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Onderdeel I: Ambitie en structuur
Introductie
De kapstok voor het technisch beleidsplan is het algemeen beleidsplan van de ‘Stichting Tophandbal
Gelre’. Dat betekent ook dat voor het technisch beleidsplan de centrale leer- en ontwikkellijn van het
NHV voor talentontwikkeling leidend zijn. In 2021 is deze leerlijn significant gewijzigd en is de
organisatie omtrent talentontwikkeling nieuw ingericht.
Beleid van Talentontwikkeling:
https://www.handbal.nl/beleidontwikkeling/
Leerlijn oude situatie:
https://www.handbal.nl/wp-content/uploads/2019/02/190101-De-weg-van-het-NHV-Talent.pdf
Leerlijn nieuwe situatie:
210407 Inrichting
kwaliteitslabel HS (002).docx
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..\Ontw plan\210407 Inrichting kwaliteitslabel HS update.docx
Een belangrijke wijziging t.o.v. het hierboven vigerende document is dat het TVS (Talent Volg
Systeem) is vervangen door het NOCNSF gestimuleerde ‘SMARTABASE’.
Dit technisch beleidsplan gaat specifiek in op de technische opbouw van spelers/speelsters, maar ook
de structuur die nodig is om dat te bereiken. Een belangrijk nieuw element t.o.v. het voorgaande
beleidsplan en alle collega handbalscholen is dat we ook trainers uit de regio willen opleiden en
begeleiden. Het achterliggende doel is dat de visie van de Handbal School Gelre (HSG): het niveau
van handbal in de regio Gelderland e.o. in een brede basis op een hoger niveau brengen. Dat kan
alleen als bij de clubs ook een goede basis ligt m.b.t. het technisch kader en trainingen.
Om talenten een betere en eerlijkere kans te geven in de eigen ontwikkeling en het traject naar
jeugd selecties, kiest HSG voor de vorm ‘Handbalschool met Toplijn’ (HS Extra). Toplijn is de nieuwe
benaming van de RTC opleiding en betreft ook nieuw beleid. In seizoen 2021/2022 is HSG inmiddels
gestart met Toplijn A/B groep (3e/4e jaar opleiding Toplijn), vanaf seizoen 2022/2023 start HSG ook
met Toplijn C jeugd (1e en 2e jaar opleiding).
Omdat ‘volume’ en ‘niveau’ hand in hand gaan, organiseren we vanuit HSG ook ‘open’
trainingsgroepen. Voor de D en E jeugd zijn deze binnen de HSG, voor de hogere leeftijden zijn we
voornemens om die bij de clubs in onze regio te organiseren. Open trainingen zijn minder frequent,
maar geeft wel de extra mogelijkheid om club trainers op te leiden en geeft de jeugd een kans om
sneller stappen te maken.
Randvoorwaarde (een belangrijke ijler) voor de HSG en HSG extra is de deskundige en goede
begeleiding vanuit de handbalschool. Dit past binnen de doelstellingen en de
inspanningsverplichtingen die het NHV stelt aan de optie ‘Toplijn’.

1
Er is ten tijde van schrijven nog geen sprake van een definitief rapport (is ook nog niet gepubliceerd).
Het bestand heeft meerdere ‘interne’ bestanden. Wel is er een update in april/mei 2021 verschenen
(bijgevoegde link).
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De regio waar tophandbalschool Gelre haar focus legt is de gehele provincie Gelderland, Zuid
Overijssel, Oost Utrecht, Noordoost Brabant. Dat is of woonplaats van de betrokkenen, of plaats
waar aangesloten club ligt. We sluiten in principe niemand uit o.b.v. regionale herkomst.

Doelgroepen
Doelgroepen actieve spelers en speelsters:
Leeftijdscategorie Geslacht
F-jeugd
E jeugd
D-jeugd
C-jeugd
B-jeugd
A-jeugd

M+J
M+J
M+J
M+J
M+J
M+J

Open
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Handbal School Gelre
A niveau
B niveau
Toplijn
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Toelichting:
Senioren maken geen onderdeel uit van de HSG! Leeftijd is tot en met 18 jaar!
Elke leeftijdscategorie heeft een meisjesgroep en een jongensgroep. Binnen de ‘open’ categorie kan
er gemend of apart getraind worden. Meestal betreft het hier bredere club teams. Het huidige
niveau is bij de C jeugd vanaf basis tot en met potentieel Toplijn 1e jaar. B jeugd is goed tot hoog
niveau. Gevorderd en Toplijn 3e jaarsniveau. A jeugd zal na dit jaar waarschijnlijk uitstromen.
Verschil B -niveau versus Toplijn, is de talentenstatus en daarmee ook de eis om tijdens schooltijden
te trainen. School, privé staat dit soms in de weg. We willen echter wel elk talent het juiste niveau
bieden.
Voor het onderdeel HSG B-niveau is in principe het niveau leidend! Binnen Toplijn wordt vanuit
niveau B getraind en waar mogelijk o.b.v. eigen geslacht2.Doel is om talenten de ruimte te geven in
eigen ontwikkeling binnen de kaders van mogelijkheden van het NHV en de HSG organisatie.
De trainingscategorieën:
Open training =>
Voor D jeugd maximaal 1 maal in de week, met als doel kennismaken met
handbal school,
Voor nieuwe vormen van handbal en handbal oefeningen aan teams en/of
verenigingen. Duur tussen 90 en 120 minuten zijn de open trainingen voor C,
B en A jeugd beschikbaar op club locatie. Ook geschikt t.b.v. trainersopleiding
aan verenigingen.
Geschikt voor alle categorieën in leeftijd, met een maximale capaciteit van 40
per clinic.
A-niveau
=>
Voor D/E leeftijdsgroepen 1 x per week (60 minuten veld + 30 minuten fysiek)
Voor A/B + C leeftijdsgroepen 2 x veldtraining (90 minuten) + 1 x fysieke
training (30 – 60 minuten) per week.
Doel is het willen verder leren in handbal. Geen bezigheidstherapie, maar
aanvulling op club training of training van betrokken club trainers.
B-niveau
=>
Alleen o.b.v. selectie (niveau). Criterium is aanwezig talent. Alleen voor A/B
en C leeftijdsgroepen. Zelfde trainingsritme als A-niveau, alleen er is sprake
van differentiatie o.b.v. talent.
Start prestatie niveau en trainingen, waarbij een minimum niveau is vereist
op fysiek vlak, maar ook mentaal en discipline.
2

Afhankelijk van volume en locatie / faciliteiten
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Toplijn

=>

Alleen voor spelers/speelsters met minimaal B-niveau
Basis voor jeugdselectie. 1 x 60 – 90 minuten extra zaaltraining (tijdens
schooltijd) + v.a. 14 jaar
extra fysieke training (60 minuten). Deze extra fysieke training is volledig
o.b.v. individueel programma o.l.v. fysieke trainers. Hier zal ook aandacht zijn
voor: mentaal, voeding, tactische discussie, etc. Dus 2 x 60 minuten fysiek
(afhankelijk leeftijd) voor AB jeugd. C jeugd blijft 1 x 60 minuten.

De indeling A-niveau of B-niveau gebeurt aan de hand van een analyse tool: Technisch, Tactisch,
Fysiek. Waarbij A meer beginnend en algemeen niveau is (talent + motorisch) en B niveau een talent
vereist, een in de basis goede fysiek en er sprake is van een groeipotentieel. De Toplijn kenmerkt zich
door alle basiscriteria uit niveau B, aangevuld met potentieel vermogen (5 pijlers) alsmede het
zelfregulerend vermogen. Dit niveau moet dermate zijn dat spelers/speelsters relatief eenvoudig de
aansluiting moeten kunnen vinden met de jeugdselecties.

