het 
zal duidelijk zijn, dat het presteren op dit niveau meer een mentale dan een 
technisch-tactische kwaliteit is en daarom een andere structuur en beschrijving 
kent dan de vaktechnische en toepassings-kwaliteiten voor aanval en verdediging.  
 

  
2. Het handbalcarrièremodel. 
 
In de inleiding is reeds aangegeven dat de kwaliteit van “handbal als product” bepaald 
moet worden door de verschillende soorten klanten uit de zeer brede “handbalmarkt”. 
Binnen het kader van dit werk beperken we ons globaal tot 3 “marktsegmenten”, die 
ieder vragen om een eigen specifiek “handbalproduct” en die, na elkaar geplaatst, een 
handbalcarrière vormen. Deze doelgroepen zijn achtereenvolgens: de kinderen (van de 
basisschool), de jeugdigen (in de overgang naar volwassenheid) en de volwassen 
handballers. 
Het handbalcarrièremodel wordt dus tot aan de volwassenheid vorm gegeven door de 
basisschoolperiode en de (pré)puberteit, die beide belangrijke consequenties hebben 
voor de inhoud en de didactiek/methodiek van de voorbereiding en begeleiding. 

 
2.1. De basisschoolperiode. 
 
Deze wordt bepaald door de natuurlijke leeftijd van het kind. Daarbij wordt uitgegaan 
van een strikte “teldatum”. Als een kind voor of op 1 oktober van enig jaar een leeftijd 
van 5 jaar bereikt heeft, is dit kind vanaf het nieuwe schooljaar leerplichtig. Deze 
systematische administratieve organisatie houdt geen rekening met de werkelijke 
individuele “lichamelijke en geestelijke rijpheid” van een kind voor het basisonderwijs. In 
één klas van groep 1 zitten dus kinderen van “net vijf” tot kinderen van “nog net geen 
zes”. De werkelijke leeftijd in maanden van kinderen uit die groep is dus zeer 
verschillend. Deze verschillen in maanden op deze nog jonge leeftijd zorgen voor grote 
verschillen in lichamelijke en geestelijke vaardigheden en mogelijkheden. We laten 
daarbij kinderen, die te vroeg zijn geboren (“7-maands- of 8-maandskinderen) nog 
buiten beschouwing.  
Bovendien is lichamelijke en geestelijke “rijpheid” een erg complex begrip en sterk 
individueel afhankelijk. Kinderen kunnen lichamelijk en/of geestelijk daarbij ook nog 
zogenaamde vroeg- of laatbloeiers zijn. Het beeld van de lichamelijke en geestelijke 
“vorderingen” wordt dan ook sterk beïnvloed door die verschillen.  
 
Het ontwikkelingspsychologische en pedagogische vakmanschap van opvoeders (ouders, 
onderwijzers en jeugdleiders) moet ervoor zorgen dat steeds de juiste beslissingen in het 
individuele belang van het kind worden genomen. Op deze wijze moeten de fouten “van 
het systeem” worden gecorrigeerd. 
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Om een model te kunnen opbouwen zullen we generaliserend toch spreken van “het 
basisschoolkind” en daaraan een leeftijd van 5 tot en met 12 jaar koppelen. Op de 
negatieve consequenties van een administratief “leeftijdssysteem” in de sport komen we 
dan in een later stadium terug. Een kind dat het einde van de basisschoolleeftijd nadert 
wordt in de ontwikkelingspsychologie ook wel “l’enfant fait” genoemd, verwijzend naar de 
“volmaakte lichamelijke balans” van die kinderen. 
 
Hoewel we hier dus gemakshalve de groep basisschoolkinderen “over één kam scheren” 
is er tussen 5 en 12 jaar sprake van een enorme lichamelijke, geestelijke en sociale 
ontwikkeling. Hierbij worden de motorische voorwaarden differentiatie, reactie, ritme, 
balans en oriëntatie gevormd, die samen als “coördinatie” de latere noodzakelijke 
technische vaardigheid en daarmee ook de voor spelsporten, waaronder handbal, 
noodzakelijke handelingsvaardigheid en -snelheid bepalen.  
 
Een algemene en brede sportontwikkeling, die inspeelt op de optimale levensfases voor 
het ontwikkelen van lenigheid, de daaraan gekoppelde beweeglijkheid en de 
verschillende coördinatieaspecten, is dan ook de beste “technische” voorbereiding op het 
latere volwassen (top)handbal.  
 
Geestelijk is het basisschoolkind optimaal geschikt om détails waar te nemen. Enerzijds 
is dit, naast de bovengenoemde ontwikkeling van de coördinatie, een belangrijk aspect in 
relatie tot het “technische leren” van bewegingen zonder en met bal, anderzijds is dit 
“oog hebben voor details” een indicatie, dat het effect van pogingen om “grotere” 
groeps- of teamtactische elementen en concepten aan te leren, uit 
ontwikkelingspsychologisch oogpunt, gering zal zijn. De nadruk bij de “tactische” 
voorbereiding moet dan ook, weer in brede en algemene zin, liggen bij: 
  

• het leren hanteren van tijd en ruimte (timing) in relatie tot (de plaats van)de bal, 
• het omgaan met (eigen) bewegingen, deze aanpassen aan veranderende 

omstandigheden en 
• later ook het omgaan met bewegingen van anderen in zich wijzigende 

omstandigheden. 
 

