
Handboek: Coaching van een jeugdteam

In dit document vind je alle informatie die nodig is voor het coachen van een jeugdteam. Hier
volgt eerst wat algemene informatie:

Seizoensindeling jeugd
Voor de jeugd kunnen we het handbalseizoen in drieën verdelen. De eerste fase
van het seizoen loopt van eind augustus tot de herfstvakantie. Dit is de eerste halve
veldcompetitie. De tweede fase is de zaalcompetitie. De zaalcompetitie wordt van eind
oktober tot eind maart gespeeld. De derde fase, van april tot begin juni, is de tweede halve
competitie op het veld. In het Kerst -, Paas- en Pinksterweekend zijn er geen
competitiewedstrijden. Omdat BDC geen buitenaccommodatie heeft, spelen wij onze
thuiswedstrijden van de veldcompetitie gewoon binnen.

Spelregels jeugd per team
De standaard spelregels van het NHV vind je hier
https://www.handbal.nl/spelregels-zaalhandbal/. Voor de jeugd zijn er een aantal afwijkende
spelregels:

Afwijkende spelregels F jeugd
● Totaal 5 spelers, waarvan 1 ‘vliegende’ keep, in de aanval kan er dus 5 tegen 4 gespeeld

worden
● Keeper wordt waarschijnlijk meerdere malen gewisseld
● Verdediging is offensief (dus niet met de hakken op de cirkel) op eigen helft
● Speeltijd: 2 * 15 minuten (13 minuten speeltijd, 2 minuten shoot-out)
● Spelen op miniveld met mini doeltjes. De doeltjes staan achter de gewone doelen en

vastgemaakt met een slot. De sleutel hangt in de KSV-kast in het wedstrijdsecretariaat, maar
is ook in het bezit van alle F-coaches. In het ballenhok staat een emmer met beugels, die zijn
nodig om de doelen vast te zetten.

● Er mag niet gescoord worden vanaf eigen helft
● Geen mandekking toegestaan
● Zachte bal, maat 0
● Na een doelpunt wordt vervolgd met een uitgooi door de keeper, zonder fluitsignaal. (Wel

fluiten voor het doelpunt)
● Bal over de achterlijn is altijd uitgooi voor de keeper. Geen hoekworp
● Foutjes, zoals meer dan 3 passen, twee keer stuit worden niet bestraft, maar uitgelegd

waarna de bal bezittende partij weer verder speelt
● Na de wedstrijd shootout. Hierbij gaan alle kinderen uit team A om de beurt keepen en uit

team B om de beurt een doelpoging doen tippend vanuit het midden. Wordt de bal verloren,
dan mag de bal gepakt worden en verder gespeeld. Daarna ruilen de teams om

● De score van de wedstrijd wordt door de scheidsrechter bijgehouden en dient via de
HandbalNL-app door de scheidsrechter geregistreerd te worden

https://www.handbal.nl/spelregels-zaalhandbal/


● De scheidsrechter is spelleider en mag beide teams beperkt aanwijzingen geven
● Bij een groot doelpuntenverschil mag de scheidsrechter voorstellen om het zwakste team

met een speler meer te laten spelen

Afwijkende spelregels E jeugd

● 5 veldspelers, 1 keeper
● Minimaal 1 keeperswissel (meestal gedurende de rust, hou aan dat de keeper minimaal 10

minuten moet spelen)
● Verdediging is offensief
● Er mogen maar 2 verdedigers in het vrije worp gebied, de andere 3 erbuiten. Dit geldt ook bij

een vrije worp
● Gedurende de aanval mogen de andere verdedigers wel mee met de aanval het vrije worp

gebied in bewegen, maar daarna wel weer gevolgd door een terugtrekkende beweging naar
buiten de 9 meter lijn

● Als het team met meer verdedigers (standaard) in het vrije worp gebied staat, hand opsteken
met 5 vingers en de spelers erop attenderen