Doelgroep trainers en coaches:
De visie van Tophandbalschool is het opleiden van handballers(ters) op een hoger niveau tot het
hoogste niveau in regio Gelderland en delen van Overijssel, Utrecht en Brabant. Dit maakt het
noodzakelijk om ook trainers op te leiden tot een hoger niveau. Zo krijgt het volledige
‘opleidingstraject’ van de sporters (het talent) de juiste randvoorwaarden.
Een belangrijk principe is dat handbalschool Gelre gelooft in het delen van kennis. Daarom is het
bijwonen als toeschouwer van alle trainingen vrij toegankelijk. Dit onder de voorwaarde dat er
rekening gehouden moet worden met veiligheid (van talenten) en mogelijk extra geldende wetgeving
of maatregelen (overheid of accommodatie). Op verzoek en in overleg met de Technisch Directeur
kunnen er extra Clinics bij aangesloten clubs plaatsvinden. Een belangrijk onderdeel hierbij wordt (is)
ook de afstemming tussen de verenigingen en de desbetreffende verenigingen.
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Bij de handbaltalenten levert de HSG de inspanningsverplichting om o.a. belastingschema’s te
bespreken. Het talent zelf speelt hier ook een rol in.
Trainers die actief begeleid willen worden kunnen deelnemen aan de trainingen als ‘gast’ of als
‘assistent. De ‘trainers’ opleiding wordt ondersteund tijdens de trainingen van de verschillende
groepen binnen de handbalschool.
Doel
Start niveau
Kennis
HT1
HT2
HT3
HT4
Teams3
Geen diploma
Ja
Ja
Ja
Nvt
Nvt
F/E/D groepen
HT2
Ja
Nvt
Nvt
Ja
Nee
C groep
HT3
Ja
Nvt
Nvt
Nvt
Ja
A/B/C groepen
HT4
Ja
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Alle teams
Keeper HT2
Ja
Nvt
Nvt
Ja
Nvt
Alle teams
Keeper HT3
Ja
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Alle teams

Technisch kader en structuur
Organigram technische structuur4
Stichting
Tophandbalschool
Gelre

Stichting bestuur

Technisch
directeur

Psycholoog
HT4

Gediplomeerd

Fysietherapeut
Gediplomeerd
Zelfstandig
veldtrainers

Hoofdtrainers

HT3 en HT4

Opleidingstrainers

Team coordinatoren

Keeperstrainers

HT3

TVS beheerder

HT3 en HT2

Conditietrainers
Fysieke trainers

Assistent trainers

3
Geldt zowel voor niveau A als niveau B
Pas v.a. C jeugd vindt er aparte keeperstraining plaats.
Toplijn niet meegenomen in scholingstraject trainers
4

Bij een stijgend volume de rol van coördinator benoemd worden, die de talenten monitort.
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De vijf pijlers handbalopleiding

Toelichting:
Pijler
Fysiek

Technisch

Tactisch

Mentaal

Sociaal

Belangrijkste onderdelen
Conditie
CLUKS
Motoriek / motorisch vermogen
Balvaardigheden
Bewegingen (lichaam / schot)
Voetenwerk / techniek algemeen
Techniek dekking (individueel)
Techniek dekking (collectief)
Keeper specifiek
Samenspel
Passing
Concepten
Beslistraining
Mentale weerbaarheid
Zelfregulerend vermogen
Stressbestendigheid
Planningsvaardigheden
Groepsproces
Teamvorming
Hulp geven / aanvaarden
Ontspanning

Primair betrokkenen
Conditietrainer
Fysiotherapeut
Veld/keeperstrainer
Hoofd trainer
Veld / keeperstrainer
Hoofdtrainer

Veldtrainer
Keeperstrainer (beperkt)
Hoofdtrainer
Psycholoog
Team coördinator
Hoofd trainer
Team coördinator
Hoofd trainer
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Functieoverzicht
Het technisch kader moet bestaan uit een aantal functies, die noodzakelijk zijn om de spelers en
speelsters op te leiden tot volwaardige talenten, met een potentieel om op het hoogste niveau te
spelen. Onderstaand een volledig overzicht met alle technische functies, gerelateerd aan de
verschillende pijlers. Uiteindelijk hangen alle pijlers en functies wel met elkaar samen. Onderstaande
de primaire accenten.
Functie
Technisch directeur
Psycholoog
Team coördinatoren5
Hoofdtrainer(s)
Veld trainers6
Fysiotherapeut
Fysieke trainers
Keepers trainers
Toelichting:
Technisch directeur
:

Psycholoog
Team coördinatoren

:
:

Hoofd trainers

:

Veldtrainers

:

Fysiotherapeut

:

Primaire taken
Coördinatie en kwaliteit
Mentaal + begeleiding
Staf + spelers + sociaal
Kwaliteit en programma
Opstellen training
Fysiek + begeleiding
Kracht, UHV, etc.
Keepers

Fysiek

Technisch

X
X
X
X

Tactisch

X
X

X
X

X

X

Mentaal

Sociaal

X
X
X

X
X
X

Bewaken kwaliteit niveau trainers, trainingen en spelers. Bepaalt het
technisch beleid, beleid talent analyse en scouting. Stelt trainers en
begeleiders aan. Bestuur stelt psycholoog en fysiotherapeuten aan
(i.o.m. technisch directeur). Is onderdeel (hoofd) van de technische
commissie.
Signaleren, bewaken en eventueel begeleiden mentale gezondheid
Elk team (en per leeftijdscategorie) heeft een eigen teamcoördinator
(teco). Elk team heeft ook een ‘eigen staf’, aangestuurd door de
‘teco’. De bewakingsrol van de voortuitgang op technisch, tactisch en
fysiek gebied, maar ook mentaal en sociaal. Hij/zij kan bijsturen /
bewaken. Hulp bij het plannen van activiteiten en monitoren
algemeen welbevinden van spelers kan belangrijk zijn. Weekplanning
per speler/speelsters. Voorlopig ligt deze rol bij de hoofdtrainers.
Geven zelf training, begeleiden trainers in opleiding en bewaken de
kwaliteit van de handbalschool opleidingen. Bewaken voorts de
aansluiting tussen trainingen en categorieën. Stellen meerjaren plan
op en i.s.m. de veldtrainers stellen ze het geperiodiseerd jaarplan op.
De zelfstandig trainers hebben een ‘eigen ‘ groep en geven
zelfstandig trainers. Zij stellen i.s.m. de hoofd trainer het
geperiodiseerd jaarplan en programmaplan op. Het begeleiden van
de assistent trainers (HT2). Assistent trainers ondersteunen de HT3
en HT4 trainers.
Bewaken kwaliteit fysieke trainingen en weekbelasting spelers en
speelsters. Begeleiden blessures en training op het voorkomen van
blessures.

5

De rol van ‘team’ of beter ‘talent’ coördinator kan worden benoemd als de groepen te groot worden voor de
hoofdtrainers. Tot die tijd heeft de hoofd trainer die taak. Maar kan later met een extra functionaris ook
worden toegevoegd. Voorlopig is deze functie nog niet noodzakelijk.

6

Functies kunnen binnen personen verweven zijn! Iemand kan dus meerdere taken/functies

hebben. Veld trainers zijn zowel de assistent als de zelfstandig veld trainers
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Fysieke trainers

:

Keeperstrainers

:

Kan veldtrainer of fysiotherapeut zijn. Focus op handbal specifiek
UHV, kracht, coördinatie, snelheid en lenigheid.
Focus 100% op keepers met name technisch, lenigheid, reactie en
fysiek.

Experts en samenwerking onderwijsinstellingen
Met zowel het CIOS Arnhem als de HAN (ALO-opleiding) Arnhem/Nijmegen wordt de samenwerking
verder versterkt. Dit heeft tot doel om verder intrinsiek te ontwikkelen op het gebied van
Talentontwikkeling, trainingen, vormen van trainingen, begeleiding, etc. Ook met Team NL wordt de
huidige relatie verder gecontinueerd. Dat doen we ook met NOCNSF opleidingskader, topsport
Gelderland en nationale dopingautoriteit.
Doel is om naast nieuwe ideeën en ontwikkelingen in de handbalsport en trainingen, ook versterking
te zoeken in de ‘workshops’ voor de talenten, als het gaat om mentale trainingen, uitleg VSK, uitleg
doping en bijvoorbeeld zelfregulerend vermogen.
De scholen en de externe experts moeten de HS Gelre scherp houden, en helpen de hoge kwaliteit te
bewaken.

