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1) Inleiding 
DFS Arnhem is een handbalclub, ontstaan uit een fusie tussen AHV Swift en AAC 1899 in 2017. De 
naam/afkorting ‘DFS’ staat voor 'Door Fusie Sterker'. De vereniging bestaat nu uit meer leden 
waardoor het haalbaar is om iedereen een plek te bieden bij DFS. Door het ontstaan van meer teams 
per leeftijdscategorie is het van belang om een helder en duidelijk jeugdbeleid vast te stellen, zal een 
leidraad zijn voor beslissingen inzake de jaarlijkse teamsamenstellingen. 
 
2) Uitgangspunten 
Algemeen: alle jeugdspelers worden in de gelegenheid gesteld om binnen de juiste leeftijdscategorie 
(NHV) en op het voor hen geschikte niveau te handballen. Om dat te bereiken is er een zorgvuldige 
procedure voor de samenstelling van de F-, E-, D-, C-, B- en A-teams (overzicht leeftijdscategorie 
DFS Arnhem). Elk lid zoveel mogelijk op eigen niveau kunnen spelen en ontwikkelen. 
 
Een uitlegbare indeling voor alle jeugdteams: 
* Plezier en handbal op passend niveau 
* Eenvoudiger en duidelijker proces - dus vroegtijdig communiceren met ouders 
* Transparant (proces) én vertrouwelijk (omgaan met beoordelingen) gaan hand in hand. 
 
Geldigheid: deze procedure geldt voor de samenstelling van alle Jeugdteams. 
Gelijkheid: de procedure is voor alle teams gelijk.  
Onafhankelijkheid: bij het samenstellen van de teams is de beoordeling van trainers, coaches en 
begeleiders en eventuele andere kaderleden van de vereniging niet leidend voor het indelen van hun 
eigen gezinsleden en/of familieleden. Zij onthouden zich van commentaar/stemming wanneer het over 
hun gezinsleden en/of familieleden gaat. 
Eindverantwoordelijkheid: de technische jeugdcommissie is samen met bestuurslid Jeugdzaken 
eindverantwoordelijk voor de samenstelling van alle jeugdteams. 
Planning: medio maart van ieder jaar wordt een integrale planning voor het proces van het 
samenstellen van de teams voor het komend seizoen via de nieuwsbrief en/of website bekend 
gemaakt. De planning wordt samengesteld door de technische jeugdcommissie. 
Grootte van de teams: de jeugdteams bestaan uit minimaal 7 tot maximaal 11 spelers/speelsters. 
We streven naar een teamsamenstelling die passend is bij de leeftijdsindeling van NHV. Indien die 
niet haalbaar is houden we rekening met het volgende: 
Het belangrijkste is dat de kinderen een plaats krijgen passend bij hun niveau en sociale context, 
rekening houdend met de verwachte groei van het kind. 
 
3) Rol technische jeugdcommissie 
De taken die behoren bij de technische jeugdcommissie zijn: 

• aanstellen/benoemen van trainers en coaches van alle jeugdteams 
• begeleiden trainers en coaches van alle jeugdteams 
• teamsamenstelling voor komend seizoen maken 
• zorgdragen voor de kwaliteitsverhoging van de deskundigheid trainers en coaches gedurende 

het seizoen door bijvoorbeeld het organiseren van intervisie, trainers/coachbijeenkomsten en 
stimuleren en aanbieden van opleidingen. 

• verbinding zijn tussen bestuurslid jeugdzaken en trainers/coaches van de jeugdteams 
• Op de hoogte zijn van de trainers/coach ontwikkelingen NHV (door bijvoorbeeld het volgen 

van de cursussen Opleiden op de club & Begeleiden op de club).  
 
De technische jeugdcommissie bestaat uit minimaal 3 personen en geeft advies aan bestuurslid 
Jeugdzaken. De voorkeur gaat uit naar leden die niet familiair betrokken zijn bij de jeugdleden om de 
objectiviteit te borgen. Daarnaast gaat onze voorkeur ook uit naar leden die niet een functie bekleden 
als trainer/coach bij DFS Arnhem. Indien zij toch familiair betrokken zijn zullen zij geen beslissing 
nemen in de selectie van hun familieleden.  
 
De technische jeugdcommissie komt in ieder geval 4x per seizoen bij elkaar: 

• Medio augustus  start seizoen doornemen 
• Medio januari  voortgang bespreken en voorbereiding komend seizoen 
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• Medio april   bespreken teamsamenstelling komend seizoen 
• Medio juni   evaluatie en afronden seizoen 

 
Advies om in ieder geval 1 persoon van de technische jeugdcommissie en/of bestuurslid Jeugdzaken 
de online-opleiding van NHV Trainersbegeleiding (Opleiden & Begeleiden op de Club) te laten volgen. 
 
