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Welkom teambegeleider/coach, 
 
Ontzettend fijn dat u uw tijd en energie wilt steken in het begeleiden van een handbalteam. Als coach heeft 
u een belangrijke taak, want zonder begeleider kan en mag een handbalteam niet het veld op. Een aantal 
belangrijke sociale vaardigheden zult u nodig hebben als coach. Communiceren staat daarbij op nummer 
één, naast organiseren, observeren en leidinggeven. 
 
Wij verwachten van u als coach niet dat u alle spelregels in detail kent. Wel is het verstandig enig verstand 
van de spelvorm te hebben. Als u daarbij tactisch inzicht hebt, spelers kunt motiveren en mentaal kunt 
begeleiden, rustig en evenwichtig bent, dan gaan u en uw team een leuke tijd tegemoet. 
 
Om u op weg te helpen in uw nieuwe rol, hebben wij dit informatieboekje gemaakt. U vindt hierin 
praktijkgerichte tips en belangrijke verplichtingen om de wedstrijden op de juiste manier te laten verlopen. 
Heeft u vragen naar aanleiding van dit boekje? Stel ze dan aan de trainer van uw team of aan één van de 
bestuursleden. 
 
Mocht u op een of andere manier als leider van uw team in de problemen komen met een speler of een 
ouder van een speler, blijf er dan niet mee rondlopen, maar neem contact op met ervaren coaches of met 
een van de bestuursleden.  
 
Wij wensen u een prettig, sportief en gezellig handbalseizoen toe. 
 
 
Dick van Laar, 
Voorzitter handbal 
 
 
 
 
 

Vragen 
Heeft u tijdens het seizoen vragen, neemt u dan eerst contact op met de coördinator van uw leeftijdsklasse. 
De technische commissie heeft voor iedere leeftijdscategorie coördinatoren aangewezen, die uw vragen 
kunnen beantwoorden of de wegen binnen de vereniging kennen. 
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Beleid VRONE HANDBAL 
 
 

Missie  
Handbalvereniging Vrone wil zoveel mogelijk mensen op een niveau dat bij hen past plezier laten beleven 
aan het beoefenen van de handbalsport.  
 

Visie  
Handbalvereniging Vrone wil een ambitieuze handbalvereniging zijn waar op alle niveaus attractief en 
creatief handbal wordt gespeeld. Vrone zet in op de ontwikkeling van een prestatietak vanuit een 
volwaardige breedtesporttak.  
 

Identiteit 
Handbalvereniging Vrone is een vereniging met sterke wortels in Sint Pancras, maar actief in de regio. De 
naam VRONE en de clubkleuren groen/zwart worden met trots gedragen en staan voor plezier, prestatie en 
fair play.  
 

Kernwaarden 
Handbalvereniging Vrone heeft een gedragscode (deze staat op de website) die invulling geeft aan onze 
kernwaarden. De kernwaarden van de VRONE zijn ambitieus, bewust en integer.  
 
 ‘Ambitieus’ staat voor de lat hoog leggen en inzet tonen. Vrone Handbal wil uitdragen dat er met plezier 
wordt gehandbald. De leden van Vrone Handbal tonen zich actief en betrokken bij de club. Zij hebben 
aandacht voor nieuwe mogelijkheden en tonen initiatief. Dit houdt ook in dat zij risico’s durven nemen. 
Deelnemen betekent: hard werken, energiek, ervoor gaan en trots zijn op de club en de Vrone clubkleuren. 
 
 ‘Bewust’ staat voor weloverwogen gedrag. Vrone Handbal is meer dan een handbalclub. Ieder lid van de 
club is zich bewust van de verantwoordelijkheid voor zijn gedrag en het algemeen belang van de club. Er is 
geen speler belangrijker dan het team en geen team is belangrijker dan de club. Het handelen van een ieder, 
binnen of buiten het veld, straalt uit op het team en op de club. 
 
 ‘Integer’ staat voor betrouwbaarheid en goed fatsoen. Wat ermee gezegd wordt, is: de leden van Vrone 
Handbal en degene die voor de club werkzaam zijn, zijn betrouwbaar, nemen verantwoordelijkheid en 
komen hun afspraken na. Integriteit betekent ook zorgvuldigheid en respect voor elkaar en andere partijen. 
Je kunt ervan op aan, je weet wat je elkaar hebt, en je kunt je belangen eraan toevertrouwen. 
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Taken coach 
 

De belangrijkste taken van de coach zijn hieronder aangegeven, gesplitst in activiteiten aan de start van het 
seizoen, vóór de wedstrijd, tijdens de warming up en de wedstrijd en na de wedstrijd. 
 