Structuurrichtlijnen Talentontwikkeling en aangesloten clubs
De handbalschool is extra, hetgeen betekent dat de clubs een eigen programma (trainingen,
wedstrijden en activiteiten) organiseren. Toplijn volgen is een vereiste om door te stromen naar de
selectiefase van het NHV. Voor de handbalschool geadviseerd, maar voor B-niveau en Toplijn vereist
is dat voor een optimale talentontwikkelingen, het essentieel is dat er inzicht is in het week/periode
programma van een talent en dat er afstemming is tussen de clubs en de handbalschool. De
belangrijkste elementen die hier een rol spelen zijn:
1. Fysieke belastbaarheid
2. Trainen conform Nederlandse Handbalvisie
3. Minimum aantal veldtrainingen
4. Minimum aantal fysieke trainingen
5. Schoolprestaties
12

Verder is van belang dat zowel bij de clubs als bij de handbalschool het talent voorop staat.
Ontwikkeling, mentale kracht (bewaken welbevinden) en verantwoordelijkheid geven. Inhoudelijk zal
de Toplijn (en B-niveau) handbalschool Gelre leidend zijn. Het talent zal zelf e.e.a. moeten bijhouden,
ook het de onderdelen in SMARTABASE. In deze laatste hebben trainers, medische staf en fysieke
trainers ook een rol.. Vanaf dit niveau zal de hoofdtrainer, de fysio en de mental coach leidend zijn,
boven die van de clubs. SMARTABASE heeft ook een beheerder van de HS Gelre. SMARTABSE kan als
deelnemer HSG overigens al wel ingevuld worden.
Een belangrijke stap om inzicht te krijgen in de week/periodeplanning, vooral inzicht in de fysieke en
mentale belasting is het opstellen van een weekplan. Elke speler (v.a. C-jeugd Toplijn selectie niveau)
moet een weekplan maken met inzicht in:
- Planning studie
- Planning trainingen thuisclub
- Planning Top HS Gelre
- Planning nationale selecties
- Planning wedstrijden
- Slaap, sociaal, overige (sport) activiteiten
- Etc.
Spelers/speelsters (v.a. C-jeugd) moeten een indicatie geven over de zwaarte per onderdeel, in uren
en intensiteit (-/-, +/-+, +, ++). De lijnen met de aangesloten clubs moeten bewaakt worden door de
technisch coördinator, hij/zij kan de leerlijnen, de intensiteit, periodisering bespreken en aangeven.
Alles i.o.m. de ‘staf’ per team/categorie.
Als richtlijn (indicatie) voor de sportbelasting geldt voor de ‘selectie groepen’ (B-niveau en Toplijn)
dat zij 2 x trainen bij de handbalschool en minimaal 2 x trainen bij de eigen club. Verder wordt door
de handbalschool looptraining en een krachtblok (leren krachtraining, passend bij leeftijd)
aangeboden. Voor Toplijn wordt daar een extra individuele fysieke training 60 – 90 minuten aan
toegevoegd.
Indien de groepen zeer groot worden, zal er gebruik worden gemaakt van teamcoördinatoren. Tot
die tijd zijn de hoofdtrainers (minimaal HT3) per leeftijdscategorie deze rol vervullen. Voor de Toplijn
groep zal die hoofdtrainer (minimaal HT4) deze rol op zich nemen. I.v.m. geslacht (j/m), kan er
afgeweken worden op een aantal aspecten.
Doel van coördinatie functie is samen met de staf de voortgang van de individuele spelers
analyseren, volgen en waar nodig bespreekt. Bijsturen indien nodig. De vijf pijlers staan hierbij
centraal. Ook de samenwerking met de aangesloten clubs hoort hierbij In de staf zitten naast de
teamcoördinator/hoofdtrainer:
- Veldtrainer(s) en keeperstrainer(s)
- Fysiotherapeut
- Conditie / fysieke trainer(s)
- Psycholoog
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Technisch kader
Tophandbalschool Gelre wil het niveau van spelers, talenten en trainingskader in de regio versterken.
Dat kan met een gediplomeerd kader, zowel voor de training te geven, als begeleiding van de
trainersopleidingen. Aan het technisch kader worden de onderstaande eisen gesteld. Deze eisen zijn
aanwezig o.b.v. EVC7, handbaltrainer diploma (2, 3, 4 en MC8), of worden binnen twee jaar na
aanstelling behaald. Voor de Toplijn geldt dat deze altijd in bezit moeten zijn van niveau HT3 en HT4.
De begeleiding van de trainers gebeurt altijd onder toezicht van een gediplomeerd trainer (tenminste
niveau 3 of 4).
Niveau
Functie
2
3
4
MC EVC / opleiding
Technisch directeur
X
X
Team coördinator
X
Hoofd trainer Toplijn
X
Hoofd trainers
X
X
Zelfstandig veldtrainer
X
Assistent trainers
X
X
Of meer dan drie jaar ervaring als jeugdtrainer
Hulptrainers (i.o. HT29)
Minimaal 1 jaar ervaring als handbaltrainer
Hulptrainer (i.o. HT3)
X
Minimaal drie jaar ervaring als trainer
Keeperstrainer
X
X
Of minimaal 10 jaar actief als keeper (topsport)
Keeperstrainer (i.o.
Minimaal drie jaar ervaring als actief keeper
HT210)
Keeperstrainer (i.o. HT3)
X
Minimaal drie jaar actief als keeperstrainer
Conditie/fysieke trainers
X
X
Of achtergrond als (sport) fysiotherapeut11
Psycholoog
Minimaal HBO (sport)psychologie
Fysiotherapeut
Minimaal HBO fysiotherapie

Onderdeel II De technische opleiding talenten
Introductie
Wat is de ambitie en visie t.a.v. de talenten die op de handbalschool komen. Voor de
spelers/speelsters op de open trainingen geldt er maar een beperkte ambitie. Voor de A niveau
spelers geldt het verder ontplooien van mogelijkheden en een basis te vormen voor de latere
selecties. Het is hierbij mogelijk om tijdens het jaar instappen en te meten of ze kunnen voldoen aan
de eisen die aan de selectie trainingen worden gesteld. Verder is het een verbreding van de
technische basis en trainingsmogelijkheden.
De selectiespelers en speelsters voor de Toplijn moeten de ambitie hebben om op een zo hoog
mogelijk niveau te spelen. In principe ligt focus op de talenten op te leiden tot 1e divisie en hoger, het
liefst natuurlijk internationaal. Voorts wordt de basis gelegd om makkelijker in te stappen bij een
jeugdselectie of handbalacademie.
In dit onderdeel komen aan de orde de spelvisie, trainingsmethodiek, het concrete opleidingsplan,
trainingscapaciteit, periodeplan, weekplanning en scouting en analyse.

7

EVC = Eerder Verworven Competenties
MC = Master Coach
9
Hulptrainers i.o. = in opleiding voor HT2 (Bij HT3 minimaal HT2 Hoofdzakelijk)
10
Hier vallen ook de hulptrainers onder die actief zijn als keeperstrainer
11
Fitness instructeur A + B kan ook (na verdiepingsslag handbal)
8
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Alle trainingen en het programma moeten passen binnen de kaders van de ‘weg van het talent’ van
het NHV, het Meerjaren Opleidingsprogramma van het NHV en de randvoorwaardelijkheden die aan
de HS Extra (Toplijn) worden gesteld, NHV criteria.

De weg van het talent en NHV criteria
In de nieuwe ‘’Weg van het NHV-talent’’ zijn de RTC’s weg gevallen en maken zij plaats voor drie
vormen van de Handbalscholen. Alle drie de vormen van de NHV Handbalschool moeten gaan
voldoen aan
voorwaarden die zijn vastgesteld in het kwaliteitslabel (certificering).