4) Stappen en planning van de teamsamenstelling 
De procedure kent 5 stappen, welke hierna worden beschreven: 
1. Volgen van spelers door trainers en coaches 
Trainers en coaches van ieder team vullen gezamenlijk 2 x per seizoen het Voortgangsformulier (Zie 
bijlage 1) in waarmee zij de spelers individueel beoordelen. Het eerste ingevulde voortgangsformulier 
betreft de vorderingen in de eerste seizoenshelft en wordt uiterlijk 24 december digitaal bij de 
technische jeugdcommissie ingeleverd. Het tweede ingevulde formulier voortgangsformulier heeft 
betrekking op de tweede seizoenshelft en wordt uiterlijk 30 maart digitaal bij de technische 
jeugdcommissie ingeleverd. 
De informatie die op de formulieren wordt vermeld is vertrouwelijk van aard en wordt alleen bij de 
leden van technische jeugdcommissie bekend gemaakt.  
Deze beoordelingen zijn uiteraard gekoppeld aan de door NHV vastgestelde speelwijzes; 

• F-jeugd 
• E-Jeugd 
• D-jeugd 
• C-B-A- jeugd. 

 
2. Beoordeling door technische jeugdcommissie 
De leden van de technische jeugdcommissie beoordelen 2x per seizoen ieder jeugdteam op basis van 
een training en/of wedstrijd ten opzichte van dezelfde maatstaf (Voortgangsformulier) als de trainers 
en coaches en leveren deze volgens dezelfde planning als de trainers en de coaches in. Het kan ook 
zijn dat externe scouts deze opdracht krijgen van de technische jeugdcommissie. 
 
3. Kwaliteit trainers en coaches  
Uit onderzoek van 3 HAN studenten is gebleken dat tot 16 jaar PLEZIER van groot belang is bij het 
uitoefenen van sport. De trainer en coach zijn van groot belang om dit te realiseren. Vanuit het NHV 
wordt dit ondersteund door het aanbieden van diverse (online) opleidingen 
(https://www.handbal.nl/opleidingen/trainers/). Vanuit deze gedachte wil de technische 
jeugdcommissie de volgende voorwaarden/eisen stellen aan trainers/coaches:   
  minimaal  wenselijk 
F-jeugd  1   2 
E-jeugd  1   2 
D-jeugd  1   2 
C-jeugd  2   3  
B-jeugd  2   3 
A-jeugd  2   3 
*1  Online scholing NHV ‘Een beetje opvoeder’+ Handbalmasterz 
*2  Handbaltrainer 2 
*3  Handbaltrainer 3 
(Vrijstellingen zijn mogelijk zie HT2, HT3 & HT4, de toetsingscommissie NHV bepaalt per individu of er 
vrijstelling mogelijk is)  
De voorkeur vanuit de technische jeugdcommissie is om trainers en coaches te selecteren die 
beschikken over jarenlange (landelijke) handbalervaring. Daarnaast eisen wij dat iedere trainer/coach 
een VOG (verklaring omtrent gedrag) kan overleggen.  
 
Dit moet leiden tot: 

• meer plezier voor sporters 
• betere training voor sporters 
• trainers/coaches en sporters blijven langer bij DFS 
• ouders waarderen de club nog meer. 
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Jaarlijks worden er evaluatiegesprekken gevoerd tussen de leden van de jeugdcommissie en de 
trainers/coaches zodat inzichtelijk gemaakt kan worden waar de ontwikkelingsbehoeften van de 
trainer/coach en club liggen. Tijdens deze jaarlijkse gesprekken worden ook de ambities voor komend 
seizoen besproken.  
 
4. Samenstelling teams komend seizoen  
De samenstelling van de teams voor komend seizoen gaat als volgt: 

• Opstellen van het aantal wenselijke en haalbare teams en het daarbij behorende 
niveau komend seizoen door technische jeugdcommissie 

• Eerste teamsamenstelling op basis van de beoordelingen (stap 1 & 2, april) door 
technische jeugdcommissie 

• Bepaling van trainer en/of coach komend seizoen 
• Voordragen teamsamenstelling aan bestuurslid jeugdzaken voor definitieve 

vaststelling  
• Bekendmaking definitieve teamsamenstelling komend seizoen (mei) door middel van 

nieuwsbrief en/of website 
 
5.  Aanpassing teams na bekendmaking indeling komend seizoen 
In principe worden er na het bekend maken van de definitieve indeling geen wijzigingen meer in de 
teamsamenstelling aangebracht. In uitzonderlijke gevallen kan een individueel geval door de 
technische jeugdcommissie in samenspraak met bestuurslid Jeugdzaken in behandeling worden 
genomen. Mocht blijken dat een speler daadwerkelijk niet in het juiste team is geplaatst, dan beslist de 
technische jeugdcommissie na consultatie met de betrokken coaches en trainers over betreffende 
geval. 
 