Aan de start van het seizoen 
• Via de ledenadministratie ontvangt u de NAW-gegevens. Zorg dat uw 

spelers u telefonisch, per e-mail of via WhatsApp kunnen bereiken. 

• De wedstrijden kunt u vinden via de HandbalNL App, via de Vrone 

website (Handbal – Wedstrijden) en op de website van het NHV 

www.handbal.nl (onder competitie). 

• Binnen de Handbal wordt gewerkt met het Digitale Wedstrijdformulier. 

Installeer hiervoor op uw smartphone de HandbalNL App via App store 

of Google Play. Het wedstrijdprogramma en alle wedstrijdinformatie en 

alle uitslagen staan in de HandbalNL App. Als coach kunt in de App 

inloggen met het mailadres dat bekend is bij onze vereniging en het 

bondsnummer van u of uw kind. Vanaf de B-jeugd hebben coaches een 

eigen toegang, anders gebruikt u de gegevens van uw kind. 

• Vraag aan de spelers en ouders of er allergieën, medische 

aandoeningen of andere persoonlijke bijzonderheden zijn, waar u of de 

trainer mogelijk mee rekening moet houden 

• Maak met de spelers en/of ouders afspraken over benzinekosten bij de 

uitwedstrijden. 

• Maak met de spelers en/of ouders een afspraak over het wassen van de 

shirts na iedere wedstrijd. Dit wordt meestal bij toerbeurt gedaan. (De 

shirts worden verstrekt door HV Vrone en het broekje moet door de 

speler zelf worden gekocht)  

• Hygiëne is belangrijk. Vertel de spelers duidelijk dat er 

douchegelegenheid is na iedere wedstrijd, bij wedstrijden in de zaal en op het veld. Geef aan dat dit 

ook onderdeel uitmaakt van het groepsproces, het is ook het vieren van een overwinning en samen 

'verwerken' van een verlies. 

• Bespreek met de spelers het vertrekpunt bij uitwedstrijden: bijvoorbeeld parkeerplaats bij de 

Oostwal 

• Bespreek met de trainer de opbouw van het team, de posities en de specifieke aandachtspunten. 

 

Vóór de wedstrijd 
• Nagaan of het minimum aantal spelers aanwezig is. Dit aantal is 5 bij de F-jeugd, 6 bij de E-jeugd en 7 

vanaf de D-jeugd (incl. keeper), maar dan zijn er geen wissels. Eigenlijk is vanaf de D-jeugd een 

minimumaantal van 9 of 10 spelers vereist voor een goed verloop van de wedstrijd. 

• Aanmelden team via HandbalNL App van het NHV. 

• Tijdstip van vertrek vaststellen bij een uitwedstrijd. Reken hierbij reistijd, omkleedtijd en warming 

up-tijd. Bij een thuiswedstrijd is het gebruikelijk dat spelers een half uur van tevoren aanwezig zijn in 

de Oostwal. 

• Eventueel afgelasting doorgeven aan de spelers.  

• Mogelijk spelerstekort opvangen door spelers uit lager spelende teams te betrekken via de coaches 

van deze lagere teams 

• Bij een uitwedstrijd: beschikbaar aantal auto’s nagaan. 

http://www.handbal.nl/
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• Opstelling en posities bepalen en bespreken met het team 

• Eventueel wisselschema bedenken 

• Zorgen dat indien nodig reserveshirts mee worden genomen naar de wedstrijd (als tegenpartij zelfde 

kleur tenue draagt).  

• Bij een thuiswedstrijd het ontvangen van de coach en het team van de tegenstander 

 

Tijdens de warming up en de wedstrijd 
• Ingooiballen beheren (vanaf E-jeugd heeft elke speler zijn eigen bal) 

• Warming up motiveren 

• Spelers op tijd wisselen 

• Positief coachen en opbouwend aanwijzingen geven 

• Tijd in de gaten houden 

• Alle spelers ongeveer gelijke speeltijd geven, het spel is tenslotte de snelste leerschool 

• Spel stimuleren, aanwijzingen geven 

 

Zaaldienst  
• Iedere vereniging heeft de verplichting van het Nederlands Handbal Verbond om tijdens de 

handbalwedstrijden in de zaal zaaldienst aanwezig te hebben. Wordt hier niet aan voldaan dan volgt 

een boete voor de vereniging. 