● Als de coach/spelers hierop niet reageren, dan fluiten voor een vrije worp voor de
aanvallende partij

● Als dit meer dan 3 keer voorkomt in een helft, dan alle volgende keren een shootout
● Geen mandekking
● Spelen met doellat
● Balmaat 0
● Bij een groot doelpuntenverschil mag de scheidsrechter voorstellen om het sterkste team

met een speler minder te laten spelen
● 2 * 20 minuten speeltijd
● Na de wedstrijd shootout. Hierbij gaan alle kinderen uit team A om de beurt keepen en uit

team B om de beurt een doelpoging doen (tippend vanuit het midden (of bij zwakke spelers
vanaf 12 meter). Daarna ruilen de teams om

● Score van wedstrijd wordt door de scheidsrechter bijgehouden en dient door de
scheidsrechter via de HandbalNL-app te worden geregistreerd

 Afwijkende spelregels D jeugd

● 6 spelers, 1 vaste keeper
● Balmaat 1
● Geen doellat
● De verdediging is offensief: minimaal 3 spelers buiten de 9 meter
● Gedurende de aanval mogen de andere verdedigers wel mee met de aanval het vrijeworp

gebied in bewegen, maar daarna wel weer gevolgd door een terugtrekkende beweging naar
buiten de 9 meter lijn

● Als het team met meer verdedigers (standaard) in het vrijeworp gebied staat, hand opsteken
met 5 gespreide vingers- en de spelers erop attenderen

● Als een team zich niet aan deze speelwijze houdt – en met gesloten opstelling aan de cirkel
speelt – volgt een time-out en waarschuwing voor de coach. Die krijgt de tijd om de
verdediging om te zetten naar de gewenste offensieve vorm

● Als het team blijft vasthouden aan de defensieve vorm, volgt er een vrije worp voor de
tegenpartij.



● Als dit meer dan 3 keer voorkomt in een helft, dan alle volgende keren een penalty
● Score van wedstrijd wordt door de scheidsrechter bijgehouden en dient door de

scheidsrechter via de HandbalNL-app te worden geregistreerd

Meer informatie:
https://www.handbal.nl/wp-content/uploads/2019/05/Boekje-A5-jeugdleiding.pdf

https://www.handbal.nl/wp-content/uploads/2019/05/Boekje-A5-jeugdleiding.pdf


Taken voor een jeugdcoach

- Communicatie naar de ouders
- Zorg dragen voor tenue
- Vervoer wedstrijden coördineren
- Wedstrijdformulier invullen via handbalapp
- Zaaldienst coördineren.

Communicatie naar de ouders

Communicatie met de ouders van jeugdspelers verloopt vaak via Whatsapp. Daarom is het
handig dat jij er als coach voor zorgt dat er aan het begin van het seizoen een Whatsapp
groep wordt gemaakt met alle ouders van jeugdleden. Deze Whatsapp groep kan vervolgens
gebruikt worden voor communicatie rondom de wedstrijden, trainingen en
nevenactiviteiten.

Zorg dragen voor het tenue

Aan het begin van het seizoen, ontvang je van de vereniging voldoende tenues voor het hele
team. In overleg met de ouders wordt een wasschema afgesproken, zodat alle ouders aan de
beurt komen. Ons advies is om de tenues niet aan de spelers mee te geven om zelf te
wassen, omdat tenues dan bij een volgende wedstrijd nog wel eens vergeten worden. Heb je
te weinig tenues, maak dat dan kenbaar aan het jeugdbestuur. Bij uitwedstrijden tegen
tegenstanders die in dezelfde kleur spelen, moeten reserveshirts/hesjes worden
meegenomen. Er kan ook worden afgesproken dat alle speler bijvoorbeeld een zwart/wit
shirt meenemen. Hesjes zijn beschikbaar in de sporthal en kunnen na een training worden
meegenomen voor de uitwedstrijd.