5) Trainers-coach team plan komend seizoen 
Iedere coach en trainer maakt na concept bekendmaking van de teamsamenstelling een globaal plan 
(uiterlijk 1 mei) op hoe het komend seizoen vorm te geven: 

• Voorbereiding 
• Aantal trainingen en tijden en trainingsperiode 
• Voorkeur wedstrijddag/tijden 
• Toernooien na/voorseizoen 

 
De volgende trainingsintensiteit hanteert DFS: 
E/F/D-jeugd   minimaal 1x 1 uur per week trainen 
C/B/A-jeugd   minimaal 2x1 uur per week trainen 
Uiterlijk 1 juni zal de besluitvorming hierover plaatsvinden tussen technische jeugdcommissie en 
bestuurslid Jeugdzaken. Dan zal deze informatie samen met de bekendmaking van de 
teamsamenstelling worden gecommuniceerd naar de leden via de nieuwsbrief en website. 
 
6) Toelating na 01 juni of tijdens het seizoen: 
De indeling wordt gemaakt op basis van de proeftrainingen en zal op basis van het ingevulde 
voortgangsformulier ingedeeld worden bij een team. In eerste instantie is de leeftijd een bepalende 
voorwaarde. 
 
7) Meespelen/trainen met een hoger team: 
Ieder lid van DFS Arnhem mag zijn of haar wens uitroepen om mee te trainen met een hoger team. Dit 
zal altijd in overleg gaan met de desbetreffende trainers/coaches. De regel is dat het eigen team 
voorgaat, tenzij door de technische jeugdcommissie in overleg met betrokkenen anders is besloten. 
 
 
De eerder vastgestelde documenten Huishoudelijk reglement 1.0 (12 november 2018) en Normen en 
waarden 1.0 (24 november 2018) zijn aanvullend op dit document. 
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Bijlage 1 Voortgangsformulier DFS Arnhem 
 
Naam speelster/speler  : ……............................................................................ 
 
Huidig team   : …………………………………………………………… 
 
Voortgang ingevuld door  : …………………………………………………………… 
 
Datum    : …………………………………………………………… 
 
Technische vaardigheden: 
 
 Vangen   onvoldoende/voldoende/goed/zeer goed 
 
 Werpen   onvoldoende/voldoende/goed/zeer goed 
 
 Individuele actie onvoldoende/voldoende/goed/zeer goed 
 
 Sprongschot  onvoldoende/voldoende/goed/zeer goed 
 
 Linkshandig  Ja/Nee 
 
 Rechtshandig  Ja/Nee 
 
Keeper: 
 
 Uitvaltechnieken Ja/Nee 
 
 Positie   Ja/Nee 
 
 Snelheid  Ja/Nee  
 
Tactische vaardigheden: 
 
 Positiegevoel  onvoldoende/voldoende/goed/zeer goed 
 
 Verdedigen  onvoldoende/voldoende/goed/zeer goed 
 
 Aanvallen  onvoldoende/voldoende/goed/zeer goed 
 
Fysieke vaardigheden: 
 
 Snelheid  onvoldoende/voldoende/goed/zeer goed 
 
 Sprongkracht  onvoldoende/voldoende/goed/zeer goed 
 
 Lenigheid  onvoldoende/voldoende/goed/zeer goed 
 
 Voetenwerk  onvoldoende/voldoende/goed/zeer goed 
 
 Armkracht  onvoldoende/voldoende/goed/zeer goed 
 
Mentale vaardigheden: 
 
 Inzet   onvoldoende/voldoende/goed/zeer goed 
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 Trainingsopkomst onvoldoende/voldoende/goed/zeer goed 
 
 Wedstrijdmentaliteit onvoldoende/voldoende/goed/zeer goed 
 
 Plezier   Ja/Nee 
 
 Teamplayer  Ja/Nee 
 
 
 
Opmerkingen/verbeterpunten (altijd invullen indien er hierboven minimaal 1x onvoldoende of zeer goed is 
aangemerkt): 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
….…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Teamadvies komend seizoen: ……. 
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Bijlage 2: Motorische piramide HAN studenten bijeenkomst 28 november 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot 12 jaar    à PLEZIER 
Tussen 12 en 16 jaar   à ontwikkeling sportmentaliteit 
16 jaar     à Mogelijke start Topsport 
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