NHV Handbalschool inclusief NHV Toplijn
Deze Handbalschool kent de NHV Handbalschool en de NHV Toplijn. Een opbouw van
trainingsprogramma staat centraal voor de NHV Toplijn. We richten het MeerJarenopleidingsplan
(MJOP) in voor de technisch/tactische kant maar ook voor het fysieke gedeelte. De trainingen vinden
o.a. plaats onder schooltijd.
12/13 jaar = Instroomjaar 2 trainingen (zaal)
13/14 jaar = 2e jaar HS 2 zaaltrainingen + 1 fysieke training
14/15 jaar = 3e jaar HS 2 zaaltrainingen + 2 fysieke trainingen
15/16 jaar = 4e jaar HS 2 zaaltrainingen + 2 fysieke trainingen
Door deze constructie kan een extra training worden aangeboden, bedoeld voor die talenten die
uiteindelijk niet aan een minimum trainingsvolume komen.
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Vanuit het instroomjaar vindt selectie plaats (door Technisch Manager HS12) of het talent door kan en
wil gaan in de NHV Toplijn. Indien het talent niet geselecteerd wordt voor de NHV Toplijn volgt het
talent het programma van de NHV Handbalschool, dus één of twee extra trainingen. Let op: een
talent dat nu (nog) niet geselecteerd wordt, kan op een later moment alsnog geselecteerd worden
op basis van ontwikkeling.
POP en IOP

12

Bij HS GELRE is dat de technisch directeur na overleg met de hoofd trainers, assistent trainers, fysieke
trainers, fysio en mental coach.
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Activiteitenprogramma NHV

Spelvisie
Centraal voor alle clubs, handbalscholen, Toplijnen, hybride constructies en handbalacademie is de
Nederlandse Handbalvisie, waarbij de elementen DYNAMISCH, SNEL, VERRASSEND en EFFECTIEF
uitgewerkt worden. Deze worden uitgewerkt in:
- Verdedigend (technisch en tactisch)
- Aanvallend (technisch en tactisch)
- Conditioneel / motorisch / blessurepreventief
- Sociaal en mentaal
F-jeugd
Bij de F-jeugd speel je tijdens een toernooi op een klein veld, met een klein doel en een zachte bal,
maat 0. Op een toernooi speel je altijd een paar wedstrijden en mag je laten zien wat je nog meer
kunt op het spellencircuit. De spellen en oefeningen maken het toernooi extra leuk en zorgen ervoor
dat je een goede handballer wordt. Het belangrijkste is natuurlijk dat je lekker kunt spelen met
kinderen van jouw leeftijd.
Voorbeeld: https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=S5giY3nx1Kg
E-jeugd
Bij de E-jeugd mag je op een groot veld spelen. Het doel wordt nog wel iets kleiner gemaakt met de
doelverkleiner. De bal is nu hard, maat 0. Bij de E-jeugd leer je vooral hoe je vrij kunt lopen en hoe je
de bal kunt veroveren. Je speelt met je hele team op je eigen helft, 1 op 1. Dat betekent dat je
allemaal een tegenstander uitzoekt om de bal van te veroveren. Om dit te kunnen doen moet je
natuurlijk wel in de buurt van een aanvaller staan en ook de bal zien. Dat wordt hard werken!
Voorbeeld dekking: https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=YBPWOvdRTcg
Voorbeeld aanval: https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=ZzJ-1cY5UM4
D-jeugd
Bij de D-jeugd speel je op een groot veld en ook met een groot doel. De bal is iets groter dan bij de Fen E-jeugd, namelijk maat 1 (hard) . Bij de D-jeugd mag je over het hele veld de bal proberen te
veroveren. De coach mag je wel een opstelling mee geven, maar altijd gericht op het veroveren van
de bal. Op de cirkel staan met je armen omhoog mag niet.
Voorbeeld dekking: https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=8TmaH31PKZ0
Voorbeeld aanval: https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=LAj30TyvtWs
C-jeugd
Spelen conform Nederlandse handbalvisie: https://www.youtube.com/watch?v=E7kYPk_RqBg
Specifiek: creatief, snelheid van handelen, goede trainbaarheid, hoog baltempo en veel bewegen.
Van reageren naar anticiperen, met focus op bal veroveren.
Dekking => 5/1 of 3/3 (doel is onderscheppen)
Aanval => Focus op techniek ontwikkeling, aanval tactisch vrij (niet sturend)
Voorbeeld spelwijze: https://www.youtube.com/watch?v=BNYCRcw1cRc
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A- en B-jeugd
Spelen conform Nederlandse handbalvisie: https://www.youtube.com/watch?v=E7kYPk_RqBg
Type spel sluit aan bij de fysieke kenmerken ven Nederlanders.
Dekking => 3/3 en 3/2/1 (doel is onderscheppen)
Aanval => Focus snelheid, onderscheppen, eenvoudige tactische concepten
Link spelwijze: https://www.youtube.com/watch?v=BNYCRcw1cRc
Algemeen
Voor de groepen vanaf A/B jeugd (A-niveau, B-niveau en Toplijn) worden ook de aspecten van VSK
(Veilig Sport Klimaat) en doping als onderdeel van de opleiding. Ook de extra gedragsregels van het
NHV worden onderdeel bij het deelnemen aan HS of Toplijn.
Voeding en specifiek jeugdig gedrag zijn belangrijke elementen in de ontwikkelingen van talent. Voor
de Toplijn komt dit als element terug in de opleiding. Voeding, voedingsgedrag, weerstand bieden
aan gewoonten die niet bij topsport thuishoren (van verdovende middelen, alcohol en onregelmaat
in leven – slaap).

Uitwerking verdedigend (technisch / tactisch)
Waar voorheen (voor 2000) met name afwachtend werd verdedigd, is deze langzaam omgezet naar
een proactieve en wat offensievere 6 : 0 dekking (2000 – 2010). Waar vroeger kracht een rol speelde,
is dat later omgezet naar een combinatie kracht, snelheid en dynamisch spel. Na 2010 is er voor de
visie op het jeugdhandbal gekozen om bij de jongste jeugd de kans te geven aan de aanval (terug
verdedigen op eigen helft), de wat oudere jeugd al kon experimenteren met 3 : 3 dekking als idee en
later actief 3 : 2 : 1 of afgeleide vorm, waarbij primair balwegen (zone dekking) een belangrijke rol
speelt en niet zo zeer kracht.
Net zoals de aanval bestaat het verdedigen uit motorische, technische als tactische vaardigheden.
Omdat lichamelijke (fysieke) kenmerkend zijn voor wat een talent kan (zowel aanval als dekking),
moeten verschillende technische vormen worden getraind ( één op één, zone dekking of uitdekken).
Dit geeft de talenten een betere kans om te participeren in meerdere teams en met verschillende
speelstijlen.
Verdedigen begint direct bij het verliezen van balbezit of direct na een gescoord doelpunt.
Verdedigen is z.s.m. recupereren van de bal of het voorkomen van een doelpunt in teamverband. Dat
kan door afsluiten aanspeellijnen, balwegen verstoren of afpakken van de bal. De fasetheorie heeft
zowel voor de aanval als de dekking een theoretische uitwerking en kent voor beide 4 fasen.
Fase
Eerste
Tweede

Derde

Vierde

Kenmerken
Het opvangen van de snelle tegenaanval direct na de eigen aanval. Snel terugtrekken
richting eigen helft, geordend teruglopen. Opvangen 1e fase break out tegenstander.
Het blokkeren van de uitgebreide 2e fase break-out van de tegenstander. Zo snel
mogelijk de definitieve verdedigingsposities innemen om de 2e aanvalsgolf (na de
directe break-out) te onderbreken en een doelkans zien te voorkomen (of zeer moeilijk
te maken).
Organiseren naar en het starten met het spelen vanuit een eigen team specifiek
verdedigingsconcept (voorkeur offensief en actief). Volgens het afgesproken
opstellingssysteem de opbouw van de aanval verstoren door uitstappen, blokkeren en
verhinderen dat aanvallers een doelkans creëren.
O.b.v. het verdedigingsconcept het verhinderen dat een tegenstander op doel schiet. De
uiteindelijke doelkans elimineren door het schot te blokken of toch nog proberen de
aanvaller voor je te houden.
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Het verschil bij talenten en andere speelster en spelers is dat talenten de juiste keuzes maken in de
verschillende spelsituaties. Dit moet dus een onderdeel vormen bij de handbaltrainingen.
Individuele vaardigheden verdedigen:
• Schuiven / bewegen en uitstappen
• Het volgen van de balweg
• 1 tegen 1 verdedigen
• Blokken van afstandsschoten
• Onderscheppen van een bal / zonedekking
• De balweg verstoren / zonedekking