Kleding en veiligheid

Als coach is het je taak erop te letten dat alle spelers in het veld het clubtenue dragen. De
shirts horen in de broekjes gedragen te worden. Lange haren moeten in een staart,
handballen met lange nagels is gevaarlijk en niet toegestaan, wijs je team daar gerust op.
Sieraden kunnen de spelers het beste thuislaten, want die mogen ze niet dragen tijdens de
wedstrijd. Oorbellen liefst uitdoen en anders moeten ze afgeplakt worden. Goed schoeisel is
één van de belangrijkste materialen om blessures te voorkomen. Schoenen moeten vooral
stevig zijn in verband met het vele remmen en draaien. Het profiel op de zolen moet draaien
toelaten, anders ontstaan er klachten in knieën en enkels. Dus hardloopschoenen zijn niet
geschikt voor handbal. Geef de jeugd gerust het advies om voor hun schoenen naar een
goede sportzaak te gaan en daar specifiek op zoek te gaan naar handbalschoenen. Sportzalen
mogen alleen betreden worden met schone sportschoenen, dus sportschoenen dienen in
een tas worden meegebracht. Schoenen met zwarte zolen mogen niet in de sporthal
gedragen worden. Ook een coach moet sportschoenen dragen. Naast de schoenen zijn ook
beschermers voor knieën aan te raden. Behalve de bescherming in een valpartij beschermen
ze ook bij een botsing met een tegenstander. Overigens zijn wij er bij BDC voorstander van
om niet op jonge leeftijd al kniebeschermers te gebruiken. Dit omdat kinderen dan geneigd
zijn om op hun knieën te vallen. Ze kunnen beter leren om op hun buik te vallen.



Vervoer uitwedstrijden

Bij uitwedstrijden coördineer je als coach het vervoer. Bij oudere jeugdteams is het goed
mogelijk om daar met je spelers afspraken over te maken. Zij zijn goed in staat om dit om
beurten zelf te regelen. Daarin mag je ze als coach een stukje verantwoordelijkheid geven.
Hou daarbij in de gaten dat alle ouders ingeschakeld worden en niet alleen degenen die
gemakkelijk 'ja' zeggen. Wordt het vervoer echt een probleem, dan kun je de technische
commissie inschakelen om samen naar een oplossing te zoeken.

Verzameltijdstip

Stem af hoe laat jullie vertrekken. Verzamelstation is Sporthal Beukendal. Probeer zoveel
mogelijk eerst hier te verzamelen, zodat auto’s efficiënt bezet worden.
Bij thuiswedstrijden zijn de spelers, tenzij anders aangegeven, een half uur voor de wedstrijd
aanwezig. Kijk even gaandeweg het seizoen of er meer tijd nodig is.

Standen en wedstrijdformulier

Ieder lid van BDC staat geregistreerd bij Sportlinkclub, een overkoepelend
ledenadministratiesysteem dat ook gebruikt wordt door het NHV. Met dit account kun je
inloggen bij de Handball.nl app. Deze app kun je gewoon downloaden op de gebruikelijke
plek.

De inlog voor dit account is je mailadres dat je hebt opgegeven bij je registratie bij BDC.
Je logt in, maakt een wachtwoord aan en je kunt de app gebruiken. In de app staan je eigen
gegevens, pasfoto, bondsnummer etc . Verder vind je er alle wedstrijdinformatie van je team.
Hier kun je voor de wedstrijd alle spelers op het digitale wedstrijdformulier zetten en het
formulier aanleveren. Spelers die qua leeftijd (nog) niet in de categorie thuis horen, kun je
opzoeken in de app. Zij staan namelijk ingeschreven bij het “jongere” team. Bij
thuiswedstrijden dien je ook de scheidsrechter hier in te vullen. Aan het einde van de
wedstrijd vult de scheidsrechter de stand in de app in. Controleer even of dat gebeurt.