In feite wordt hier, uitgaande van de individuele tactische talenten, geanticipeerd op de 
individuele tactische principes.5  
Sociaal is tijdens de basisschoolperiode een ontwikkeling te zien van egocentrisme, via 
het omgaan met een vriendje, naar het omgaan met (meerdere)vriendjes. Het 
spelontwikkelingsproces moet daarbij aansluiten en lopen van “alleen spelen” met een 
stuk speelgoed, bijvoorbeeld een bal, via het “samen met één vriendje spelen”, naar het 
“samenspelen” met anderen. Hierdoor wordt het kind voorbereid op de overige 
individuele tactische principes in aanval en verdediging. 
 
Samenvattend stellen we vast, dat de basisschoolperiode een bijna beslissende periode is 
voor de later (top)handbalcarrière. De optimale individuele lichamelijke, geestelijke en 
sociale ontwikkelingsfases moeten in zeer belangrijke mate de spelopvoeding vorm 
geven in deze leeftijdsfase en hoeven zeker niet alleen maar op handbal gericht te zijn. 
(Zie figuur 5 “De optimale levensfases om te leren handballen”).  
 
Zoals dit overzicht laat zien, zijn de mogelijkheden om de jonge sporter zich daarna nog 
sterk in de genoemde belangrijke aspecten te laten ontwikkelen relatief beperkt. Ook zijn 
pogingen om op deze leeftijd, “dwangmatige” groeps- en teamtactische elementen en 
concepten aan te leren, niet alleen als “weinig effectief”, maar veelal zelfs “funest” voor 
de latere tactische ontwikkeling. 
 
 

                                           
5
 Linder, van, 1991. 
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Figuur 5.De optimale levensfases om te leren handballen.

Mogelijkheden om later verder te verbeteren
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Onvoldoende aanpassing aan de ontwikkelingspsychologische “eisen” leidt tot: 

• Een groter risico op blessures later, 
• Een niet optimale of zelfs verkeerde spelopvoeding,  
• Een niet optimale of zelfs onjuiste scouting van talenten, 
• Een grotere drop-out in breedte- en tophandbal, 
• Een onvoldoende basis voor kwalitatief goed (top)handbal later en daardoor 
• Een geringere commerciële waarde van het product. 
• Een negatieve invloed op het imago van handbal en daardoor 
• Een geringere aantrekkingskracht van de sport. 

 
Een optimale aanpassing echter creëert de volgende voorwaarden voor een kwalitatief 
hoogwaardig product:  

• Een indirecte vermindering van blessuregevaar  
• Een groter technisch repertoire op latere leeftijd, 
• Beïnvloedt het plezier in het spel in positieve zin en  
• Stimuleert daardoor langere sportcarrières, 
• Het faciliteert het trainingsproces in de jongeren- en seniorenfases, 
• Het is voorwaarde voor het trainingsproces in de “topsportfase” en 
• Verhoogt daardoor de aantrekkelijkheid van tophandbal en de commerciële 

waarde daarvan. 
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Zoals eerder opgemerkt, veranderen de kinderen, in deze relatief korte periode, zo sterk 
dat een generaliserend werk als dit onmogelijk op een bevredigende wijze in kan gaan op 
alle aspecten ervan en het belang voor de latere handballer voldoende kan onderstrepen. 
Een aparte leidraad voor “Handbal in de basisschoolperiode.” heeft dan ook hoge 
prioriteit. 

 
2.2.  De overgang naar de puberteit. 
 
Op het einde van de basisschool zet de overgang in naar de puberteit. Het begin van die 
verandering is sterk individueel bepaald en ook de ontwikkelingscurven van meisjes en 
jongens gaan uit elkaar lopen. In zijn algemeenheid kan men zeggen, dat bij meisjes de 
lichamelijke veranderingen ongeveer 18 maanden à 2 jaar eerder inzetten dan bij 
jongens.  
Maar nogmaals moet worden benadrukt dat ieder kind een eigen individuele 
ontwikkelingscurve heeft, waarin de overgangsfase zich aandient door een sterkere 
lengtegroei. Het is dan ook zinvol om de lengte van jeugdige spelers tegen het einde van 
hun basisschoolperiode wekelijks te meten. De “groeispurt” kondigt een aantal 
lichamelijke veranderingen aan, die consequenties (moeten) hebben voor de training en 
begeleiding: 
 

• Versterkte lengte- en gewichtstoename, 
• Armen en benen groeien sneller dan de romp, waardoor er een disbalans ontstaat 

in de lengte van de verschillende lichaamsdelen, 
• Deze roept weer een disbalans op in de lichamelijke krachtsverhoudingen, 

waardoor 
• Er een (tijdelijke) vermindering van de coördinatie optreedt, met als gevolg een 
• Vermindering van de precisie in het technische handelen (blessurerisico). 
• Doordat de testosteronspiegel (het mannelijke geslachtshormoon) bij jongens 

zeer sterk verandert en bij meisjes relatief zeer weinig, nemen de 
krachtsverschillen tussen jongens en meisjes sterk toe. 