Uitwerking aanvallend (technisch / tactisch)
F-jeugd en E-jeugd (tot 8 jaar):
Accent nog steeds op het samenspelen, vrijlopen en het spelen zelf.
Geen tactiek.
Spelenderwijs (o.b.v. spellen) vaardigheden en technieken aanleren.
D-jeugd:
Accenten op de wedstrijdvormen en het samenspelen, vrijlopen.
Vrij spelen!
Veel laten bewegen d.m.v. tikspelletjes, partijspelletjes, estafettes. Beetje techniek. Blessure
preventie.
C-jeugd:
Accenten op de coördinatie, verschillende technieken, snelheid.
Vrij spelen zonder specialisatie en op alle posities.
Techniek, coördinatie oefeningen, snelheid, veel al in spelvormen.
Blessure preventie.
B-jeugd:
Snelle verplaatsing van de bal, aanleren verschillende technieken, break-out.
Kijken welke posities bij de kinderen passen. Opbouwen snelle tegen aanval. Overgangen integreren
en kleine positie wisselingen.
Techniek uitbreiden, coördinatie oefeningen, snelheid, inleiding tactische oefeningen, veel
spelvormen, blessure preventie.
snelle omschakelen→ snelle tegen aanval!
Loopwegen, tactisch vormen (doel en hoe leren).
A-jeugd:
Snelheid (snelle tegen aanval/snel om schakelen). Schot/passeer technieken.
Uitbreiden tactieken aanval; kruisen, meerdere/uitgebreidere wissels, spelinzicht creëren.
Techniek uitbreiden, coördinatie oefeningen, snelheid, uitbreiden tactische oefeningen, behouden
spelvormen.
blessure preventie.(wordt in de warming-up verwerkt)

Uitwerking sociale, mentale en cognitieve vaardigheden
Doelstelling van het inbrengen van het mentale aspect, is het trainen van talenten om zich te
handhaven in een topsportomgeving? Denk aan motivatie om veel te trainen, omgaan met druk om
te presteren, het zelfregulerend vermogen (in jezelf investeren om te verbeteren) en het stimuleren
van zelfreflectie (de vraag stellen ‘wat kan ik doen om te verbeteren?’).
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Het bovengenoemde is trainbaar, maar er moet wel een balans gezocht worden in groepsaandacht,
bijsturen of juist ruimte aan creativiteit geven.
Mentaal sterk gedrag sluit goed aan bij de effectief opereren van het team. Naast presteren is
spelplezier wel een belangrijke factor voor individueel als team welbevinden.
Trainbare eigenschappen op mentaal vlak met voorbeelden:
• Acceptatievermogen: het aanvaarden van gezag, het aanvaarden van fouten van een ander,
het aanvaarden gewisseld te worden voor een op dat moment betere speler/speelster.
• Creativiteit: het meedenken over/tijdens het spel, situatief kunnen handelen en initiatiefrijk
zijn. Zelf in staat zijn beslissingen te nemen tijdens het spel.
• Doorzettingsvermogen: het maximale resultaat eruit willen halen. Je niet neerleggen bij
mogelijk falen. Blijven strijden tot het einde.
• Positief zelfbeeld: weten wat je mogelijkheden en onmogelijkheden zijn er hier op een
positieve manier invulling aan geven binnen het team.
• Verantwoordelijkheidsgevoel (besef): ieder talent binnen het team, moet initiatief kunnen
nemen binnen zijn/haar mogelijkheden. Afschuiven naar anderen is niet aan de orde.
• Winnaar mentaliteit: Zelfvertrouwen hebben en uitstralen (niet verwarren met arrogant),
positief zelfbeeld. Altijd voor het beste resultaat gaan en niet opgeven.
• Zelfkritiek: zelfanalyse kunnen maken. Check eigen individuele handelen (wat ging goed, wat
kan beter).
Positief coachen is een belangrijk onderdeel bij het trainen van mentaal en sociaal. Zeker als het gaat
om zelfbeeld en zelfvertrouwen stimuleren bij pubers en post-pubers.
Risicofactoren bij jeugd (blessures)
Belasting van jeugdige sporters brengt het risico van blessures met zich mee. Deze blessures kunnen
ingedeeld worden in acute blessures en overbelasting blessures.
Acute blessures zijn het gevolg van een eenmalige te grote belasting op een bepaalde structuur. Een
voorbeeld hiervan is enkelbandletsel.
Overbelasting blessures zijn het gevolg van herhaalde te grote belasting van een bepaalde structuur.
De ‘jumpers knee’ is hier een voorbeeld van.
Risicofactoren kunnen ontstaan door intrinsieke (vanuit de sporter zelf) of extrinsieke (van buiten de
sporter) factoren.
Intrinsieke risicofactoren
Extrinsieke risicofactoren
− Leeftijd en geslacht
− Ondergrond/omgeving
− Onvoldoende spierkracht
− Schoeisel/kleding
− Onvoldoende stabiliteit
− Trainingsbelasting
− Vermoeidheid
− Kwaliteit van herstel (voeding,
− Beperkte mobiliteit/spierlengte
nachtrust, overige dagelijkse
− Biomechanische afwijkingen
activiteiten)
(doorgezakte voeten, X-benen,
− Overtredingen
Quadriceps dominantie)
− Krachtsverschil
− Groeispurt
− Psychosociale problemen
− Groeischijven
− Verminderde belastbaarheid door
onvoldoende herstel na blessure
In bijlage 10 is uitgewerkt de kenmerken per leeftijdscategorie, de trainbaarheid van zowel de
technieken e.d., als de blessure preventie.
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Trainingsmethodiek
De methodiek van training geven en het opleiden van talenten is uitermate belangrijk. Trainingen
wordt op de hoofdlijnen van het ASM-model13 uitgevoerd. Concreet betekent dit breed opleiden, in
o.a. motoriek en technische vaardigheden. Een voorwaarde is ene grote mate van afwisseling in
oefeningen, zwaarte, intensiteit en materialen.
Bovengenoemde is in tegenstelling tot het LTAD-model14, waarbij technieken er ‘inslijten’ o.b.v. vele
herhalingen en focus op één bepaalde techniek of beweging. Afwisseling is in de basis minder. Bij de
jongere groepen, waarbij nog veel geleerd moet worden om de coördinatie tussen het bewegen
(lopen, gooien, kijken), kan het zijn dat meer specifiek geoefend wordt. Uitgangspunt is om voor
afwisseling in de oefeningen te zorgen. Uit het LTAD komt de fasering (fundamenten):
1. Leren om te trainen
2. Train om te verbeteren (trainen)
3. Leren om competitie aan te gaan (wedijveren)
4. Train om te strijden (wedijveren)
5. Trainen om te winnen
Met name 1 en 2 zijn wel degelijk belangrijk om mee te nemen (zowel handbalschool als clubs).
Jeugd moet leren waar een training voor is, wat ze er mee kunnen, wat van ze verwacht wordt en ze
moeten dus leren om te trainen, met als doel om beter te worden. Ze moeten leren om zelf beter te
worden en dat ze dat in principe zelf moeten doen.