Wat te doen bij verhindering van een speler?
Zijn er één of meer spelers uit je team verhinderd dan kun je eventueel een jeugdlid uit een
lager team vragen om mee te spelen. Overleg altijd even met de leider van
het andere team. Jeugdspelers van een ouder/hoger team mogen niet meespelen.

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

Coördineren zaaIdienst
Bij thuiswedstrijden van de jeugd in de zaal, dienen ouders van het thuisspelende team de
zaaldienst te regelen. Dat betekent het opzetten van de doelen en het opzetten van het
scorebord en wisselbanken (wanneer je de eerste wedstrijd speelt). In Beukendal ligt het
systeem van het scorebord in het glazen hokje boven).



Gedrag in de sporthal

In sporthallen is het verboden te roken, te eten en te drinken. Geef dit duidelijk aan je team
aan en bekijk ook of zij zich eraan houden. Supporters mogen niet op de wisselbank zitten,
die is voor het team. Ook supporters naast het doel veroorzaken onrust. In sportzalen is het
niet toegestaan om tijdens wedstrijden langs de zijlijn te ballen. Dit is te gevaarlijk en leidt
het team in het veld af. Warmlopen langs de zijlijn mag wel mits dit niet storend is. Is er geen
ruimte in de zaal om warm te lopen, doe het dan in de gang.

Hygiëne

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

Gedragsregels

Handbalvereniging Auto Smeeing/BDC neemt veilige sport en daarmee grensoverschrijdend
gedrag serieus. Als vereniging hanteren wij gedragsregels voor alle leden en gaan wij ervanuit
dat deze breed uitgedragen en nageleefd worden. De gedragsregels zijn bedoeld om
ongewenst gedrag in de relatie tussen leden, bijvoorbeeld die tussen sporter en
trainer/begeleider, te voorkomen. Daarnaast fungeren deze als toetssteen voor het gedrag
van begeleiders en sporters in concrete situaties. Lees hier de gedragsregels (pdf).

Nevenactiviteiten

Naast handballen is het leuk om soms, eventueel samen met andere teams, een activiteit te
organiseren, bijv. met z'n allen gaan kijken bij een wedstrijd van het eerste team, een
Sinterklaasfeest, thee drinken voor de wedstrijd, etc. Betrek de spelers zoveel mogelijk bij
het maken van de ideeën en bij de organisatie van de activiteit. Geef aan dat het de
bedoeling is dat alle spelers uit het team meedoen. Zorg ook dat activiteiten die vanuit de
vereniging worden georganiseerd, worden gecommuniceerd naar de ouders/leden.

https://www.smeeingbdc.nl/images/pdf/Gedragsregels-BDC.pdf


Coachen op de wedstrijddag

Probeer je als coach voor, tijdens en na de wedstrijd bij wat je je team vertelt in te
leven in de wensen en behoeften van de jeugdleden en probeer hen zoveel mogelijk te
betrekken bij jouw beslissingen. Luisteren naar de jeugd is van groot belang voor een goede
communicatie met je teamgenoten. Zij hebben al op zeer jonge leeftijd leuke ideeën,
probeer die als coach boven tafel te krijgen.

Coachen voor de wedstrijd

Bij uitwedstrijden meld je bij aankomst dat het team is aangekomen en informeer je even
welke kleedkamer je team kan gebruiken. Daarna zie je erop toe dat de spelers zich
omkleden. Het is aan te raden om dit niet te vroeg te doen, want dan gaan ze zich vervelen.
Verzamel alle waardevolle spullen in een tas die meegaat naar het veld. Je mag de ouders die
voor het vervoer gezorgd hebben betrekken bij de teamzaken. Hen informeren zal zeer op
prijs gesteld worden en leidt tot grotere betrokkenheid.