 
Consequenties voor de training: 
 

• Het zal duidelijk zijn dat tegen het einde van de basisschoolperiode de trainingen 
meer en meer geïndividualiseerd moeten worden. 

• Tijdens de overgangsperiode moet vooral aandacht worden geschonken aan de 
start van krachttraining, 

• Stabilisering van de coördinatie is zeer belangrijk, naast het 
• Het “aanspreken” van het bewegingsapparaat. Hierbij moeten de zwakke 

elementen duidelijk worden ontzien.  
 

Bij het inzetten van de versterkte lengtegroei treedt logischerwijs namelijk een tijdelijke 
verzwakking van de botten op. Daarbij is in het bijzonder de wervelkolom zeer 
kwetsbaar. Ook de “nieuw aangegroeide delen” van de gewrichten zijn kwetsbaar in deze 
periode. Eenzijdige en langdurige belastingen van het schouder-, heup- en kniegewricht 
kunnen tot beschadigingen leiden.  
 
In de overgang naar de puberteit ontstaat er ook een tijdelijke kwetsbaarheid van de 
banden, die stevigheid aan de gewrichten moeten geven en aan de pezen, die de 
spierbewegingen over moeten brengen naar de botten. De groei en aanpassing van de 
banden en de pezen geschiedt in feite pas ná de botgroei. 
In de latere puberteit ontstaat door een toename van de spierkracht in het dan 
volwassen lichaam een nieuwe krachtbalans en mede daardoor een nieuw “coördinatie-
evenwicht”. De spelers zijn dan ook opnieuw “volledig” belastbaar. 
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2.3.  Structuur van handbalcarrières  
 op basis van verschillende principes. 

 
Het ligt voor de hand om bij een indeling in doelgroepen voor het organiseren van 
wedstrijden, trainingen en het scouten van talenten uit te gaan van geboortedata. 
Bovendien zal men zich bij het deelnemen aan internationale kampioenschappen moeten 
conformeren aan de reglementen op dat gebied. Men zal zich daarom bij het opleiden 
van talenten voor die internationale evenementen laten leiden door die strikte 
voorschriften. 
 

Figuur 6. Structuur handbalcarriere op basis van verschillende gangbare principes:

Tophandbal in club en

Nationale ploeg

       Tophandbalvoorbereiding

     Jeugd                            Junioren        Junioren Senioren

   Ind. Start    Vrouwen 19-20 jr.

  17-18/19 jr.    Mannen   20-21 jr.

Jeugdselectie         Jong Oranje Senioren

d.Talent 1. Talent 2.

Ind. Start > puberteit

13-14 jr. 15-16 jr.

Stap 3

Stap 2.

Stap 1.

c. "Stap voor stap" Stap 0

d. Mini's D-jeugd C-jeugd       B-jeugd       A-jeugd                      Senior

Kabouter

a.

b.

c.

d. 
Leeftijdsgroepen, talent- en nationale selectieaanduidingen binnen NHV.

b. Basisschoolkind <12 jr.

Sport- en handbalontwikkelingsniveaus in combinatie met EHF/IHF 

leeftijdsgroepen.

Leeftijdsgroepen en ontwikkelingsperioden (algemeen).

Doelgroepen talentontwikkeling binnen het "Stap voor stap" programma van B. 

Bouwer

Recreatie- en/of breedtesport

a. Alg. sportontwikkeling

 Basishandbal

 
 
 
De modellen van handbalcarrières in figuur 6, met de veelal vrij strakke afscheidingen 
tussen die leeftijdsgroepen, vormen dan ook in zekere zin een paradox met wat in 
bovenstaande paragrafen over het basisschoolkind en jongeren in de puberteit is 
benadrukt. Minder competente opvoeders en spelleiders zullen zich bij het scouten van 
talenten dan ook vaak alleen maar laten leiden door de reglementen en de 
getalenteerdheid van spelers toetsen aan die van kinderen in dezelfde leeftijdsgroep.  
 
 
 



 23 

Daarbij worden daarom veelal enkele belangrijke effecten over het hoofd gezien. 
 
a. Het effect van de geboortemaand. 
 
Bij het aannemen van leerlingen in het basisonderwijs wordt uitgegaan van de 
geboortemaand. We zagen dan ook dat één groep van kinderen op de basisschool grote 
verschillen kan laten zien op het gebied van lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. 
Immers op 7-jarige leeftijd bijvoorbeeld heeft een verschil van “bijna een jaar” grote 
consequenties. We spreken daar dan ook snel van “vroege” en “late” leerlingen, waarbij 
het “vroege” en “late” gekoppeld is aan de geboortemaand. Die verschillen openbaren 
zich in fysieke aspecten, zoals grootte, kracht en beweeglijkheid of in geestelijke 
aspecten die een weerslag vinden in de lees-, schrijf- en rekenontwikkelingen. Deze 
invloeden zijn natuurlijk ook in de spelontwikkeling merkbaar, maar ook daar worden die 
individuele optimale ontwikkelingsperioden vaak weggecijferd en de “talenten” gekoppeld 
aan het niveau binnen een totale leeftijdsgroep van 1 of 2 jaar. 
 
b. Het effect van de latere rijpheid. 
 
