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Passie, Plezier en Prestatie 
 
Voorwoord: 
 
Handbalvereniging Vrone heeft ruim 200 spelende leden, waarvan het overgrote deel bij de jeugd speelt. 
Verder bestaat de vereniging uit een grote groep enthousiaste vrijwilligers, zoals trainers, coaches, 
scheidsrechters, spelbegeleiders, commissieleden en bestuursleden.  
 
Als vereniging vinden we het enorm belangrijk om jou aan het handballen te krijgen.  Het is een ontzettend 
leuke sport, waar je op jonge leeftijd leert bewegen en leert om te gaan met je teamleden. 
 
Wat hebben we voor ogen met Vrone? 
We willen het maximaal haalbare bieden aan de leden, waarbij spelplezier hoog in het vaandel staat, en 
waar presteren en resultaat ook een belangrijke rol spelen! We willen zoveel mogelijk mensen plezier laten 
beleven aan het beoefenen van de handbalsport op een niveau dat bij hen past. 
 
We mogen er als vereniging ontzettend trots op zijn dat er de laatste jaren talenten van onze vereniging zijn 
uitgewaaierd naar topclubs als Aalsmeer, Volendam, E&O en VZV. We zien dit als een beloning voor de 
goede jeugdopleiding en wellicht mogen we deze spelers/speelsters in de toekomst weer verwelkomen bij 
Vrone, in wat voor rol dan ook! 
De manier waarop getraind en ook gespeeld wordt bij Vrone is als een rode draad te volgen, vanaf de 
jongste jeugd tot aan de senioren.  De jongste jeugd leert om te gaan met de bal en met de spelregels, en 
hoe ouder je wordt hoe meer je bewust wordt van het spel en hoe meer er getraind wordt op spelsystemen 
en tactiek.  
 
In dit boekje vind je belangrijke informatie voor jou over onze vereniging en onze sport. 
Je leest erin welk tenue we dragen, hoe het gaat bij wedstrijden en nog veel meer.  
 
Heb je nog vragen, neem contact op met je coach/trainer of kijk op de website waar de contactgegevens  
van bestuurs- en commissieleden zijn opgenomen. 
 
Ik wens je veel sportief plezier toe bij HV Vrone 
  
 
Dick van Laar 
 voorzitter 
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Trainer, coach en trainingsdagen 
 
Ieder seizoen word je ingedeeld in een team. Afhankelijk van je leeftijd en je ervaring kan dit per jaar 
verschillen. 
 
De handbaltrainingen starten over het algemeen gelijk met de start van de basisscholen.  
 
Ieder team heeft een coach en een trainer. De coach is je begeleider. Hij of zij regelt alles rondom de 
wedstrijden, zoals het melden aan je hoe laat je waar moet zijn, de warming up en nog veel meer. Verderop 
in dit boekje zie je uitgebreider de taken staan. 
 
De trainer leert je wekelijks hoe je het beste het spel kunt spelen. De trainer 
zal regelmatig ook bij de wedstrijden zijn, maar dit hoeft niet. Per jaar krijg 
je door op welke dagen en tijdstippen je trainingen plaatsvinden. Meestal is 
dit twee keer per week. Je traint in sporthal De Oostwal. Soms moet je 
wegens ruimtegebrek uitwijken naar een andere zaal. 
 
Wedstrijden zijn op verschillende dagen. Informatie over de wedstrijden 
krijg je via de coach, maar kan je ook vinden in de HandbalNL App (iOS en 
Android), via de website www.handbal.nl en op onze website 
www.vrone.nl. 
 
Ben je verhinderd voor een training, bel je trainer zodra je dat weet, maar 
minimaal een uur van tevoren. 
 
Kun je onverwachts niet aan een wedstrijd deelnemen, bericht dan je 
coach, minimaal twee dagen van tevoren op de afgesproken manier, zodat 
vervanging geregeld kan worden. 
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Het handbaltenue, hygiëne en veiligheid 
 
Een goed georganiseerde vereniging komt natuurlijk ook met mooie tenues aan de start van een wedstrijd. 
Voor ieder team heeft HV Vrone handbalshirts beschikbaar. Je zorgt zelf voor een broekje, sokken en 
schoenen met een lichte kleur zool (zwarte zool mag niet in de sporthal). 
 
 

 
 
             

De keeper heeft een shirt in een afwijkende kleur. De shirts blijven eigendom van Vrone en worden per 
wedstrijd uitgedeeld. Per team wordt afgesproken wie de shirts beheert en wie de shirts wast. Er zijn ook 
uit-shirts in afwijkende kleuren. Die worden gedragen als het thuisspelende team een shirt heeft in dezelfde 
tinten als de Vrone-shirts. 
 
Andere onderdelen van je tenue zijn: 

• Kniebeschermers die je altijd kunt dragen. Vooral op een asfaltveld is het verstandig de 

kniebeschermers te dragen. Het is niet verplicht. 