• Uw team is verantwoordelijk om zelf de zaaldienst te regelen bij uw wedstrijd.  

• Er moeten twee personen (min. 1x volwassen, 1x jeugd) zaaldienst draaien in verband met 

calamiteiten in en buiten het veld.  

• De zaaldienst verzorgt de bezetting van de wedstrijdtafel en houdt de stand bij.  

• De zaaldienst volgt de instructies van de scheidsrechter op. 
 

De scheidsrechter 
Scheidsrechters zijn onmisbaar. Hij/zij is de centrale figuur in de wedstrijd die de sporters begeleidt tijdens 
de wedstrijd en de beoordeling en uitleg van de regels moet eenduidig zijn. Het zal regelmatig voorkomen 
dat u, uw spelers of het publiek vinden dat de scheidsrechter een beslissing neemt waarmee u het niet eens 
bent. Het is uw taak als coach om uzelf en uw spelers te behoeden voor negatieve emoties tijdens en na het 
spel. Accepteer de beslissing van de scheidsrechter zonder morren en wees een voorbeeld voor uw spelers 
(en het publiek). Draag uit dat u het werk van de scheidsrechter waardeert, wat hij/zij ook beslist. Uw 
spelers zullen dit waarnemen en overnemen. 
 
Bij veel thuiswedstrijden plannen wij jeugdscheidsrechters in. Dit is jeugd vanaf de B-leeftijd die een 
opleiding tot jeugdscheidsrechter hebben gehad. Met hun eigen wedstrijdervaring en de opleiding kunnen 
zij heel goed een wedstrijd leiden. Het komt echter voor dat er moeilijke situaties ontstaan tijdens de 
wedstrijd. Wij verwachten van u als coach dat u onze jeugdscheidsrechters, waar nodig steunt en beschermt 
mocht dat nodig zijn. 
 

Na de wedstrijd 
• Spelers op positieve wijze verbeterpunten geven 

• Bedanken van de scheidsrechter en de tegenpartij 

• De uitslag samen met de scheidsrechter invoeren via de HandbalNL App NHV. Scheidsrechter voert 

in, beide coaches checken. Dit is heel belangrijk. Let erop dat u de uitslag van de wedstrijd goed 

wordt vermeld en controleer wat de tegenpartij laat toevoegen  

• Navragen of iedereen zijn spullen mee heeft 
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• Controleren of de kleedkamer netjes is achtergelaten, ook die van de tegenstander 

• Regelen dat de vuile shirts worden gewassen 

• Zorgen dat het wedstrijdverslag wordt geschreven voor de Vrone website 

• Controleer dat alle spelers weer mee teruggaan! 

• Is er sprake van een ernstige blessure, stel dan een van de leden van he bestuur op de hoogte, zodat 

er vanuit Vrone een attentie geregeld kan worden. 
 

Veiligheid 
Voor de veiligheid in het veld is het niet toegestaan dat er sierraden worden gedragen (of deze moeten 
worden afgeplakt). Voor de meisjes ook nog een waarschuwing over het kort houden van nagels. Lange 
nagels kunne gevaarlijk zijn voor de tegenstander, maar het is ook heel naar is als een nagel achterover 
klapt. Handbal blijft toch een contact sport. 

De spelregels 
U hoeft als coach niet alles van handbal te weten. Toch is het handig om de basis spelregels te kennen. Dat 
geldt niet alleen voor u, maar natuurlijk ook voor spelers.  

 
De spelregels zijn vastgelegd in Spelregels van het Nederland Handbal 
Verbond. Het spelregelboekje hebben wij op de website van Vrone geplaatst 
(www.vrone.nl onder Handbal – Algemeen -  Informatie).  
 

Wilt u meer weten over de spelregels, bezoek de website 
HandbalMasterz (www.handbalmasterz.nl). Hier vindt u alle spelregels op 
een leerzame manier gepresenteerd. HandbalMasterz is de officiele 
webstie van het NHV voor het behalen van het spelregelsbewijs, verplicht 
voor alle coaches vanaf de C, maar ook geschikt om vrij te oefenen. 
 