Maar zelfs bij kinderen en pubers met precies dezelfde leeftijd in maanden zijn op enig 
moment grote individuele verschillen waar te nemen. Aangezien ieder kind een eigen 
individuele rijpheidcurve kent op verschillende ontwikkelingsaspecten laten sommige 
spelertjes een (schijnbare) achterstand zien op fysiek, technisch of geestelijk niveau. 
Deze lopen het gevaar “uitgeselecteerd” te worden en door frustratie slachtoffer te 
worden van een vroege “drop-out”, zeker als ook de ouders dit “gebrek aan talent” 
onderstrepen. 
 
Toch ontwikkelen juist deze kinderen capaciteiten en vaardigheden die hen in een latere 
(top)sportcarrière tot zeer gewaardeerde (team)spelers maken. 
Aangezien zij hebben geleerd te vechten om zich overeind te houden binnen een groep 
van groteren en sterkeren kunnen zij mentaal groeien. Zij hebben geleerd om te 
verliezen, hebben een realistisch en uitgebalanceerd beeld van het eigen prestatieniveau 
en zijn sterk georiënteerd op taken en opdrachten.  
Juist zij hebben de potentie en het talent om uit te groeien tot sterke verdedigers en zij 
zijn in staat om bij tegenvallers en in moeilijke periodes het team op sleeptouw te 
nemen. De vroegrijpe talenten worden over het algemeen wel tijdig ingepast bij de 
oudere leeftijdsgroep. Het 7-7-7-model, in Nederland ontwikkelt en ingevoerd door T. 
van Linder, biedt daarvoor voldoende garanties.  
Hierin schuilt echter, bij het achterwege blijven van nieuwe uitdagingen, het gevaar van 
een vroege “burn-out” door te snelle verzadiging. 
 
Het scoutingsysteem kan dan ook door de volgende strategische maatregelen worden 
gecorrigeerd: 
 

• De “entreedatum” voor bepaalde selecties frequent te wijzigen en te variëren, 
• Werken met “tweede-kans”-bijeenkomsten voor de later rijpe spelers. 
• Het onderzoeken van de optimale individuele leeftijden en op basis daarvan de 

trainingen te individualiseren. 
• Grotere leeftijdsgroepen onderverdelen in meer homogene deelgroepen en 

daarmee trainen en spelen. 
• Verschillende leeftijdsgroepen regelmatig door elkaar laten trainen en spelen om 

ze ook onderling te kunnen blijven vergelijken.  
• Op nationaal niveau pas na de puberteit (16 jaar) overgaan op uitsluitend 

nationale selecties. Tot die leeftijd (ook) regionale en afdelingsselecties 
handhaven.  

Door bovenstaande maatregelen worden desinteresse, frustratie en vroege “drop-out” 
voorkomen. 
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3. De internationale ontwikkelingen. 
 
In het hoofdstuk over de structuuranalyse zagen we dat ploegen die nieuwe ideeën 
initiëren daarmee, zeker aanvankelijk, een voorsprong creëren die hun succes oplevert 
bij belangrijke internationale kampioenschappen. Ook constateerden we, dat nieuwe 
ontwikkelingen in de verdediging, als een soort reactie, weer nieuwe aanvalsconcepten 
oproepen en omgekeerd. 
 
Bij het opzetten van een eigen spelvisie zullen naast eigen min of meer unieke ideeën, 
ook consequenties getrokken moeten worden uit de internationale ontwikkelingen. 
Vandaar dat we in dit kader ook de trends, de accenten van het moderne handbal aan de 
orde stellen, om daaruit ook consequenties te trekken voor de Nederlandse spelvisie. 

 
3.1. De aanval. 
 

• In het moderne handbal bieden juist de overgangen tussen de verschillende fases, 
maar voornamelijk die tussen aanval en verdediging, vele kansen. Daarom wordt 
er steeds vaker op doelpunten gejaagd tijdens de 1e en 2e fase van de aanval. 
Daarbij wordt na de eerste en tweede nog een derde of zelfs een vierde 
aanvalsgolf aangezet. Sommige topploegen spelen deze 2e,3e of 4e golf met 
concepten die ze ook in de 4e fase van de aanval benutten. Daarbij is het dan wel 
noodzakelijk dat meerdere individuele spelers de verantwoordelijkheid moeten 
durven nemen voor de beslissende actie. 

 
• Door de moderne, vooral westerse, “empowerment approach” van de spelers door 

moderne trainers en coaches wordt de leiding binnen de lijnen steeds vaker 
overgedragen aan spelers. Bij subtoppers zien we dat vooral de middenopbouwer 
die rol krijgt. Dit zijn intelligente spelers van hoog technisch met een grote 
actieradius. De creativiteit, dynamiek en de variatie van het aanvalsspel nemen 
daardoor toe. Van de andere kant worden ploegen ook kwetsbaar (voor 
persoonlijke verdediging) als die rol eenzijdig op één persoon terechtkomt. 
Vandaar dat echte topploegen meerdere (2,3,4) “Spielmachers” hebben. De 
verrassing, variatie en dynamiek neemt daardoor toe en de kwetsbaarheid door 
analyses van de tegenstanders af. Ook blijft bij blessures en strafuitsluitingen de 
ploeg in balans. 