• Goede sportschoenen. In de zaal moeten de schoenen een lichte kleur zool hebben. 

• Elleboogbeschermers kunnen gebruikt worden, maar zijn niet verplicht. 

• Het dragen van sieraden, horloges, oorbellen is niet toegestaan. Ook haarspeldjes en dergelijke 

moeten uit. 

• Draag je een bril, dan kun je het beste een sportbril gebruiken. Dit is allemaal bedoeld om het 

handbalspel zo veilig mogelijk te houden. 

 
Hygiëne is belangrijk. Er is altijd een douchegelegenheid is na iedere wedstrijd, bij wedstrijden in de zaal en 
op het veld. Behalve voor de hygiëne, is dit ook onderdeel van het groepsproces, het samen vieren van een 
overwinning en samen 'verwerken' van een verlies. Het is echter een bijzondere tijd met Corona; het kan dus 
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zo zijn dat er andere of aanvullende hygiënemaatregelen zijn. Je coach en je trainer zullen je hier dan over 
informeren.. 

De spelregels 
 
Als speler is belangrijk om de basis spelregels te kennen. De spelregels worden uitgelegd op de training en door de 
coaches.  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).  
 

Wil je meer weten over de spelregels, bezoek de website HandbalMasterz (www.handbalmasterz.nl). Hier 
vindt je alle spelregels op een toegankelijke manier gepresenteerd. HandbalMasterz is de officiele webstie 
van het NHV  voor het behalen van het spelregelsbewijs, verplicht voor alle coaches vanaf de B, maar ook 
geschikt om vrij te oefenen. 
 

   
 
 
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.   
 
Als je je niet aan de spelregels houdt, kan de scheidsrechter straffen geven. Het Handbal kent de volgende straffen: 

- Gele kaart (de waarschuwing, maximaal 1 per wedstrijd) 

- 2 minuten straf (de tijdelijke uitsluiting, 2 minuten niet spelen, maximaal 2 per wedstrijd) 

- Rode kaart (diskwalificatie van de speler en 2 minuten tijdelijke uitsluiting) 

Sportief gedrag 
 
Wij verwachten dat alle leden van HV Vrone zich houden aan de volgende afspraken. 

• toon altijd respect voor de tegenstander en de scheidsrechter 

• vloeken en/of schelden is niet toegestaan 

• blijf sportief tegen je medespelers, ook als het spel even niet lukt 

• leg de bal neer en gooi hem niet weg  

• geef de tegenstander en de scheidsrechter altijd een hand na afloop van de wedstrijd 

 
Speel met de tegenstanders en maak plezier: 

• speel sportief 

• lever geen commentaar op beslissingen van de scheidsrechter 

• houd je aan de spelregels 

 
Handbal is een teamsport, dus dat betekent je samen inzet, samen plezier maakt, samen wint en samen 
verliest, op een sportieve manier. 

  

http://www.vrone.nl/
http://www.handbalmasterz.nl/
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Het team 
 
Een handbalteam bestaat uit 5 spelers bij de F-jeugd, 6 bij de E-jeugd en 7 vanaf de D-jeugd (incl. keeper). 
Daarnaast mogen er vijf wisselspelers op de reservebank plaatsnemen. Bij deze snelle en beweeglijke sport 
mag onbeperkt gewisseld worden.  
 
Alle teams gebruiken een yell, die voor en na de wedstrijd wordt geroepen. Dit is een begroeting, en na de 
wedstrijd een bedankje naar de tegenspelers, scheidsrechter en publiek. Verder is er bij ieder team altijd een 
coach aanwezig. Die geeft aanwijzingen en bepaalt wanneer er gewisseld wordt. 
 
Bij de F/E/D jeugd is het van belang dat spelers op verschillende posities leren spelen. Je moet dan ook op 
alle posities spelen. De coach geeft aan waar je speelt 
 
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 schot op 
doel. Stapt de verdediging uit, dan kan de bal naar een cirkel- of hoekspeler, of kan de bal naar een andere 
opbouwer. 
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. 
  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

  

Doelpunten 
 
In een handbalwedstrijd wordt erg vaak gescoord. Het maken van 20 á 30 doelpunten per wedstrijd is geen 
uitzondering. En het fantastische van handbal is bovendien, dat alle veldspelers mee in de aanval gaan en 
dus ook allemaal een doelpunt kunnen maken! 
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Het veld 
 
Handbal wordt binnen in een sporthal of buiten op een sportpark gespeeld op een speelveld van 40 meter 
lang en 20 meter breed. Dit veld bestaat uit twee speelhelften met aan beide kanten een doel. Bij elk doel is 
een halve cirkel waar alleen de keeper in mag komen. De bedoeling van het spel is meer doelpunten te score 
dan de tegenstander. 
Je ziet op onderstaande tekening de verschillende lijnen staan. 