Daarnaast hebben wij ook een informatieboekje voor spelers waarin adressen van handbalverenigingen en 
sporthallen in de regio en nog veel meer op de site geplaatst. Wijst u ook uw spelers op dit 
informatieboekje, ze hebben er vast steun aan.  
 

   
 
Voor de jeugd tussen 4-12 jaar geldt sinds enkele jaren een nieuwe speelwijze. Deze nieuwe speelwijze is 
een manier van handballen die het beste aansluit bij de belevingswereld van de jeugd en het zorgt op latere 
leeftijd voor betere handballers. Spelplezier en succesbeleving staan hierbij centraal! 
 
De spelregels voor de F-jeugd, E-jeugd en D-jeugd wijken op bepaalde punten af van de algemene spelregels.  
In de bijlagen zijn de F/E/D spelregels opgenomen.  Bent u F / E / D coach neem deze spelregels dan goed 
door.  

Samenwerking coach en trainer 
Het is belangrijk dat u regelmatig contact heeft met de trainer. Soms gaat een trainer mee naar de 
wedstrijden, dit is echter geen vanzelfsprekendheid. Wij verwachten van trainers dat deze regelmatig bij de 
wedstrijd komen kijken en coaches bij de trainingen. Wissel informatie uit over het verloop van wedstrijden 
en opvallende zaken tijdens trainingen. Bespreek als er bij herhaling zaken niet goed gaan, zodat de trainer 
daarop kan oefenen. Vraag de trainer waar hij of zij op geoefend heeft, zodat u daar tijdens de wedstrijd aan 

http://www.vrone.nl/
http://www.handbalmasterz.nl/
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kan refereren. Zo brengen spelers zo snel mogelijk het geleerde in de praktijk. Ook als er iets speelt tussen 
spelers, in de privésfeer of op school bij een van de spelers is het belangrijk deze informatie te delen. Het 
kan tenslotte van invloed zijn op het spel en het plezier. 

Het team 
 

Posities 
 

In de F/E/D jeugd is het van belang dat spelers op verschillende posities leren spelen. De spelers moeten dan 
ook op alle posities spelen.  
 
Er bestaan drie soorten spelers: opbouwers, hoekaanvallers en cirkelspelers. 
De opbouwers staan op ongeveer 12 à 15 meter van het doel van de tegenpartij. Zij beschikken over een 
goede sprong- en werpkracht. Elke actie is erop gericht om met de bal naar het doel te gaan zodat de 
verdediging gedwongen wordt uit te stappen. Blijft de verdediging staan, dan volgt meestal een doelworp. 
Stapt de verdediging uit, dan kan de bal naar een cirkel- of hoekspeler, of kan de bal naar een andere 
opbouwer of wordt doorgespeeld naar de cirkel als er voldoende ruimte is. 
De hoekaanvallers zorgen voor diepte en voor breedte in de aanval. Zij moeten over een goede 
werptechniek beschikken, omdat zij vanuit de hoek, het doel “feitelijk” kleiner is. 
De cirkelspelers spelen aan de doelgebied lijn en staan tussen de verdediging. Zij proberen de verdediging te 
verstoren en moeten in staat zijn om met de andere aanvallers samen te spelen. Zij zijn wendbaarder, omdat 

ze vaak starten met de rug naar het doel. 
Er bestaan aanvalssystemen met één cirkelspeler en met twee of meerdere cirkelspelers.  
 
        
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Aanvallers: hoek, mid, opbouw, cirkelloper  
 Verdedigers hebben een nummer 
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Tenue   
           

Het Wedstrijdshirt  wordt exclusief voor Vrone vervaardigd.  
Alle overige kleding is van het merk Erima, en is aan te schaffen via de webshop van Vrone. 
 
Kleuren: 
- Shirt:   groen met zwarte accenten 

- Broek:   zwart 

- Sokken:   zwart 

- Polo:   zwart 

- Trainingsjack:  zwart 

- Schoenen:   lichte kleur zool (zwarte zool mag niet in de sporthal) 

 

 
 
 
 
Aan het begin van het seizoen ontvangt een team tas met de team shirts. In de tas is een verbandtrommel 
aanwezig. 
De shirts worden na ieder seizoen ingenomen door onze materiaalman op een van tevoren vastgestelde 
datum en tijdstip. Dit wordt op de website en/of via e-mail gecommuniceerd.  
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Goed om te weten  
 
 

Wat te doen bij incidenten  
Als er zich tijdens de wedstrijd een incident voordoet (ernstige blessure, wangedrag, misdragingen van 
spelers, begeleiding of publiek, etc.) dan vragen wij u dit te melden bij de wedstrijdsecretaris of een 
bestuurslid. 
 