 
• Hierboven is aangegeven dat er sprake is van een grotere mobiliteit in het 

moderne spel. Omdat nog lang niet alle ploegen optimaal gebruik maken van de 
overgangen en een snelle beginworp, is die toenemende beweging in de aanval 
vooral waar te nemen in de 4e fase. Gebaseerd op een hoger technisch niveau (Zo 
zijn er onder andere steeds meer schoten uit stand, loop of onderlangs waar te 
nemen) en een duidelijke verbetering van het spel zonder bal, is er een grotere 
variatie in de tactische elementen ontstaan. Vooral de wissels tussen 
opbouwspelers onderling en opbouwers en hoeken kennen nu zeer veel varianten. 
Tegenwoordig is het spelen in 2 “lijnen” in de top al duidelijk geëvolueerd naar 
een aanval in 3 “lijnen”, waardoor er tevens meer diepte in het spel gekomen is 
en een grotere ruimte actief wordt benut. Door dit alles moet de verdediging zich 
instellen op meer oriëntatie wisselingen en kan de aanval meer profiteren van 
misleidende aanvalsbewegingen. 
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• De rol van de cirkelspeler in het combinatiespel neemt mede daardoor nog steeds 
toe. Er zijn veel overgangen van opbouwers en hoekspelers naar de cirkelzone, 
maar ook de cirkelspeler treedt steeds meer op in de 2e lijn en moet dan ook over 
afsluitmogelijkheden beschikken voor die posities. Naast specialisten worden ook 
spelers van andere posities ingeschakeld bij combinaties met 2 cirkelspelers. Ook 
het voorbereidende werk en de beslissende “assists” worden geraffineerder. 

 
• Overtal- en ondertalaanvallen worden steeds effectiever en met meer succes 

benut door een blijkbaar betere voorbereiding en een groter arsenaal aan 
varianten. 

 
3.2. De verdediging. 
 

• In de negentiger jaren is al duidelijk geworden dat verdedigingsconcepten  niet 
langer eenzijdig opgebouwd worden vanuit  het theoretische model. De spelers 
werden geschoold  om binnen het model een specifieke rol te vervullen, waarbij –
uiteraard- gelet werd op de individuele kwaliteiten. Tegenwoordig worden de 
verdedigingsconcepten opgebouwd rond sterke individuele verdedigers en 
teamgenoten moeten anticiperen op de acties van hun, de verdediging leidende, 
collega die voorgaat in de anticiperende initiatieven om de aanval van de 
tegenstander te ontregelen om zo passief spel te provoceren, risicovolle passes te 
forceren enz. 

 
• Zo ontstaat er binnen de verdedigingsconcepten een veel grotere variatie in 

“diepte” (hoogte), die overigens ook wordt opgeroepen door een aanval in 3 
“lijnen”. 
Deze vorm van verdedigen is alleen mogelijk indien er sprake is van een hoog 
fysiek en technisch niveau van alle verdedigers. Door de (noodzakelijke) grotere 
diepte in de verdediging ontstaat er een grotere mobiliteit en verdwijnt ook de 
traditionele opvatting dat men “nooit achter langs een medeverdediger kruist”. Dit 
“achter langs kruisen” is in de moderne verdediging een noodzakelijk te trainen 
tactisch samenwerkingselement geworden, maar stelt hogere aan de onderlinge 
informatie en communicatie. 
 

• De moderne verdediging is veel initiatiefrijker, kent meer verrassingsacties, 
waardoor de traditionele reactieve karakter van de verdediging bijna volledig aan 
het verdwijnen is en overgaat in nog meer anticiperend-reactieve of  
anticiperende acties. Nagenoeg alle topteams zijn in staat om meerdere 
concepten in de verdediging te spelen en kunnen binnen deze concepten nog vele 
varianten toepassen. 

 
• Net als de overtal- en ondertalaanval worden blijkbaar ook de over- en 

ondertalverdediging beter voorbereid en met meer succes gespeeld. Een optimaal 
gebruik van de moderne hulpmiddelen en een grondige analyse is blijkbaar 
standaard geworden voor de internationale top. 
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3.3. De internationale trends vanuit  
    Nederlands perspectief. 

 
Om de consequenties van de moderne internationale ontwikkelingen voor een 
Nederlandse spelvisie te analyseren, hebben we deze afgezet tegen het “Stap voor stap”-
opleidingsconcept van B. Bouwer6. Dit concept is immers opgezet vanuit een bestaande, 
min of meer ongeschreven impliciete Nederlandse spelvisie. Figuur 7. geeft deze 
vergelijking weer. Afgezien van het niveau op zich moeten we concluderend stellen, dat 
de bestaande ongeschreven visie zeer wel past in de moderne internationale visie én dat 
de meeste moderne internationale aspecten een plaats hebben in het actuele 
Nederlandse spelidee. 
 
 
Figuur 7. Internationale trends gezien vanuit Nederlands perspectief ')

Aanval: Snelheid Techniek Allround Pers.l.h.