De teambespreking kan het best op een rustige plaats en ruim voor aanvang van de wedstrijd
gehouden worden. Zet bij een praatje je spelers bij elkaar op de bank. Je hebt dan
oogcontact met degene tegen wie je praat. Laat nooit kinderen achter je rug zitten. Het is
verstandig om je praatje pas te houden wanneer veters gestrikt zijn en haren zijn gekamd.
Een korte, heldere en motiverende bespreking werkt het best. Geef de hoofdlijnen aan, maak
de opstelling bekend, maak afspraken met de spelers en neem enkele
specifieke situaties door. Bouw je praatje als volgt op:
• we spelen vandaag tegen ....
• we gaan vandaag verdedigend proberen...
• aanvallend...

Probeer een prettige sfeer te scheppen zodat iedereen zin heeft in de wedstrijd. Schilder ook
de tegenpartij positief af. Neem drinkwater mee voor tijdens de wedstrijd. De spelers
moeten op de wisselbank even wat kunnen drinken, omdat er bij het spelen veel
getranspireerd wordt.

Laat de jeugd voor de wedstrijd een warming-up doen, dit wordt op de training aangeleerd.
We doen de warming-up als groep en niet als individuen. De warming-up functioneert niet
alleen om de spieren los te maken maar ook als gezamenlijke voorbereiding op de wedstrijd
die ze daarna samen gaan spelen. Voor de oudere jeugdteams bestaat de warming-up uit
loopoefeningen, bewegings- en rekoefeningen en daarna, alleen op het veld, bal- en
schietoefeningen. Helaas is het niet altijd mogelijk om overal een goede warming-up te doen
maar met een beetje improviseren en wat goede wil lukt dat overal. Voor de jongere jeugd is
het leuk om inleidende spelletjes te doen (zie verderop in dit document).



Coachen tijdens de wedstrijd
Moedig de spelers op de juiste momenten positief en stimulerend aan, indien nodig haal je
een speler naar de kant voor korte, opbouwende feedback of om hem, zowel lichamelijk als
geestelijk, tot rust te brengen.

Als coach bepaal je welke speler op welke plaats speelt. Je geeft dat aan voor de wedstrijd en
in de rust en als een speler na het wisselen weer het veld in gaat.  De coach geeft dit aan
door een naam te roepen en het wisselgebaar te maken dat een speler de volgende aanval
moet komen wisselen. Het is verstandig spelers erop te wijzen dit snel te doen. Wil een
speler zelf wisselen dan moet hij dat eerst even doorgeven aan de coach. Heb jij het gezien
dan kan de speler de eerstvolgende aanval komen wisselen. Regel het wisselen van de
jeugdspelers tijdens de wedstrijd zo, dat iedereen ongeveer eenzelfde aantal speelminuten
krijgt, tenzij anders met de spelers is afgesproken. Zorg dat wisselspelers pas het veld
betreden als de andere speler eruit is (dat is bij seniorenwedstrijden heel belangrijk, dus
maar beter om op tijd aan te leren).

Wisselspelers blijven op de wisselbank en volgen het spel, hier kunnen ze veel van leren.
Geef ze bijvoorbeeld de opdracht om de scores bij te houden, wie scoorde en op welke
manier de tegenpartij kon scoren.

Zorg dat linkshandige spelers altijd aan de rechterkant van het veld spelen.

Neem vanaf de kant waar wat er goed en fout gaat in relatie tot de gemaakte afspraken en
het spel van de tegenstanders, zodat je dat in de rust of tijdens het wisselen aan de spelers
door kan geven. Jaag spelers niet op, belangrijk is dat ze zelf oplossingen leren vinden.
In het hoofdstuk 'Sportief spelen en coachen scoort altijd!' zijn een aantal Fair-play regels
opgenomen om de sfeer en sportiviteit tijdens de wedstrijd te bewaken. Corrigeer spelers
die zich niet aan deze regels houden.

Bewaak ook het commentaar van de spelers vanaf de bank. Zij mogen op de bank geen
negatief commentaar leveren op hun teamgenoten. Positief gedrag mag en geeft
vertrouwen. Als iemand een bal laat vallen weet hij dat zelf wel en hoeft hij daar niet van
iedereen commentaar op te hebben.

