
Beste verenigingen van het cluster Westland-Midden 

Delftland, 

Na de sportzomer 2016 met deelname van het Nederlands dames handbalteam aan de OS in Rio, 

gaat in het weekend van 27-28 augustus het handbalseizoen 2016-2017 beginnen.  De Westlandse 

Handbal Denktank (WHD) streeft er naar de kaderleden van de Westlandse handbalverenigingen 

inhoudelijk te ondersteunen, ook in het seizoen 2016-2017.   

Achtergrond. 

Bij de start van een nieuw seizoen zijn er meestal veel  nieuwe coaches (ouders).  Niet alle 

spelers/speelsters en coaches, maar ook ouders en spelleiders zullen al goed bekend zijn  met de 

afwijkende  spelregels voor de jongste jeugd. Ook weten ze  vaak nog niet hoe hoe ze met deze 

afwijkende speelwijze  om moeten  gaan in de coaching. De informatievoorziening van het NHV over 

de aangepaste speelwijze voor de jongste jeugd is terug te vinden op de website van het NHV, 

Voor de F-jeugd: http://www.handbal.nl/userfiles/Roy/NHV-Geefkindern-a5_definitief.pdf 

en voor de E-jeugd: http://www.handbal.nl/userfiles/Roy/E-jeugd_Speelwijze_2015-2016.pdf. 

Nieuwe Speelwijze D-jeugd  

Om de nieuwe speelwijze voor de D-jeugd bekend te krijgen bij de coaches worden er landelijk naast 

clinics, voor alle teams “spelvisietoernooien” georganiseerd.  

 

Foto : Grote opkomst in Westland bij clinic over nieuwe speelwijze D-jeugd, juli 2016. 

De organisatie van de “spelvisietoernooien” bij de D-jeugd in het weekend van 27-28 augustus  ligt 

bij het NHV centraal. Zij zijn bij de indeling uitgegaan van de competitiepoules in de zaal.  In het 

Westland is VELO gastheer van 3 poules. Teams, die in andere poules zitten moeten naar WHC (28 

augustus) of Ventura. 

 

http://www.handbal.nl/userfiles/Roy/NHV-Geefkindern-a5_definitief.pdf
http://www.handbal.nl/userfiles/Roy/E-jeugd_Speelwijze_2015-2016.pdf


Oefenwedstrijdjes E- en F-jeugd binnen het Westland-Midden Delftland 

Voor het tweede jaar organiseert de Westlandse Handbal Denktank zelf . bij aanvang van het nieuwe 

seizoen voor de E-jeugd en  F-jeugd teams van de verenigingen uit het cluster  Westland-Midden 

Delftland oefenwedstrijdjes en wel op zaterdag 27 augustus a.s..   

 

 

Foto : Grote opkomst in Westland bij oefenwedstrijdjes E-jeugd  bij VELO ,  augustus  2015. 

De E-jeugd speelt vanaf 13.30 uur bij Westlandia, op Sportpark de Hoge Bomen in Naaldwijk.   

De F-jeugd speelt vanaf 10.30 uur bij ODIS, aan de Veilingweg  in de Lier.  

Uit de aanmeldingen, zie onderstaande tabel  blijkt dat we in het Westland-Midden Delftland  nog 

steeds over heel veel enthousiaste handballende jeugd beschikken. 

Aangemelde teams: 

      Vereniginging F   teams E   teams  
Schipluiden 3x       2x      

DIOS                          1x 2x  

Quintus                          2x 4x  

Verburch  2x . 2x  

Velo 7x 7x  

Odis 1x 4x  

Westlandia 2x 4x  

    
 

Om de kennis over de speelwijze bij de  jongste-jeugd bij de coaches en spelleiders te vergroten zal 

er voorafgaande aan de wedstrijdjes bij ODIS (om 10.00 uur) en bij Westlandia  (om 13.00 uur) 

voorlichting worden gegeven aan coaches en spelleiders (eventueel zijn ouders ook welkom), door 

de Westlandse Handbal Denktank.  



Ook rond de wedstrijden is de WHD  bereid coaches  te ondersteunen,. Het is de bedoeling dat 

coaches ook onderling praten en overleggen over het spel. De nieuwe opzet vraagt  om goede 

communicatie tussen  coaches en spelleiders.  Ouders zullen bewust afstand moeten bewaren : 

“Geef de kinderen hun spel terug”. Bij de oefenwedstrijdjes  draait het 27 augustus om plezier en 

leren en absoluut niet om resultaat!  

Wedstrijdprogramma  

Alle teams spelen twee wedstrijdjes van tweemaal 8 minuten met 2 minuten rust. Er is geprobeerd 

de indeling van de wedstrijdjes zoveel mogelijk te baseren op de competitie sterkte. Bij grote 

krachtsverschillen verzoeken we de coaches zelf aanpassingen te doen. 

    
Spelleiding: 

In het wedstrijdprogramma  bij de wedstrijden staat  tevens vermeld  welke vereniging voor de 

spelleider(s) moet zorgen. Het is als club verstandig om de spelleiders, die straks wekelijks gaan 

fluiten ook naar de voorlichting te laten komen. Eventueel kunnen ook ouders of coaches voor het 

fluiten worden ingezet, mits ze voldoende op de hoogte zijn van de regels en over een fluitje 

beschikken. 

Onderling ruilen van wedstrijdjes om te fluiten is natuurlijk toegestaan. Iedere deelnemend team 

staat eenmaal ingedeeld om te fluiten. 

Shoot-outs: 

We hebben in het wedstrijdprogramma ook tijd ingepland  om met  shoot-outs te oefenen. De 

organisatie en de leiding laten we aan de coaches over. Gewoon rijtjes vormen: kind dat geschoten 

heeft gaat daarna keepen. Kortom ieder kind schiet een keer en keept een keer. De E-jeugd begint 

ter hoogte van de middenlijn met tippen. 

 

Namens de Westlandse Handbal Denktank 

Andre Stougje, Jan van Kester, Richard Scholtes, Branca van Swinderen, Theo Haak, Jesper Drenth.       