Oefenwedstrijden 
Het staat u vrij om oefenwedstrijden te regelen met andere clubs of andere Vrone teams. Wilt u een 
oefenwedstrijd in de Oostwal organiseren, houdt u er dan rekening mee dat de kosten alleen na 
goedkeuring vooraf door Vrone worden gedragen. 
 

Winter- en zomerseizoen 
Handbal wordt ieder seizoen binnen én buiten gespeeld. Van november (na de herfstvakantie) tot en met 
maart wordt er in de sporthallen gehandbald. In september, oktober, april en mei wordt er op het asfaltveld 
van de handbalverenigingen gespeeld. Via de HandbalApp, vindt u de adressen. De buiten- en binnen-
competities zijn verschillende competities. Bij Vrone trainen en spelen we het gehele seizoen in de sporthal! 
 

Toernooien 
Vrone schrijft zich ieder jaar voor een aantal toernooien in. In principe wijken uw taken tijdens een toernooi 
niet af van die van een gewone wedstrijd. Een toernooi duurt echter vaak een hele of halve dag. U bent dus 
langer verantwoordelijk voor de spelers, ook tussen de wedstrijden door. Hou bijvoorbeeld in de gaten dat 
uw spelers genoeg eten en drinken tijdens een toernooi en dat ze niet gaan zwerven buiten het 
toernooiterrein. Bij sommige toernooien is het bij enkele teams traditie om dit vooraf te laten gaan met een 
overnachting op een nabijgelegen kampeerterrein. Deze leuke initiatieven zijn afkomstig van ouders en 
worden niet onder verantwoordelijkheid van Vrone gerealiseerd. Wel staat de vereniging positief tegenover 
deze activiteiten die saamhorigheid creëren. 
Als uw team is ingeschreven (en daarvoor ook kosten zijn gemaakt) rekenen wij er ook op dat u een team 
compleet heeft. Omdat toernooien vaak rond feestdagen en vakanties plaatsvinden, zal het u wellicht wat 
meer moeite kosten en moet u wellicht een beroep doen op spelers uit teams die niet deelnemen aan het 
toernooi. Ga dus snel aan de slag met het inventariseren van de aanwezigen bij een toernooi.  
Vrone vergoedt het inschrijfgeld voor één toernooi per team per seizoen tot een maximum van 50 euro. 
 

Een eigen kind in uw team 
Begeleidt u een team waar uw eigen kind in zit bedenk dan: 

• dat u dit alleen doet als uw kind het niet erg vindt 

• dat sommige kinderen bang zijn om fouten te maken in het bijzijn van de eigen vader of moeder 

• dat er spanningen kunnen ontstaan in de groep. Praat daarover. 

• Dat u uw eigen kind op dezelfde manier behandelt als de andere kinderen: niet voortrekken maar 

zeker ook niet strenger behandelen dan de rest. 
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Tenue handbalverenigingen in de regio 
CLUB SHIRT BROEK VELD 

Andijk Blauw/Wit Wit A.V.V. Andijk Sportcomplex 

S.V. Beemster Blauw/ 2 witte banen Wit Insulinde 

Berdos Groen Wit De Kiefthoek/"De Punt" 

Kleine Sluis Geel/Zwart Zwart Kleine Sluis 

De Blinkert Wit Groen R.v.Geest, Sportpark 

Con Zelo Blauw Rood Con Zelo "De Groet" 

C.S.V. Handbal Blauw Wit Sportpark Wouterland 

D.E.S. Blauw/Wit Blauw 't Hoog - St. Boys - DES 

Dirkshorn Rood-Wit Zwart Sportterrein Dirkshorn 

Dosko Wit/Blauw Blauw Dosko 

D.S.O. Blauw Blauw De Dogger 

D.T.S. '48 Geel Rood Woudlust 

D.W.O.W. Paars Zwart Zuiderzeehal 

S.C. Dynamo Wit/Rode vert. baan Blauw Sportpark S.C. Dynamo 

Excelsior '53 Wit/Groen Groen Excelsior 

Geel Zwart Geel Zwart Sportcomplex S.V. Geel Zwart 

St. George Rood Zwart Sportcomplex St. George 

Graftdijk Wit Zwart Sportcomplex S.V. Graftdijk 

Hauwert Blauw Wit H.V. Hauwert 

H.C.V.'90 Blauw Blauw Sportpark Rooswijk 

Hollandia T Rood/Wit Wit Sportveld "De Kuil" 