Onthoud je als coach van commentaar op de scheidsrechter. Hou ook in de gaten dat je team
geen commentaar levert op de leiding. Denk maar zo dat het voor hen ook een sportmiddag
is en dat ze hun best doen. Zeker bij de jeugd is het vaak jeugd van de eigen vereniging die
aan het fluiten is. Probeer scheidsrechters positief te benaderen en bespreek bijvoorbeeld na
de wedstrijd het verloop van het spel en geef eventueel tips voor het fluiten voor een
volgende wedstrijd.



Coachen in de rust

In de rust werkt het fijn om een rustige plaats op te zoeken, uit de buurt van ouders etc. Het
doel van handballen bij BDC is om tot verbetering van het individuele spelniveau en het
samenspel te komen en tot verhoging van de spelvreugde, hou dit in je achterhoofd als je je
praatje houdt.

Zorg er in ieder geval voor dat iedereen tijdens de rust wat kan drinken. Voor de jeugd is er
Vaak ook limonade te verkrijgen, maar de leiders moeten hierbij een handje helpen.
In de rust en na de wedstrijd is het raadzaam ervoor te zorgen dat de ploeg bij elkaar blijft en
niet even bij een vriendje of vriendinnetje gaat kletsen. Als je dan met z'n allen bij elkaar zit
kun je wat dingen doornemen over de wedstrijd. Laat ze eerst tot rust komen en laat ook hen
kort hun zegje doen. Geef zowel complimenten als opbouwende feedback waar dat nodig, is.
Geef concrete aanwijzingen aan de spelers.

De eerste helft is gespeeld. Kijk niet teveel terug, maar kijk vooruit.
Geef hoogstens 3 aanwijzingen, de rest wordt vaak vergeten.

Coachen na de wedstrijd

Bedank altijd, onafhankelijk van winst of verlies, de scheidsrechter en de coach van de
tegenstander. Je bent immers een positief voorbeeld voor het team in sportief gedrag naar
tegenstander en scheidsrechters, ook door het aangeven van de juiste normen en waarden.
Net als in de rust is het wederom raadzaam ervoor te zorgen dat het team ook na de
wedstrijd bij elkaar blijft.
Zoek hen na het tekenen van het wedstrijdformulier snel op in de kleedkamer.

Na een verloren wedstrijd hoor je in de kleedkamer wel eens dat de tegenpartij gemeen en
de scheidsrechter partijdig was. Bovendien wordt er ook in het eigen team wel eens een
zondebok gezocht. Ook na een gewonnen wedstrijd is niet alle jeugd blij: zelf doelpunten
maken vinden zij erg belangrijk. Voor de jeugd is het waardevol om emoties te leren
verwerken. Een praatje na de wedstrijd waarbij je probeert op een positieve manier de
wedstrijd te bespreken, kan daarbij helpen.

Evalueer voor jezelf de wedstrijd; wat ging er goed, wat ging er minder goed?
Rond met elkaar de sportochtend/-middag af in een gezamenlijke en plezierige sfeer door, na
het douchen, samen iets te drinken. Dit hoeft niet op kosten van de coach.



Tactische aanwijzingen voor het coachen

Ontwikkelingen in het handbalspel

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

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

De opstelling bij jeugdteams

Vaak zie je dat de zwakke spelers in de hoek of op de cirkel gezet worden. Waarom? Het
wordt er voor de tegenstander heel gemakkelijk door, ze kunnen met z'n allen in het midden
verdedigen. Probeer bij de jeugd de spelers op verschillende plaatsen te laten spelen. Pas
vanaf de C-selectie moet met een vaste keeper worden gespeeld. Natuurlijk zullen spelers
een voorkeur hebben. Het is raadzaam om dit als coach bespreekbaar te maken en uit te
leggen waarom dit niet kan of niet de beste optie is.. Het is wel verstandig de linkshandige
spelers zoveel mogelijk aan de rechterkant op te stellen. Zij kunnen vanaf rechts
gemakkelijker in alle hoeken van het doel schieten. Rechtshandige spelers zullen zich daarom
op links prettiger voelen.

