
 
 

JEUGD OPLEIDING VOC HANDBAL 

 
Het is de bedoeling dat we met meerdere mensen gaan samenwerken om de jeugdopleiding 

van de VOC op een hoger niveau te krijgen. De jeugdcoördinator zal samen met de 

hoofdtrainer en de jeugdtrainsters van A-, B-, C- en D-jeugd hiervoor zorg gaan dragen. 

 

De basis is het allerbelangrijkste en is onontbeerlijk voor de opleiding. 

Daarbij dienen wij vooral te denken aan;  

 

1. TECHNIEK  D, C, B, A. 

 

2. MOTORIEK  D, C, B, A. 

 

3. COORDINATIE  D, C, B, A. 

 

4. KRACHT   B, A. 

 

5. LOOPSCHOLING  D, C, B, A. 

 

6. TACTIEK   C, B, A. 

 

Wat de meisjes leren moeten ze ook goed leren, veel herhaling is daar voor nodig. 

De trainsters moeten garant staan voor gevarieerde trainingen maar wel steeds met hetzelfde 

doel. Speelsters moeten leren dat die herhaling nodig is en dat ze zelf bewust bezig moeten 

zijn met hun ontwikkeling, uiteraard begeleid door de trainster van de desbetreffende groep.  

 

Het winnen van een wedstrijd is belangrijk maar moet zeker bij D- en C-jeugd ondergeschikt 

zijn aan het opleiden. Bij deze leeftijdscategorie moeten de meisjes zoveel mogelijk 

speelminuten krijgen en dan hebben we het over alle meisjes, dus ook de wat “mindere” 

speelsters. 

Door veel te spelen kunnen zij zich ontwikkelen en de trainsters kunnen goed zien waar er op 

de training aan gewerkt moet worden. Als meisjes in deze leeftijd immers te weinig spelen 

kunnen we dat niet constateren. B- en A-jeugd speelsters krijgen meer te maken met het 

belang van het winnen van een wedstrijd en de daarbij behorende speelminuten. 

Voor de ontwikkeling van jeugdspeelsters is het belangrijk dat zij op meerdere posities 

(minimaal 2) leren spelen. Hierdoor zullen zij elkaar beter begrijpen en wordt het wisselen 

van posities een stuk makkelijker. We hopen hierdoor allround speelsters te creëren  die op 

meerdere plekken inzetbaar zijn. Op latere leeftijd zal blijken op welke plek(ken) zij het best 

tot hun recht komen in het team en in de wedstrijd. 

 



I.L.P. (Individueel Leer Plan)   
Het is de bedoeling dat iedere speelster die in de C, B of A jeugd selectie speelt een eigen 

map krijgt met vaardigheden die zij moet beheersen of waar zij aan moet werken. In het 

verleden is gebleken dat speelsters dit heel leuk vinden en het vaak een extra stimulans geeft. 

Deze map dragen zij de gehele jeugd opleiding van VOC met zich mee. Nieuwe train(st)ers 

kunnen dan direct de sterke en mindere ontwikkelde kwaliteiten van de speelsters leren 

kennen. 

Ook willen we in het I.L.P. meer aandacht gaan besteden aan de balans, wat een belangrijk 

onderdeel is voor de coördinatie. Door middel van oefeningen kan de balans een stuk 

verbeterd worden. 

De balans is zeer belangrijk in de schijnbeweging en het voorkomen van blessures.  

 
 

Clinics 
Het is de bedoeling om een paar keer per jaar clinics voor de eigen jeugd te gaan organiseren, 

zowel voor speelsters als voor keepsters. Dit zullen voornamelijk specialisatie trainingen gaan 

worden, b.v. verdedigen, schijnbewegingen, schottraining, keeperstraining enz. Dit kan met 

een gasttrainer/ster zijn maar ook door iemand uit de eigen trainer(ster) staf. Voor deze clinics 

willen wij ook selectie speelsters van onze Dames 1/2 in gaan zetten. 

 

Werken aan een hoger niveau 
Het trainen bij oudere leeftijdsgroepen kan ook zeer stimulerend werken. Het is goed voor 

speelsters om op een niveau hoger mee te trainen. Het spel gaat sneller en de fysieke 

tegenstand is groter. In de regel schuiven we in de tweede helft van het seizoen speelsters 

door naar oudere leeftijd categorieën. Dat wordt onderling door trainers/sters bepaald, hierin 

speelt het talent van een speelster de belangrijkste rol. De ontwikkeling van het individu staat 

immers voorop.  