Hugo Girls Wit Oranje H.V. Hugo Girls 

H.V.S. Wit/Rood Rood De Molentocht 

J.H.C. Blauw/Wit Blauw Sportpark Julianadorp 

Koedijk Geel/Zwart Zwart Sportcomplex Koedijk 

KSV Oranje Zwart De Kruising 

Lacom '91 Blauw Blauw Lacom'91 

Meervogels'60 Geel Zwart Boshuis 

Meteoor Wit/Blauwe boorden Blauw Sportpark 

Niedorp Geel Zwart Sportcomplex 

Olympia Wit Rood H.V. Olympia 

Petten Blauw Wit Sportpark S.V. Petten 

Quick Wit Rood H.V. Quick/V.V. Zwaagdijk 

S & K Rood/Wit Wit H.V. S & K 

Schagen Geel Zwart H.V. Schagen 

SEW wit blauw S.E.W. 

Spartanen Rood Wit H.V. Spartanen 

Sporting S Wit Blauw De Mijse 

S.S.V. Geel/Blauw Blauw S.S.V. 

De Toekomst Blauw Wit De Toekomst 

Tonegido Groen Wit Sportcomplex Tonegido 

Tornado Bordeaux Rood Bordeaux Rood De Kabel 

De Valken Wit/Rood  Rood  Sportcomplex Valken 

Victoria O Oranje Zwart Victoria O Complex 

VVW Geel Zwart Sportcomplex De Westrand 

V.Z.V. Wit Rood Sportpark "De Kogge" 

Westfriezen Geel Wit 't Krijt 

Z.A.P. Wit Zwart H.V. ZAP 

Zuidermeer Oranje Blauw Zuidermeer 

Zwaluwen K Groen Zwart Zwaluwen 

Zwaluwen '30 Rood/Zwart Zwart Sportcomplex Middelweg 
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Spelvisie 
 
Wij bieden handbal aan onze leden volgens de Nederlandse handbalvisie van het NHV. Van de trainers en 
coaches wordt verwacht dat zij zich hieraan conformeren. De kernbegrippen van de spelvisie van Vrone 
Handbal zijn: 

Snel,  
Dynamisch,  
Effectief, 
Verrassend.  

 
Ons handbal is attractief voor toeschouwers, maar vooral leuk en uitdagend voor de spelers op alle niveaus. 
In de wedstrijd laten de spelers creativiteit en snelheid van handelen zien. Onze spelvisie wordt op alle 
niveaus, ieder op zijn eigen niveau, uitgevoerd. 
 
Onze trainingen sluiten aan bij de spelvisie. De goede trainbaarheid van de spelvisie maakt dat op ieder 
niveau trainingen worden aangeboden die de spelers leren snel, dynamisch, effectief en verrassend handbal 
te spelen.  
 
Wat betekenen deze kernbegrippen in onze spelvisie?  
Snel gaat over de snelheid. De pure snelheid van lopen en explosiviteit daarin. Maar zeker zo belangrijk de 
handelingssnelheid. De reactiesnelheid en het vermogen om te anticiperen op de tegenstander en 
medespelers. En zowel van de individuele speler als van het gehele team.  
 

Dynamisch is de manier waarop acties worden 
uitgevoerd. Met vaart, met explosiviteit en grote 
snelheid! Dus bijvoorbeeld snelle spelhervatting, de 
snelle middenuit, hoog baltempo, snelle 
omschakeling tussen verdedigen en aanvallen en 
andersom. 
 
Met Effectief bedoelen wij spelen voor het doelpunt. 
Het maken van een doelpunt als continue focus op 
individueel winnen in elke spelsituatie, als ploeg 
scoren in de aanval en in de verdediging veroveren 
van de bal.  
Dit is dus iets heel anders dan het resultaatgericht 
spelen (het “wij willen iedere wedstrijd winnen”). 
Effectief is spelen voor succes in iedere handeling, 
voldoening halen uit kleine acties gedurende de hele 
wedstrijd. 
 