1. Accent op 1e en 2e fase , met concept gespeeld.

2. Speler(s) verantwoordelijk voor de leiding binnen het veld.

Dynamisch, creatief, hoog technisch niveau

3. Toenemende beweging in de 4e fase.

Veel positiewisselingen (allerlei wisselvormen)

Orientatiewisselingen

Meer schoten uit stand, loop en onderlangs

Spel in 3 lijnen

4. Meer combinaties met cirkelspelers

Veel overgangen, maar ook cirkelspeler in 2e lijn

Spelconcepten met 1 en 2 cirkelspelers

Subtiliteit en verrassing bij "assists" 

5. Over- en ondertal wordt beter uitgespeeld/voorbereid 

Verdediging.

6. Veel verschillende concepten en variaties in 1 wedstrijd

7. Varierende hoogte (diepte) in de verdediging.

Grotere mobiliteit en snelheid

Hoog technisch niveau

Verrassingsacties

Meer anticiperend-reactief en anticiperend

8 Verdedigingssysteem meer aangepast aan specifieke

individuele kwaliteiten van de spelers

Technisch niveau, initiatiefrijk en gedurfd

9 Overtal en ondertalverdediging beter

uitgespeeld en vorbereid

) "STAP voor STAP"-perspectief.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
6
 Bouwer, 1998. 
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4. De karakteristieken van de  
      Nederlandse spelvisie. 
 
In de inleiding is al aangegeven, dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen het 
“product handbal” voor de recreatieve en de tophandballer. Een tussenpositie neemt het 
product in dat bestemd is voor de breedtesporter die binnen zijn vrijetijdsbesteding aan 
competitiehandbal wil deelnemen. Dit heeft uiteraard ook invloed op de karakteristieke 
kwaliteiten, die een spelvisie moet bezitten. Als we die spelvisie dan ook beschrijven 
gaan we in eerste instantie uit van de spelvisie voor de tophandballer, die we in dit 
verband gemakshalve de “centrale spelvisie” noemen. 
  
Deze is namelijk ook richtinggevend voor de breedtesport, voornamelijk voor die van de 
jeugd, welke nog niet duidelijk gekozen heeft voor óf top óf breedtesport. Wel zullen we 
in dit kader enkele toevoegingen of opmerkingen maken met betrekking tot de 
kwaliteiten van de spelvisie voor de breedtesporter en/of recreatiesporter. 

 
4.1. De centrale spelvisie. 
 
We zagen reeds dat de kwaliteit van het “product handbal” voor de top mede bepaald 
wordt door de “externe markt”, te weten de media, sponsors en toeschouwers en 
elementen in zich moet dragen die “te verkopen” zijn. Ook stelden we dat, zolang het 
Nederlandse handbal niet zelf tot de absolute wereldtop hoort, het spel zich ook tot op 
zekere hoogte moet oriënteren op de vraag van die absolute top, de eisen die de top 
stelt en zich zeker moet conformeren aan de regels en reglementen die internationaal 
van toepassing zijn. Wel moeten in een Nederlandse spelvisie, de theoretische en 
praktische uitwerking in opleiding en training en de ondersteuning ervan door andere 
belangengroepen als scheidsrechters, officials, docenten etc. duidelijke aspecten 
aanwezig zijn die aansluiten op de Nederlandse cultuur. In de verschillende hoofdstukken 
is ingegaan op die aspecten en we zullen deze dan ook samenvattend weergeven. 
 

• Tophandbal in Nederland is marktgericht. 
Om te voldoen aan de vraag van de media, sponsors en toeschouwers is het 
handbal in Nederland een snelle, dynamische en verrassende sport. 
 

• Tophandbal in Nederland is resultaatgericht. 
Het bereiken van en het zich handhaven in de absolute wereldtop is het doel. 
Daarom is het handbal in de top gericht op effectiviteit, op “winnen”. Daarmee 
voldoet het ook aan de vraag van spelers die tophandbal willen.  

 
4.1.1.Snel. 
 
Snelheid heeft meerdere aspecten.  
 

• Op de eerste plaats de snelheid van lopen, voor handbal voornamelijk op korte 
afstanden. Deze pure snelheid is voornamelijk een kwestie van fysieke aanleg die 
weerspiegeld wordt in explosieve beenkracht. Aangezien beenkracht goed 
trainbaar is, ligt de aanleg vooral in de explosiviteit. Deze is echter veel minder 
trainbaar. 

 
• Voor handbal is de snelheid van het individuele handelen een belangrijker aspect 

van snelheid. Dit snelle handelen heeft 2 componenten, te weten een 
psychologisch-tactische en een voorwaardelijk technische. De psychologisch-
tactische component bestaat uit “het kunnen lezen” van het spel en de 
lichaamstaal van andere mede- en tegenspelers. Daardoor wordt het reageren 
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(voor een deel) anticiperen, het startmoment wordt dus vervroegd en resulteert in 
een snellere (vroeger startende) handeling. Bij de voorwaardelijk technische 
component doelen we op reactiesnelheid, het resultaat van een neuronmusculaire 
activiteit en de fysiektechnische coördinatie, waarbij voornamelijk het 
“benenwerk” bepalend is. 