Opleidingsplan A-jeugd, B-jeugd en C-jeugd
Een talent is regisseur van zijn/haar eigen ontwikkeling. Waarschijnlijk de eerste echte leerstap. Na
de analyse periode volgt er een indicatie van de sterke en ontwikkelpunten van elk talent. Dit
gebeurt vanuit de team coördinator, maar ook vanuit het talent zelf. In het opleidingsplan wordt ook
toegevoegd de weekplanning van elk talent (activiteit, duur en intensiteit).
Onderdelen opleidingsplan tophandbalschool Gelre
Stap 1 :
Indicatie en analyse vijf pijlers door team coördinator en talent o.b.v. analyse
formulier en het weekprogramma talent.
Stap 2 :
Consulatie staf op analyse uitkomsten
Stap 3 :
Inschaling niveaus door staf
Stap 4 :
Opstellen opleidingsplan talent (talent en hoofdtrainers)
Voor de Toplijn gelden strengere eisen als voor B-niveau. Bij A-niveau en open trainingen is alles
o.b.v. vrijwilligheid.
Belangrijke doelstellingen binnen Talentontwikkeling zijn:
1. Talentontwikkeling dient te leiden tot een betere en duurzame fysieke, mentale, sociale en
technische en tactische ontwikkeling van het talent.
2. Talentontwikkeling zal het talent confronteren met handbal op ‘top’ niveau.
3. Talentontwikkeling dient te leiden tot meer uren trainen en spelen.
4. Talentontwikkeling dient te leiden tot trainen en spelen onder druk.
5. Talentontwikkeling dient een basis te leggen waarmee de nationale selecties aansluiten op
de internationale eisen.

13
14

ASM = Athletic Skills Model
LTAD = Long Term Athletic Development model
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Trainingscapaciteit
De benodigde trainingscapaciteit voor de handbal school onderdelen en daarnaast de Toplijn worden
apart weergegeven. Dit wordt vanuit organisatorisch oogpunt gedaan. Omdat B-niveau op de
veldtrainingen overeenkomt de Toplijn, kunnen die wel gecombineerd worden. Dit versterkt mede
de kwaliteit van de trainingsgroep.
Voor de handbalschool groepen komen we tot de volgende verdeling:
Dag
Totaal capaciteit Zaal/veld ruimte
Indeling
Categorie
Maandag 18.00 – 21.30
Hele zaal
18.00 – 19.30
C-jeugd
A-niveau en B niveau
A/B-jeugd
19.30 – 21.00
A-niveau en B niveau
Woensdag 15.00 – 17.30

Hele zaal

15.00 – 16.00
16.00 – 17.30

Zaterdag

Hele zaal

08.30 – 09.30
09.30 – 11.00

08.30 – 12.30

11.00 – 12.30
11.00 – 12.30
Zaterdag

09.00 – 11.00

Sprinthal

09.00 – 09.30
09.30 – 10.00
10.00 – 11.00
N.B.: Keeperstraining is voor zowel A-niveau, B-niveau als Toplijn.

Fysieke training
Zaaltraining Toplijn C jeugd (1/2 veld)
Zaaltraining Toplijn A/B jeugd (1/2)
D-jeugd A-niveau en B-niveau
C-jeugd A-niveau (half veld)
C jeugd Toplijn
Keeperstraining alle groepen
A/B-jeugd
A-niveau (half veld) B niveau en
Toplijn
C jeugd niveau A en B
D-jeugd
A/B-jeugd niveau A en B + Toplijn

De bestaande trainingscapaciteit is gebaseerd op huidige beschikbaarheid en specifiek voor de
talenten training. Voor de open trainingen geldt dat deze nu bij de clubs kunnen worden
aangeboden.
-

Maandag 18.00 – 21.30 Hele zaal (m.u.v. 19.30 – 20.30), Giesbeek (met hars)
Woensdag 15.00 – 17.30 (Toplijn, met hars)
Zaterdag 08.30 – 12.30 Hele zaal, Papendal (Toplijn met hars)
Zaterdag 09.00 – 11.00 Sprintzaal, Papendal
Voor de Clinics wordt uitgeweken naar de aangesloten clubs.

Voor de Toplijn groepen komen we tot de volgende verdeling m.b.t. de fysieke training:
Toplijn C jeugd traint op woensdag alleen zaaltraining en op zaterdag naast zaaltraining ook half uur
fysiek. Extra mogelijkheid om op maandag te trainen. Dit zijn dus het eerste en tweede opleidingsjaar
van de Toplijn. Fysieke programma blijft algemeen, behorende bij de leeftijd.
Voor het 3e en 4e jaar Toplijn is er gekozen om voor de extra fysieke training het programma samen
met de fysieke trainers op te stellen. En vervolgens o.b.v. praktische invulling een locatie te nemen.
Dit blijft, ofschoon nu op woensdag ook begeleid programma wordt aangeboden.
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Ter informatie
Om de bovengenoemde ambitie te bereiken is m.b.v. onderstaande tabel een transitiemodel
gemaakt om te komen tot de gewenste capaciteit.
Toelichting:
De extra fysieke training (waarschijnlijk dinsdag of woensdag), onder programma van fysieke trainers
HSG, maar vooralsnog bij eigen clubmogelijkheden.
De blessureherstel trainingen onder toezicht van de fysiotherapeut en uitgevoerd door de fysieke
trainers op zaterdag en waar mogelijk met eigen programma ook op maandag.
Overzicht staat op volgende pagina.

Uitgaande van maximale zaal capaciteit van 40.

Periode plan (jaarplan)
Uitleg periodisering
VP1 = Voorbereidingsperiode 1 – normaliter mei / juni
VP2 = Voorbereidingsperiode 2 – normaliter augustus / september
WP1 = Wedstrijdperiode 1 – normaliter oktober / december
WP2 = Wedstrijdperiode 1 – normaliter januari / april
Vakanties:
- Herfstvakantie – Oktober
- Kerstvakantie – twee weken december
- Voorjaarsvakantie – week in februari
- Paasvakantie – week in April
- Voorjaarsvakantie – mei
- Zomervakantie – juni, juli en augustus
N.B.: In Vakantie periode geen HS trainingen, wel voor Toplijn (incl. toernooien / wedstrijden)
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Voor de HSG is het jaarplan verder gedefinieerd tot een opleidingsplan, voorafgegaan met een
scouting en analyse periode. De voorbereidingsperiode (VP 1 en 2) worden vertaald als scouting en
analyse perioden (AP 1 en 2). Vervolg op scouting en analyse periode zal ook de selectie periode
plaatsvinden voor de Toplijn.
Het beach gedeelte valt nog buiten dit technisch beleidsplan.
Analyse periode 1 (mei):
- Clinics clubs (open / selectie trainingen)
- 2 x zaterdag in juni
- basisanalyse (vijf pijlers) – alle jeugd categorieën
- Toplijn intern HSG C jeugd en AB jeugd
Analyse periode 2 (september/oktober):
- Clinics clubs (Open / selectie)
- E/F jeugd => basisanalyse technisch en motorisch vermogen, geen concrete doelgroep
- D jeugd => basisanalyse (pijlers: technisch, conditioneel/motorisch en mentaal)
- A/B/C jeugd => basisanalyse 5 pijlers
- Scouting + selectie Toplijn A/B/C
- Bepalen opleidingsplan en doorstroming verschillende spelers en speelsters
- Uitgebreide analyse selectie groepen op techniek en tactiek (indelen naar niveau)
- Start techniek en fysieke trainingen
- scouting 2 zaterdagen
Toelichting:
O.b.v. scouting dag vind keuze plaats of spelers door willen of niet. De handbalschool maakt
eveneens keuze of spelers / speelsters:
- Afwijzen
- Toewijzen open training
- Toewijzen selectiegroep
O.b.v. de uitgebreide analyse training wordt een speler/speelster ingedeeld op niveau en specifieke
groep binnen leeftijdscategorie. Hieraan zijn ook de hoofd trainers gekoppeld. Einde van de analyse
periode (september/oktober) ligt er een plan voor de spelers/speelsters en een concept
trainingsplan. Talenten (Toplijn verplicht) hebben weekindeling gereed.
De indeling en beoordeling vindt plaats door betrokken staf en technische commissie (coördinator).
Voor de keeperstraining moet mogelijk een aparte indeling worden gemaakt (i.v.m. de ruimte).
TP1 – Trainingsperiode 1 – oktober tm december
TP2 – Trainingsperiode 2 – januari tm mei
OGF = Overgangsfase (vakantie)
De onderstaande planning is excl. de indeling van de thuisclubs!15
Jaar/seizoen plan 2022/2023 wordt in juli geschreven.