 

We hebben ook te maken met speelsters die de leeftijd bereikt hebben om over te gaan naar 

een oudere leeftijdsgroep. Als die speelster het in zich heeft om de selectie van die groep te 

halen kan zij mee gaan trainen in de des betreffende groep. Mocht dat niet het geval zijn moet 

zij gewoon tot einde seizoen bij haar leeftijdgenoten mee blijven trainen. 

Het samenvoegen van eerste teams zal zeker moeten gebeuren als het tweede team niet 

vaardig genoeg is om de training te kunnen volgen. We zullen dan moeten gaan kijken naar 

mogelijkheden om b.v.  C en B jeugd  en  B en A jeugd samen te laten trainen. Dit komt het 

trainingsniveau en de ontwikkeling van de speelsters zeker ten goede. Natuurlijk moeten we 

de speelsters uit een tweede team die het niveau nog kunnen halen de kans geven om mee te 

trainen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Discipline 

En dan nog een naar onze mening een belangrijk punt, de DISCIPLINE !!!! 

Hier kun je natuurlijk niet op trainen maar is wel van essentieel belang om op hoog niveau te 

kunnen sporten. Hier wat regels die bijdragen tot een goede discipline, 

 

1. Het op tijd komen van speelsters tijdens wedstrijden en trainingen 

 

2. Het tijdig afbellen voor wedstrijden en/of trainingen 

 

3. Afspraken na komen met de trainster 

 

4. Het met respect behandelen van de trainer/ster en mede speelsters 

 

5. Als de trainer/ster praat wordt er geluisterd en de bal wordt in de handen gehouden 

 

6. Samen en serieus bezig zijn met de wedstrijdvoorbereiding en warming-up 

 

Al deze regels gelden natuurlijk niet alleen voor speelsters maar ook voor de trainsters, een 

goed voorbeeld doet immers goed volgen. 

Al deze punten zijn nodig om het niveau bij de jeugd van de VOC om hoog te tillen, wij zijn 

ervan overtuigd dat dit mogelijk is mits iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft. 

Natuurlijk wil je als trainster/coach het hoogst haalbare voor je team, kampioen worden is 

immers de kroon op je werk als trainster. Maar daarbij moeten we niet vergeten dat de 

opleiding op de eerste plaats dient te komen. We zijn er van overtuigd als de opleiding goed is 

dat de resultaten van zelf gaan komen. Dat hebben we immers in het verleden wel bewezen bij 

de jeugd en de Dames 1. 

 

Ook voor de individuele speelster is hierin een rol weggelegd, meisjes in de leeftijd van B- en 

A jeugd moeten bewuster met hun ontwikkeling bezig zijn. Het gebeurd te vaak dat speelsters 

gewoon “gezellig” komen trainen en daardoor een stoorzender zijn in de groep. Het is de taak 

van de trainster om ze hiervan bewust te maken. Het motto is: 

 

“Je speelt immers zoals je traint” 
 

Als je niet elke training voluit gaat  kun je niet verwachten dat er wel een prestatie geleverd 

gaat worden in de wedstrijd. Het I.L.P is daarom een van de manieren om speelsters bewust te 

maken van hun eigen ontwikkeling. 

 

Aandacht voor de breedte sport 
En dan als laatste moeten we ook de breedte sport niet vergeten. Er zijn immers ook meisjes 

die het niveau van een selectie niet halen of gewoon gezellig een balletje willen gooien. 

Hiervoor moet natuurlijk ook ruimte zijn. Het gebeurd te vaak dat prestatie en recreatie 

handbal door elkaar lopen. De trainer/sters  kunnen hierdoor vaak niet de oefenstof bieden die 

nodig is om een groep/speelster verder te laten ontwikkelen. Er dient dus een betere scheiding 

te komen tussen prestatie en recreatie handbal.  

 

De recreanten hebben natuurlijk recht op trainingstijd maar dat moet in verhouding staan. De 

selectie teams trainen meer dan de recreatie teams. Mocht een meisje tussen wal en schip 

raken zal er individueel naar mogelijkheden gezocht worden om mee te trainen bij de hogere 

teams. 



 

EEN GOEDE OPLEIDING IS VAN BELANG OM DE DOORSTROOM NAAR ONZE 

DAMES SELECTIE TE KUNNEN WAARBORGEN. DOOR GOEDE 

SAMENWERKING EN MET DE NEUZEN DE ZELFDE KANT OP MOET HET 

LUKKEN OM DE JEUGDOPLEIDING VAN DE VOC OP EEN NOG HOGER 

NIVEAU TE KRIJGEN!!! 

 

 

 