 
• Hiermee is in feite al het derde aspect ingeleid, namelijk de snelheid van het 

collectieve handelen. Ook hier spelen meerdere deelaspecten een rol. Het 
technische niveau heeft een limiterende invloed op de snelheid van de interactie. 
Uiteraard speelt ook de mate van bekendheid met de opeenvolging van situaties 
een belangrijke rol, zodat de beslisperiode verkort wordt. In standaardsituaties 
kan men sjabloonmatig spelen, waardoor de snelheid gunstig wordt beïnvloed, 
maar…..de meeste spelsituaties zijn uniek en moeten door de speler worden 
waargenomen, geanalyseerd, beoordeeld etc. voordat er een beslissing genomen 
wordt op welke wijze de interactie wordt voortgezet. Ook hier spelen dus de 
psychologisch-tactische competenties van de spelers een rol. De vaardigheid in 
“het kunnen lezen” van het spel van het eigen team en van de tegenstander, het 
creatieve “zien” van het vervolg, de moed om te beslissen en de 
verantwoordelijkheid te nemen en de mate waarin men de bedoelingen met 
medespelers kan communiceren zijn medebepalend voor de snelheid van het 
collectieve handelen.  

 
4.1.2. Dynamisch. 
 
De energie, de kracht en de vaart, waarmee opeenvolgende activiteiten worden 
uitgevoerd bepalen het dynamische karakter van handbal en daarmee voor een 
belangrijk deel de attractiviteit ervan voor de media, sponsors en toeschouwers. 
Bovendien maakt de dynamiek van de activiteit een spel. De structurele spelanalyse en 
de begeleidende tekst lieten zien, dat de dynamiek van handbal niet alleen bepaald wordt 
door de snelheid, zoals hierboven beschreven. Met name de wijze waarop het spel start 
of hervat wordt (de beginworp), de vaart waarmee de overgangen van aanval-
verdediging en omgekeerd worden gespeeld, het achterwege laten van een trage 
organisatiefase en de energieke wijze waarop in de 4e fase de collectieve tactische 
concepten in aanval en verdediging worden gespeeld, bepalen de dynamiek van het 
product. 
 
4.1.3. Verrassend. 
 
Zoals dynamiek niet los gezien kan worden van snelheid, kan verrassing niet totaal 
losgekoppeld worden van dynamiek en daardoor ook niet van snelheid. In de verrassing 
zit echter ook het onverwachte van het spel, dat daardoor verwondering en bewondering 
oproept. Voor de spelers neemt de aantrekkelijkheid toe als er meer ruimte is voor 
verrassing, dus voor creativiteit. Voor de media, de sponsor en de toeschouwer vergroot 
het onverwachte de attractiviteit van het product en daardoor de marktwaarde. 
Verrassing hangt samen met de (spel)intelligentie van de speler, zijn creativiteit, zijn 
moed deze in te brengen en het risico te lopen te falen. Dit roept spanningen op, maar 
dit “nemen van risico” is een essentiële voorwaarde voor verrassend en spannend 
handbal. Verrassing hangt ook samen met de wedstrijdstrategie met daarin de 
verschillende concepten in aanval en verdediging. Teveel sjablonen of systemen maken 
het spel voorspelbaar, te eenzijdige strategieën doen dat ook, terwijl het spel directief 
“sturen vanaf de kant” ook alles behalve verrassend is.  
Verrassend handbal vraagt om spelerspersoonlijkheden en coaches, die de spelers ruimte 
geven en opleiden tot het nemen van beslissingen. Maar ook het openstaan, aanvaarden 
en voorbereid zijn op ideeën van anderen en het meespelen vragen om een 
“empowerment approach”7 van alle belanghebbenden. 

                                           
7
 Kidman, 2001. 
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4.1.4. Effectief. 
 
Het spel moet in de sport gericht zijn op “winnen”. Dit kan alleen als het spel in aanval 
en verdediging effectief is. De snelheid, de dynamiek en de verrassing staan dus in dienst 
van de effectiviteit en stellen specifieke eisen aan de competenties van de spelers. De 
genoemde kwaliteiten zijn onmogelijk te realiseren zonder een hoog voorwaardelijk 
technisch niveau, een goede tactische basis en specifieke eisen aan de spelers op 
utiliteits- en existentieel niveau. 
 

• Een hoog technisch niveau vraagt om het beheersen van de basistechniek in 
aanval en verdediging. Deze basistechnieken moeten kunnen worden uitgevoerd 
in stand, in beweging en vanuit verschillende uitgangsposities van het lichaam. In 
de verdediging moeten bovendien de balgerelateerde bewegingen op hoog niveau 
kunnen worden uitgevoerd. 

 
• De noodzakelijke basistechnieken moeten flexibel ingezet worden in de actuele 

wedstrijdsituatie, waarbij een optimale interactie ook vraagt om goede 
spelcommunicatieve vaardigheden, het “lezen” en “laten lezen” van het (eigen) 
spel. Binnen het team zullen de acties moeten passen binnen de rol die men op 
enig moment vervult in samenwerking met zijn medespelers. Deze in- en 
aanpassing vraagt om een grote creativiteit. Het benodigde spelersprofiel op 
toepassingsniveau kan men samenvatten onder de noemer “allrounder”. 

 
• De tactische basis wordt gevormd door een consequente toepassing van de 

individueel tactische principes, de toepassing van adequate collectieve elementen 
en een goede balans tussen het situatieve handelen binnen de teamtactische 
concepten en de toepassing van “systemen” in meer voorspelbare situaties. 