Verdedigingsvormen

Bij het verdedigen zijn er heel wat verschillende opstellingen mogelijk. De opstelling wordt
bepaald door het aantal vooruitgeschoven verdedigers (stoorspelers). Zij zorgen voor diepte
in bijvoorbeeld een 5-1 opstelling.
Jeugdspelers vinden het leuk te storen, gebruik hier niet alleen
de beste spelers voor. Er zijn verschillende vormen van verdedigen:
* 6 - 0 verdediging (vanaf de A-jeugd)
Deze verdediging is in de leerfase voor de jeugd niet geschikt. Het is een blokdekking, vooral
gebaseerd op schuiven. In de moderne 6 - 0 stapt het middenblok uit.
* 5 - 1 / 3–2-1 verdediging (vanaf de B-jeugd)

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

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



• meestal stoort de speler die geschoten heeft, want die is toch te laat terug,
daarnaast een diagonale hoek of cirkel
• altijd tussen de bal en je eigen doel blijven

* manverdediging
Principes hierbij zijn:

• tussen de bal en je eigen doel blijven - aanspeellijnen vastzetten
• geen overtredingen maken

* 1 - 5 verdediging
5 spelers storen rond het eigen vrije worp gebied (9m van doel), een speler verdedigt aan de
cirkel.

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

Aanvalsvormen

Aanvalssysteem 3:3
De hoekspelers staan dicht tegen de achterlijn en houden het spel diep. De buitenopbouwers
staan ongeveer 2 meter van de zijlijn en houden het spel breed. De middenopbouw staat iets
achter de beide buitenopbouwers. De cirkel zorgt dat hij aanspeelbaar is.

Aanvalssysteem 2:4
Hier wordt gespeeld met 2 cirkelspelers. Dit kan direct gebeuren of door middel van de
overgang van een opbouwer naar de cirkel. Bij de jeugd vallen een aantal dingen op, die we
graag verbeterd zien. Als jeugdcoach kun je
daar rond de wedstrijden wat mee doen.

• let op breedte en diepte
• boogballen worden vaak onderschept, vertel dat ze ook met een stuit kunnen
aanspelen
• bij een "denkmoment" bal in twee handen vast

Bij de C-jeugd, D-jeugd en E-jeugd zal er niet altijd een duidelijke opstelling herkenbaar zijn,
spelers van deze leeftijdsgroepen spelen op verschillende posities. Dat is voor deze groep
ook niet erg. Wel moeten ze het principe van breedte en diepte leren, dus niet alle spelers op
één meter van de balbezitter.
Vanaf de bank zul je aan de spelers aanwijzingen willen geven. Ga er echter vanuit dat het
moeilijk is voor de spelers om tijdens het spel jouw aanwijzingen goed op te nemen, geef
daarom korte en duidelijke aanwijzingen.

Een belangrijke taak voor de jeugdleider tijdens de wedstrijd is het wisselen van spelers. Bij
BDC vinden wij, zeker bij de jongste jeugd, dat iedereen evenveel speeltijd
moet krijgen. Natuurlijk hoef je er geen stopwatch bij te houden. Het kan wel zijn dat ouders,
die altijd extra aandacht hebben voor hun eigen kind, je snel beoordelen op je manier van
wisselen.
Een handbal wedstrijd is een emotioneel gebeuren, spanning gevolgd door vreugde of
verdriet, maar soms ook ergernis of woede. Aarzel niet en wisselspelers die opgewonden
zijn, ze kunnen op het veld het spel negatief beïnvloeden.