  

 Speeltijd 
 
De speeltijd van een wedstrijd verschilt per leeftijd. Alle teams hebben altijd 10 minuten rust. 
 
Kabouters: 5-6 jaar: 2 x 10 of 2 x 15 minuten 
F-jeugd(mini's): 7-8 jaar: 2 x 20 minuten 
E-jeugd 9-10 jaar: 2 x 20 minuten 
D- jeugd: 11-12 jaar: 2 x 20 minuten 
C- jeugd: 13-14 jaar: 2 x 25 minuten 
B- jeugd: 15-16 jaar: 2 x 25 minuten 
A- jeugd: 17-18 jaar: 2 x 30 minuten 
Senioren: 19 jaar en ouder: 2 x 30 minuten 
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De competitie en toernooien 
 
Vrone meldt bij de start van een seizoen alle teams aan bij het 
Nederlands Handbal Verbond op de niveaus waar ze naar 
verwachting in passen. Je tegenspelers komen altijd uit Noord-
Holland. 
Speel je in hogere divisies dan kan het voorkomen dat je naar teams moet die buiten de provincie liggen.  
In principe speel je één uitwedstrijd en één thuiswedstrijd tegen hetzelfde team. Soms komt het voor dat 
een competitie te weinig teams bevat. Dan speel je vaker tegen elkaar.  
 
Informatie over wedstrijden en de uitslagen is te vinden op de HandbalNL App, via de website 
www.handbal.nl en op onze website www.vrone.nl. 
 
De spelers rijden met z’n allen naar een wedstrijd. Het verzamelpunt is meestal de parkeerplaats voor De 
Oostwal. Er wordt gereisd in auto’s van begeleiders en ouders van spelers.  
Er kan afgesproken worden om de beurt te rijden of er wordt een bedrag per kilometer afgesproken. De 
coach doet dit in overleg met de ouders.  
 
Handbal wordt in de sporthal maar ook nog op het veld gespeeld. Handbalvereniging  Vrone speelt het hele 
jaar in sporthal De Oostwal te Sint Pancras.  
Het winterseizoen loopt van november tot en met maart. In september, oktober, april en mei worden de 
uitwedstrijden nog veelal op een buitenveld gespeeld.  
 
Naast competitiewedstrijden speel je in een seizoen ook enkele toernooien. 
 

Jeugdscheidsrechter 
 
Bij alle wedstrijden moet een scheidsrechter de wedstrijd leiden. Binnen Vrone hebben wij een grote groep  
jeugdscheidsrechters die een aantal keren per jaar een wedstrijd fluiten. Alle spelers van de B-leeftijd krijgen 
een jeugdscheidsrechters opleiding. Zodat je bij de jongere teams als scheidsrechter / spelleider kan worden 
ingezet.  

Zaaldienst/wedstrijdsecretariaat/kantine 
 
Ieder team heeft gedurende het seizoen een aantal keren zaaldienst.  
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Taken coach/teambegeleider 
 
De teambegeleider heeft de volgende taken: 

• voor een wedstrijd nagaan of het minimum aantal spelers aanwezig is 

• tijdstip van vertrek vaststellen 

• eventueel afgelastingen doorgeven 

• mogelijk spelerstekort proberen op te vangen door spelers van lager spelende teams te 

benaderen (dat is altijd in overleg met de coach van het uitlenende team) 

• beschikbaar aantal auto’s nagaan 

• Wedstrijdformulier in orde maken in de app en definitief maken 

• opstelling en posities melden 

• wisselschema bedenken en spelers op tijd wisselen 

• ingooiballen beheren 

• warming up motiveren 

• Coach en team tegenstander verwelkomen 

• tijdens de wedstrijd opbouwend aanwijzingen geven 

• tijd in de gaten houden 

• het teruglopen en uitlopen begeleiden 

• spelers positieve verbeterpunten geven 

• bedanken tegenstander en scheidsrechter  

• navragen of iedereen zijn spullen mee heeft 

• controleren dat de kleedkamer netjes achter wordt gelaten, ook die van de tegenstander! 

• was regelen 

• zorgen dat een wedstrijdverslag wordt geschreven voor de website 

• controleren dat alle spelers weer mee terug gaan 

 

Taken trainer 
 
De trainer heeft eigenlijk maar één taak, namelijk jou het handbalspel met plezier- en goed te leren spelen. 
Dat zal hij doen door onder andere de volgende activiteiten: 
                
• uitleg geven over het spel 
• teamspirit bevorderen 
• verbeterpunten aangeven 
• worpen oefenen 
• conditie opbouwen 
• loopoefeningen doen 
• baloefeningen doen 
• leren op doel te schieten    
• leren samen te spelen en over te gooien 
• leren inwerpen 
• sprongschot 
• leren verdedigen      
 

Adressen sporthallen in de regio 

Zie HandbalApp 
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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/