15

Rekening gehouden met de actuele capaciteit.
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N.B.: Volledige jaarplan in bijlage.
M.b.t. periodisering en verwachting aan clubs:
- Betrokken clubs maken (via talenten) trainingsschema en doelen bekend.
- Uitgangspunt voor talenten: 2 x trainen per week club, 2 x trainen per week handbalschool
Clubs trainen conform Nederlandse Handbal Visie (dus ook dekkingsvormen passend bij leeftijd).

Weekplanning
Inzicht in de weekplanning van de sporters is noodzakelijk om de fysieke en mentale belasting te
bewaken. Dit is reeds aangegeven. Om talenten optimaal te begeleiden voorziet de handbalschool in
drie leerblokken:
1. Fysiek / motorisch
2. Techniek
3. Tactisch / samenspel
De HSG biedt 2 x per week een training aan voor A-, B- en C-jeugd die tenminste op prestatie
(selectie) niveau willen en kunnen trainen. Dat geldt voor alle niveaus (A-, B- of C-niveau). Het derde
trainingsmoment is in eerste instantie de fysieke training. Voor de open trainingen is alleen
eenmalige training (zaterdag) per week een optie. Voor de Toplijn is de woensdagmiddag als extra
trainingsverplichting georganiseerd. Dit is een verplichting16 om zo talentenstatus te verkrijgen en
Toplijn te mogen zijn.
Voor de fysieke trainingen van Toplijn geldt:
C -jeugd 1 x per week
A/B jeugd 2 x per week

16

Verplichting gesteld vanuit NHV, zie beleidsdocument ‘de weg van het talent’.
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Basis structuur week:
Categorie
Open trainingen

Weekdag
1 x p/wk

Doelen
Kennismaking HSG
Ander niveau trainingen en trainingsstof
C jeugd (A niveau)
2 x p/wk
Maandag technische voorbereiding
Zaterdag dynamisch gebruik technieken
C jeugd (B niveau)
2 x p/wk
Maandag technische voorbereiding
Zaterdag dynamisch gebruik technieken
Technieken in spel omgeving
C jeugd (Toplijn)
3 x p/wk
Maandag technische voorbereiding
Zaterdag dynamisch gebruik technieken
Technieken in spel omgeving
Trainen keuze momenten
A/B jeugd (A niveau) 2 x p/wk
Maandag technische / tactische voorbereiding
Zaterdag dynamisch gebruik technieken
A/B jeugd (B niveau)
2 x p/wk
Maandag technische voorbereiding
Zaterdag dynamisch gebruik technieken
Technieken in spel omgeving
Spel tactische aspecten
A/B jeugd (Toplijn)
3 x p/wk
Maandag technische voorbereiding
Zaterdag dynamisch gebruik technieken
Technieken in spel omgeving
Spel tactische aspecten
Trainen keuze momenten
Woensdag omgaan en herkennen spelconcepten in
zowel dekking al aanval.
A-niveau en B-niveau is inmiddels beetje losgelaten (zie eerder). We proberen echter wel zoveel
mogelijk de juiste groepen o.b.v. kwaliteit en talent bij elkaar te zetten. Per leeftijdsgroep zal bij
voldoende volume een startgroep en een ‘+-groep’ worden samengesteld. Zie hiervoor het
GJP20222023.
Denk aan doelen o.a. aan:
Techniek ontwikkeling:
- fysieke capaciteit
- samenspel
- Schijnbewegingen
- Dekkingstechnieken
- Schot
- Passing
Tactische ontwikkeling
- Implementeren technieken
- Oplossend vermogen
- Keuze momenten
- Spelsituaties
Fysiek:
- Motorisch
- Kracht
- Etc.
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Toelichting:
Doordeweeks voornamelijk aandacht/focus op techniek. Zaterdag focus op looptrainingen en
‘praktijk’ situatie in wedstrijdvormen. Het heeft de voorkeur (gezien de periodisering) om
krachttrainingen op zaterdag te organiseren.
Voor keepers geldt dat zij een eigen programma krijgen (individueel), en inzetbaar zijn voor groep.
Beide dagen.

Scouting en analyse
Voor de start van het seizoen (september) start de handbalschool met scoutingsdagen. Voor de open
trainingen zijn in principe geen scoutingsdagen (beter clinics). Alleen voor de selectiegroepen gelden
deze dagen. Talenten willen dus een stap hoger trainen.
Mentaal en sociaal zijn op één scouting dag moeilijk in te schatten. Meest belangrijke waarop
gescout wordt is het aanwezig talent en het potentieel dat een speler/speelster heeft. Het beste kan
dit gebeuren aan de hand van spelen wedstrijdjes in 5 tegen 5 situaties. Scouting is vaak op basis van
gevoel. Ter ondersteuning kan het scoutingsformulier gebruikt worden. Belangrijkste elementen zijn:
- Techniek schot, passing en voeren
- Techniek dekking (actief, zone, blok)
- Techniek en variatie schijnbewegingen en loopwegen
- Tactisch inzicht en speloverzicht
- Tactisch loopwegen
- Tactisch dekking (bal / speler georiënteerd)
Motorisch vermogen en fysieke gesteldheid wordt apart getest bij de spelers en speelsters. Dus
aangevuld op formulier zoals hierboven genoemd komen de elementen:
- Motorisch
- Voetenwerk
- Uithoudingsvermogen
- Snelheid
- Kracht (sprong en schot)
Voor de keepers wordt een extra elementen toegevoegd:
- Reactievermogen
- Lenigheid
- Techniek (horde-zit, uitvalspas, houding)
Spelers en speelsters worden in groepjes van 5 bij elkaar gezet. Elk groepje krijgt een trainer van
handbalschool toegewezen. Hij/zij maakt de analyse van die groep. Keepers worden apart door de
keeperstrainers beoordeeld.
In de analyse periode worden alle selectiespelers getest op elementen uit de pijlers:
 Technisch
 Tactisch
 Fysiek
(Mentaal en sociaal volgen later).
Hierbij wordt gebruik gemaakt van Analyse (test) formulier.
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Uitwerking analyse per pijler
Pijler
Aandachtspunten
Technisch Passing, schot en schotpatronen
Handelingssnelheid (handeling / beslissing / beweging)
Schijnbewegingen (nul, enkel, lichaam, draai, etc.)
Dekking 1 op 1, zone, blokken, jagen (bal afpakken)
Tactisch
Loopwegen en variatie (doelgerichtheid)
Spelinzicht en speloverzicht
Oplossend vermogen (incl. beslissingen nemen)
Basisprincipes (incl. loopwegen)
Fysiek
Coördinatie (oog / hand, oog/voet)
UHV algemeen (Aeroob / anaeroob)
Lenigheid (speler/keeper specifiek)
Kracht (explosief, maximaal benen, armen, buik, randspiergroepen)
Snelheid (explosiviteit)
Mentaal
Zelfregulerend vermogen
Omgaan met tegenslag
Omgaan in stressvolle / met tegenslag momenten
Sociaal
Gedrag in groep en t.o.v. anderen
Discipline en respect
Team spirit
Lijst is niet uitputtend!
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Onderdeel III Technische opleiding trainers en coaches
Een onderdeel is het fungeren van de handbalschool als een ‘Trainersopleiding centrum’. Er wordt
een ‘aanbod‘ gedaan aan alle trainers en coaches in de regio (werkgebied handbalschool) met of
zonder diploma en ongeacht het niveau, om een (hoger) trainersdiploma te halen. Het primaire doel
is hierbij leidend. Het verhogen van het handbal niveau in de regio Gelderland op alle niveaus,
waarbij uitgangspunt is, dat het technisch kader ook moet volgen in de verhoging van de kwaliteit.
Het opleiden van deze doelgroep staat onder begeleiding van deskundige docenten en begeleiders,
allen met de juiste kwalificaties en diploma’s. Wij vinden dat de praktijk een belangrijke rol moete
spelen in het opleiden van het technisch kader. Specifiek aandacht voor:
- Training geven
- Opstellen opleidingsplan
- Trainingen opstellen
Alles op het juiste niveau (afhankelijk per trainer).
Alle trainers, dus ook de trainers in opleiding maken deel uit van de staf per categorie, zoals dat
eerder genoemd is.
Indeling trainers
Ervaring Diploma
Nee
Nee