Bijhouden van de score
Het spreekt voor zich dat je tijdens de wedstrijd de stand moet bijhouden of dat de
wisselspelers dat doen. Controleer in de rust altijd even je tussenstand met de
scheidsrechter om aan het eind misverstanden te voorkomen. Klopt de stand niet praat het
dan met elkaar uit.

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

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

Deze uitspraken hebben veel meer effect dan het negatieve 'afkraken/uitkafferen' van
spelers, hoe goed bedoeld ook.

In de rust, na de wedstrijd en tijdens de trainingen kan er altijd nog verder met de speler
over gesproken worden.
Het effect dat we met deze 'positieve terechtwijzigingen' bereiken, is dat:

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

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

Misdragingen / wangedrag van spelers

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



Inleidende spelletjes voor de warming-up

Zeker voor de jongste jeugd is het leuk om tijdens de warming-up een aantal spelletjes te
doen. Op die manier kunnen ze alvast wennen aan een 'echte' warming-up voor de wedstrijd
en bovendien zijn ze zich met elkaar, zowel fysiek als mentaal, aan het voorbereiden op de
wedstrijd. De volgende
inleidende spelletjes kunnen gebruikt worden, natuurlijk is er ook ruimte voor andere
spelletjes.

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

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

3. Tik-bal spel
Er is 1 bal en 1 tikker. Degene met de bal moet getikt worden. Ben je getikt dan word je
tikker. Het doel is om de bal snel en zuiver over te spelen.

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

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

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

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

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



9. Omgangsbaan
De jeugd loopt een rustige looppas in omgangsbaan. De coach roept de naam van een speler
die dan vooraan gaat lopen en iets voordoet dat iedereen na moet doen (bv. koprol,
hinkelen, zijwaartse galop, springen). Iedere keer een ander kind voorop.

10. Tikkertje hier die bal
De jeugd loopt in een aangegeven gebied, waarbij éénderde van het aantal een bal heeft. De
tikker probeert het kind dat geen bal heeft te tikken. Dit kind moet zo snel mogelijk van een
ander kind een bal krijgen.

11. Jagerbal
De tikker probeert met 'n bal de anderen te tikken.
Variatie: De getikte speler krijgt 'n opdracht bv. ben je getikt dan ga je met je benen wijd
staan, je bent vrij als iemand eronder door kruipt.

12. Twee is teveel
Allemaal in een kring, 1 loper en 1 tikker. De loper gaat naast iemand in de kring staan. Deze
wordt dan loper.

13. Na-apen
Maak 2 tallen: de nr. 1 loopt door het veld, springt, rent, zit enz. De nr. 2 doet alles na.

14. Kat en muis
Maak 2 tallen en zet ze op de middenlijn met voeten tegen elkaar. De ene kant is muis de
andere kant is kat. Als de muizen geroepen worden moeten de muizen de katten vangen
[tikken]. Varieer door vanuit zit, lig enz. te starten. De getikte krijgt 'n opdracht.

15. Wie gaat er mee?
In 'n kring staan pionnen. Bij elke pion staan 3 kinderen. De nr 1 loopt 'n rondje en haalt nr 2
op samen lopen ze 'n rondje en halen nr 3 op daarna haakt nr 1 af enz.

16. Staart tikkertje
De kinderen hebben 'n lintje achter in hun broek, de tikker probeert zoveel mogelijk lintjes te
pakken.

17. T.V.-tikkertje
Een tikker probeert de anderen te tikken. Als je getikt bent benen wijd staan en 'n T.V.-
programma noemen. Je wordt bevrijd als er iemand tussen je benen doorkruipt. Het spel
wordt moeilijker als er meer tikkers zijn.

18. Duizendpoot
Kinderen maken 'n rijtje met de handen om elkaars middel. Er is 1 tikker die probeert de
achterste te tikken. De rij probeert dat te verhinderen.

19. Overloop-tikkertje
In het veld staan 2 of 3 tikkers. Probeer naar de overkant te komen zonder getikt te worden.
Wie blijft er over?