 
In de aanval ligt bij het meer situatieve handelen daarbij een accent op de 
overgangen van de verschillende fases, de spelhervattingen na een doelpunt, een 
sterke mobiliteit in de 4e fase met veel overgangen en combinaties met de 
cirkelspeler(s) en verrassende afsluitingen. De meer systematische aanvallen zien 
we bij over- en ondertal en bij de 1e en 2e fase. 
De verdediging is meer anticiperend-reactief en anticiperend met de mogelijkheid 
om verschillende concepten toe te kunnen passen binnen een wedstrijdstrategie, 
terwijl ook de overtal- en ondertalverdediging een initiatiefrijk karakter hebben. 
 

• Deze spelopvatting is alleen succesvol als het team en de individuele spelers hun 
verantwoordelijkheid kennen en nemen, zich in kunnen en willen passen in het 
teamverband bij initiatieven en ideeën van andere (teamgenoten en coach). Dit 
vraagt ook om lef en moed om binnen de gestelde doelen op competitie en 
wedstrijdniveau  en binnen die verantwoordelijkheid risico te nemen. Kortom, 
zonder spelerspersoonlijkheden kan deze spelvisie nooit effectief zijn. 

 

4.2. De aanvullende karakteristieken van de  
       Recreatie- en breedtesport. 
 
Is tophandbal vooral markt- en resultaatgericht en zijn ook de spelers die voor 
tophandbal kiezen, ook gericht op die “externe” normen, het recreatie- en 
breedtehandbal”product” is vooral georiënteerd op vraag van met betrekking tot 
(jeugdige)spelers. 
Is de spelvisie voor deze doelgroep zelf een variant van die van het tophandbal, de 
omgevingsfactoren ruimte, sfeer, organisatie en dergelijk spelen bij die visie een zeer 
belangrijke rol want die bepalen juist het imago van de breedtesportvariant in belangrijke 
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mate. De actuele spelvisie voor deze doelgroep is echter teveel een kopie van de visie in 
de topsport en absoluut niet gericht op de doelgroep. 
Lifestyle-elementen als “fun”, “good-looking”, stoerheid en spanning zullen bewust 
ingebouwd moeten worden en de organisatievorm zal mogelijk omgebouwd moeten 
worden naar een meer “eventkarakter”. 
 

5. Slot. 
 
Om tot een Nederlandse spelvisie te komen, hebben we handbal benaderd als een 
product. 
De kwaliteit van het aanbod wordt dan ook op de eerste plaats bepaald door de “klant”. 
Globaal hebben we 3 doelgroepen, te weten de kinderen, de jeugdige sporters en de 
volwassenen onderscheiden en zijn we achtereenvolgens ingegaan op de specifieke 
kwaliteitseisen. De hedendaagse praktijk laat zien, dat veel “negatieve” aspecten het 
huidige aanbod vertroebelen, die tegelijk met het implementeren van een eigen spelvisie 
uitgezeefd moeten worden. De (absolute) topsport neemt een aparte plaats in, omdat 
hier tevens ook sprake is van externe klanten, die aanvullende commerciële eisen stellen 
aan het geleverde product. Spelers, trainers en andere betrokkenen zijn zich over het 
algemeen nog te weinig bewust van hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de 
kwaliteit van het product “tophandbal”. 
De karakteristieken die bepalend zijn voor een goed Nederlands product zijn: Snelheid, 
dynamiek, verrassing en efficiency. Zeker voor de breedtesport zal dit uitgebreid moeten 
worden met lifestyle-elementen van de doelgroep, die –in principe- flexibel zijn. 
 
Belangrijke consequenties en eisen voor de implementatie van de spelvisie(s) zijn dan 
ook: 
 

• Vakbekwaamheid, spelinzicht en gevoel voor de filosofie van de sport van leiders, 
coaches, trainers, scheidsrechters en officials, maar vooral ook van de promotors 
van handbal in de meest wijde zin, 

• Inzicht in de ontwikkelingspsychologie en sociale processen van iedereen, die zich 
bezighoudt met het opleidingsproces, 

• Verzekeren van een optimale voorbereiding tijdens de jeugdjaren voor potentiële 
“tophandbalklanten”, maar vooral ook het aanbieden van een perfect product voor 
andere “liefhebbers”, 

• Motivatieverlies door vroegtijdige, niet relevante, (technisch)-tactische dwang 
voorkomen, 

• Empowerment van de (jonge) spelers en andere belanghebbenden, bijvoorbeeld 
scheidsrechters en officials, 

• Inzicht in de behoeften van tophandbalvoorbereiding van degenen die 
pretenderen tophandbal te ondersteunen, maar ook notie van de behoeften van 
de andere sporters, 

• Optimale rekrutering van talenten en het voorkomen van “drop-out” door 
onoordeelkundige begeleiding van kinderen en jongeren op weg naar hun 
toekomstige sportkeuze. 

• Het verder uitwerken van de spelvisie en het verduidelijken van genoemde 
consequenties voor verschillende groepen belanghebbenden lijkt onontbeerlijk. 

 
 

 