Verrassend is zorgen dat het spel onverwacht blijft, 
creatieve combinaties, door snelheid en dynamiek 
onverwachte situaties creëren.  
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11 Kernwaarden  
 
Op basis van de NHV spelvisie heeft de Technische Commissie de 11 kernwaarden bepaald, die leidend zijn 
voor spel en training. Deze kernwaarden staan aan de basis van de spelopvattingen, oefeningen, systemen 
etc.  
 
Voor de jeugd tussen de 4-12 jaar staat spelplezier en succesbeleving voorop. Voor de oudere jeugd werken 
wij in de trainingen volgens deze 11 kernwaarden. 
 

Mindset 
1. Verdedigen is aanvallend denken  

dit heeft gevolgen voor spelvormen, mindset, balwegen en bewegen in tijd en ruimte 

2. Eigen afsluiting gaat voor afspelen  

beste dreiging is het creëren van eigen kansen waarbij de 2de optie afspelen mogelijk is 

3. keeper heeft de intentie om met zijn lichaam achter de bal te komen, de speler moet zijn lichaam 

tussen aanvaller en doel krijgen. 

 

 

 

Beweging 
4. Bewegingsonderwijs met ASM  

Athletic Skills Model 

5. Vangen werpen  

Schot variatie, schouder optimaal mobiliseren 

pronatie en strekworp zijn de belangrijkste, daarna 

sprongschot en onderhands schot 

6. 0 pas bij bal ontvangst  

Stilzetten verdediger is voor de aanvaller een goed 

moment om denken in doen om te zetten 

7. Voetenstand richting doel houden  

Gevolgen voor onderste en bovenste extremiteit 

8. Het in de benen hangen  

Zorgt ervoor dat meerdere loopwegen openblijven, kracht en snelheid gemaakt kan worden en 

zintuigelijk waarnemen optimaal gebruikt kan worden. 

 

Ervaring 
9. Bewegen in tijd en ruimte  

Dynamiek, timing, snelheid, overzicht 

10. Geef tegenstander de tijd om fouten te maken.  

Verschillen in Dynamiek, durf te wachten, rust in spel en beslissing 

11. Dingen gedaan krijgen door plezier  

Bijv. trainings/sport klimaat, de gun factor afdwingen bij tegenstander en scheidsrechter, etc. 
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Contact 
Op de website staan de contactgegevens van de bestuurs- en commissieleden.  
 

Bestuur  
Voorzitter Dick van Laar 

Secretaris Mark Gijtenbeek 

Penningmeester John Numan 

Lid Gerco Pauw 

Vertrouwenspersoon Jose Reijne VCP@vronehandbal.nl 

 

Technische commissie 
Voorzitter Technische Commissie 
 

Caroline Beentjes 

Technisch lid Theo Bakker 

Secretaris Paulien Kuin 

Coördinator Heren Mark Gijtenbeek 

Coördinator Dames senioren Perry Klos 

Coördinator A/B jeugd Paulien Kuin 

Coördinator D/C-jeugd Jeannette Kos / Karin Quant 

Coördinator E-jeugd Marcel Klaase 
Coördinator F-jeugd Astrid Wals 

 

Wedstrijdsecretariaat 
Wedstrijdsecretaris Kitty Verduin 

Scheidsrechterindeling Eva Jonker 

 

Activiteiten commissie 
Voorzitter  vacant 

Leden Linda Korver 

 Marjon Bos 

chocoladeletteractie Mirella Pauw 

 

Materiaal 
Coördinator materiaal Bob Brink 

 

Hoofdtrainers 
Heren senioren Dion Ferdinandus 

Dames senioren Rob Blokdijk 

Dames A-jeugd Theo Bakker 

Dames B-jeugd Eva v.d. Plas 

Dames C-jeugd Tessa Brasser 

 

Belangrijke webadressen 
Uiteraard onze eigen website www.vrone.nl. Hierop vindt u de laatste wedstrijdinformatie, maar ook algemene 

informatie over de vereniging en uitnodigingen voor vergaderingen etc. 

www.handbal.nl. De site van het Nederlandse Handbal Verbond. Ook hierop vindt u wedstrijdinformatie en algemene 

informatie, maar ook nieuws over handbalontwikkelingen en prestaties van het landelijke team. Klikt u naar Noord-
Holland Noord voor informatie over de competities waar Vrone aan deelneemt. 

www.handbal.startpagina.nl. Van dit punt komt u weer verder op allerlei andere handbal sites. 

http://www.vrone.nl/
http://www.handbal.nl/
http://www.handbal.startpagina.nl/