Reikwijdte
Categorie
Onder begeleiding geven training
F, E (open)
Assistent / meelopen
Ja
Nee
Onder begeleiding geven training
F, E, D, C open
Trainingen opstellen
Ja
HT2
Onder begeleiding geven training
F, E, D, C open
Trainingen opstellen
D en C B-niveau
Training geven
Ja
HT3
Alleen begeleiding/opleiden
C selectie (B-niveau)
Zelfstandig trainingen opstellen
B, A
Zelfstandig trainingen geven
Opstellen opleidingsplan
Begeleiden HT2 en nieuwe trainers
Ja
HT4
Alleen PB
Toplijn A, B en C
Training opstellen en zelfstandig trainen
Opstellen opleidingsplan
Technisch beleidsplan opstellen
Begeleiden HT2, HT3 en nieuwe trainers
Tabel Is een indicatie. Afhankelijk waar ervaring en voorkeuren liggen, kan in gezamenlijkheid een
andere indeling of categorie gekozen worden. Het streven is maatwerk.
Aan de trainers die in dit opleidingstraject willen participeren, worden de onderstaande eisen
gesteld:
- Commitment (voor een periode aan categorie en handbalschool)
- Het willen halen van een (hoger) diploma
- Handbal ervaring (technieken kunnen uitleggen, voor doen, in training verwerken)
Alle trainingen zijn overigens open voor ouders en aangesloten clubs en hun trainers.
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Onderdeel IV: Analyse tool indeling categorieën (A, B of Toplijn)
Belangrijk is dat vanaf Toplijn het TVS (https://www.talentvolgsysteem.nl/default.asp), een
onderdeel uit maakt van de gehele opleiding en trainingen.
Verschil tussen B-niveau en Toplijn is er niet o.b.v. talent, maar a.g.v. praktische haalbaarheid talent.
In de opbouw (transitie) fase zijn niet alle talenten direct in staat om volledig te voldoen aan de eisen
die uit de ‘weg van het talent’ komen.
Een toekomstige top atleet kenmerkt zich door 3 elementen die hij/zij uit de jeugd heeft uitgebouwd:

Trainingsbereidheid

Zelfregulerend
vermogen

SUCCES

De combinatie maakt iemand uiteindelijk de succesvolle top atleet.
De analyse om te selecteren is altijd o.b.v. wat een talent op dat moment laat zien. Wij zijn
voorstander om een talent langere tijd te volgen en ook kansen te geven.
Alle trainers (hoofd, assistent, keepers, fysiek) stellen vast o.b.v. hun analyse tool (zie testen en
meten techniek, tactiek, etc.) hoe talent aanwezig en tot dan ontwikkeld is. Het moet komen tot een
totaalbeeld van alle vijf de pijlers. Zelfregulatie wordt geconstateerd door gedrag van het talent. Wat
doet hij./zij buiten trainingen om, is hij/zij zelf op onderzoek om beter te worden, etc.
Tot slot is de stelling dat niet trainen betekent ‘stil staan’. Dat is goed vast te stellen (objectief).
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De analyse tool is gebaseerd op testen en meten modellen, zie bijlage 5.
Het uiteindelijk selecteren is een oordeel van de gehele staf o.b.v. alle drie de onderwerpen.
De selectie voor Toplijn betekent ook dat een geselecteerde speler een ‘talentstatus’ van het
NOCNSF kan krijgen. Daarom zijn er wel richtlijnen en eisen aan de selectie voor Toplijn. In bijlage 13
is deze beschreven in ‘weg van het talent 2022+’ van het NHV.
Belangrijke elementen daaruit zijn (eisen)!
Een talent heeft een (bovengemiddelde) natuurlijke aanleg die verder ontwikkeld kan worden met
training. Een talent wordt geselecteerd op o.a.: sport mentaliteit, sportieve doelen op langere
termijn, leergierigheid, discipline, spelintelligentie, beweeglijkheid, behendigheid met en zonder bal,
coördinatie, conditie en technisch/tactisch handelen17.
Belangrijke randvoorwaarden daarbij zijn het omgaan met tegenslag bijvoorbeeld. Wil een talent de
top halen, dan is voortdurende steun vanuit zijn (sociale) omgeving (ouders, vrienden, school) erg
belangrijk.
Om Toplijn meer vergelijkbaar te krijgen is gekozen (Weg van Talent) om ‘Testen en meten’ een meer
generiek karakter te geven. Het heeft als doelen:
- Identificeren van talenten, waarbij er door iedere Handbalschool met Toplijn gebruik wordt
gemaakt van dezelfde testbatterij.
- Inzicht krijgen in de ontwikkeling van talenten, waarbij op jonge leeftijd al gestart wordt met
verzamelen van data door het meten van de fysieke component aan de hand van de fysieke
testbatterij. Twee keer per jaar wordt de testbatterij afgenomen bij de Handbalscholen met
Toplijn en bestaat uit de volgende onderdelen: • Lengte staand • Lengte zittend • Gewicht •
Hoogtesprong • T-Test • 20m sprinttest • Werpsnelheid • Yo-Yo test
Het bijhouden van SMARTABASE is dus essentieel.

17

Niet ieder talent wordt echter ontdekt op dezelfde leeftijd; de zogenaamde “laatbloeiers” moeten namelijk
zeker niet vergeten worden.
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Onderdeel V Overige bijlagen
Bijlage 1: Aanname formulier Handbalschool Gelre
Apart document!

Bijlage 2: Gedragsregels Handbalschool Gelre
Apart document!

Bijlage 3: Reglement kleding Handbalschool Gelre
Apart document!
Voor de open trainingen geldt dat spelers en speelsters alleen een shirt hebben van de
handbalschool.
Alle trainers zijn herkenbaar in de huisstijl (shirt, trui, trainingspak) van de handbalschool.

Bijlage 4: Scoutingsformulier
Het scoutingsformulier voor selectie van de jeugdselecties (m/J) moet nog door het NHV worden
opgesteld.
Voor de handbalschool wordt niet gescout. Voor de potentiële talenten die in aanmerking komen
voor B-niveau en/of Toplijn worden o.b.v. specifiek aanwezig talent gevraagd. Dat zijn technische
vaardigheden en inzicht in handbal tijden trainingen en wedstrijden.

Bijlage 5: Analyseformulier
HSG Analyse en test
DOC.xlsx

Het test en analyse formulier staat open voor continue aanpassingen.

Bijlage 6: De Nederlandse Handbalvisie
Strategisch-plan-NHV-2020-Digitaal.pdf (handbal.nl)

Bijlage 7: Handleiding jeugdhandbal
Apart document!
Link visie F-, E- en D-jeugd handbal: https://www.handbal.nl/jeugdhandbal/

Bijlage 8: Jaarplan
Apart document!
Wel beschikbaar MJOP (Nog update noodzakelijk in 2022 door NHV)

Kopie van 201005
MJOP_HS_.xlsx
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Bijlage 9: Opleidingsplan trainers en kader
Leernetw erk
HTO-AN (informatie).pdf

Bijlage 10 Ontwikkelfase en trainbaarheid
Trainingsstof jeugd - Handbal

Bijlage 11 Beleidsplan Handbal school Gelre
Apart document!
https://handbalschoolgelre.nl/images/documenten/Beleidsplan_final_HSG_april_2021.pdf

Bijlage 12 Kennisbank en trainingen
Algemeen:
http://www.tophandbalgelre.nl/images/kennisbank/oefeningen/eindpresentatie_handbalconditie.p
df
Topsport:
http://www.tophandbalgelre.nl/images/kennisbank/oefeningen/handbal_ideale_lijn_topsport.pdf
Breedtesport:
http://www.tophandbalgelre.nl/images/kennisbank/oefeningen/handbal_ideale_lijn_breedtesport.p
df

Bijlage 13 Weg van het talent 2022+ (NHV)
220503 Weg van
het Talent.pdf
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