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HUBO HANDBAL 
 



A. GLOBAAL BELEIDSPLAN 
 

1) VISIE 
 
De ‘totale’ jeugdopleiding van de nieuwe fusieclub wordt gespreid over 8 à 10 jaren van intensieve 
training, zowel voor de spelers die “kiezen voor de breedtesport” als voor de spelers die “de top 
ambiëren”. Dit meerjarenplan wordt gedragen door een filosofie en een toekomstgerichte visie  van 
de club.  
De jeugdopleiding gebeurt op 2 locaties, zijnde Hasselt en Tongeren. De jeugdacademie - waarvan 
hierna sprake - zal hoofdzakelijk doorgaan in Hasselt en is zowel toegankelijk voor meis jes  a ls voor 
jongens. 
De filosofie onderbouwt het voortbestaan van de club Hubo Handbal op het hoogste niveau. De visie  
wordt geconcretiseerd op basis van een evenwichtige structuur. Dit wil zeggen dat het realiseren van 
dit project enkel mogelijk is met de hulp van een goed visionair beleid, veel 
medewerkers/vrijwilligers en een degelijke financiële ondersteuning.  
Om dit ambitieuze plan te laten slagen hebben we een ‘Handbalacademie’ opgestart. 
 

1. De filosofie 

Wij ambiëren een professionelere uitbouw van een jeugdopleiding. Een jeugdopleiding die model 
staat voor Vlaanderen en bij uitbreiding voor België. Een opleiding waarvan getalenteerde jongeren én 
hun ouders deelgenoot willen zijn. Een opleiding waar jongeren met ambitie uit heel Vlaanderen op 
korte termijn kunnen instappen en van kunnen genieten. Met andere woorden: de club s treeft naar 
een opleidingsmodel dat straks voorziet in een opvolging van de eerste ploeg op het hoogste niveau. 
Belangrijk om weten is dat de ‘extra trainingen’ aangeboden worden aan alle jeugdspelers van 
Limburg en omgeving, die ambitie en talent hebben. Spelers zullen welkom zijn wanneer het brede 
sportieve aanbod van de handbalacademie in hun club niet aangeboden wordt. 
De club staat erop dat de jeugdopleiding een dubbel verhaal wordt. Zowel de spelers die kiezen voor 
handbal als breedtesport en de laatbloeiers moeten - net als de talenten - hun plaats krijgen in de 
structuur van de club. Anders gezegd krijgen zowel de toppers als de minder getalenteerde spelers de 
gewenste aandacht.  
 
Kortom, vanuit een overkoepelende jeugdwerking bieden we enerzijds ‘handbal als breedtesport’  
aan op de 2 locaties (Hasselt en Tongeren) en anderzijds wordt ‘handbal als topsport of kortweg de  
handbalacademie’ omwille van bestaande akkoorden exclusief aangeboden in Hasselt.  
 
Talentrijke en ambitieuze spelers krijgen in de club een ‘topsportopleiding’ aangeboden die hen tot 
een vooropgesteld hoger niveau zullen brengen. Om ‘tophandbal’ een slaagkans te geven wordt de 
frequentie (het aantal) van de trainingen uiteraard opgedreven. Hiervoor hebben we de volle s teun 
van de ouders en de medewerking van meerdere Hasseltse scholen nodig. Het betreft een 
samenwerking die voldoende klaar en duidelijk met alle actoren wordt afgesproken. 
Naast een handbalacademie bieden we uiteraard ook handbal als breedtesport aan. In beide gevallen 
spelen we handbal in competitie (d.w.z.: ieder spelend lid kan 3 maal per week trainen en 1 
competitiewedstrijd spelen).  
 
Jongere spelers zijn van bijzonder groot belang voor de toekomst en het voortbestaan van de club. 
Iedere jeugdspeler moet zich thuis voelen in onze club en kiest vervolgens voor het niveau van 
handbal dat op zijn of haar maat gesneden is. Om de werking van de academie op een hoog niveau te 
kunnen bestendigen, acht de club het noodzakelijk dat er naast de talenten in de club ook nog 
jongeren worden opgespoord in België (talentdetectie en selectie). De taal mag in dit verhaal geen 
drempel zijn. Wij beschouwen het graag als een verrijking. 
 



2. De visie 

Om deze filosofie te concretiseren moet er een opleidingsvisie zijn die gekoppeld wordt aan middelen 
en mogelijkheden. We willen werken met kwaliteitsvolle trainers die bereid zijn voldoende tijd te 
investeren in de opleiding van jongeren en die zich permanent bijscholen om van de nieuwste trends  
in onze sport op de hoogte te blijven.  
Wij betrachten een opleiding op maat van de jonge atleet.  
 
Het is erg belangrijk dat de spelers altijd geëngageerd aanwezig zijn op de trainingen. De rol van de 
ouders is dan ook bijzonder belangrijk. Daarom willen wij de ouders op een bewuste manier 
integreren in de combinatie van studie en de handbalacademie. Wij wensen de ouders te erkennen in  
dit verhaal. We zullen hen op de hoogte houden van onze manier van werken en van de sportieve 
evolutie van hun kind.  
 
Voor de jeugdopleiding van de spelers die voor de breedtesport kiezen, werken we met een 
gematigde prestatiedruk. Wij vragen aan iedereen een correct engagement t.a.v. het team waarmee ze 
in competitie samenspelen. Deze spelers trainen in principe 3 maal/week. 
Wat betreft de jeugdopleiding binnen de ‘handbalacademie’, is het een prioriteit om talentrijke en 
gemotiveerde jongeren kansen te geven om de top te bereiken. Dit wil zeggen dat we deze jongeren 
zowel op mentaal als op technisch en fysiek vlak voorbereiden en begeleiden op hun weg naar de top. 
Het is dan ook vanuit dat oogpunt noodzakelijk en vanzelfsprekend dat we het aantal trainingen 
opdrijven tot 7 trainingen/week. Dit betekent dat we streven naar een maximum van 5 baltrainingen  
+ 2 fysieke trainingen (zoals: stabilisatie, krachttraining en loopscholing). 
Deze ambitieuze visie houdt in dat er extra trainingen georganiseerd worden in overleg en in 
samenwerking met 6 secundaire scholen in Hasselt. Op deze manier wordt op dinsdag- en 
donderdagochtend een extra individuele training aangeboden.  
 
Wij starten het tweesporenbeleid vanaf de leeftijd van 14 jaar (cfr. de J16). Iedere jeugdspeler krijgt de 
kans om te trainen/te spelen op zijn/haar niveau volgens zijn/haar keuze. Naast de topsport 
besteden we voldoende aandacht aan het handbalaanbod in de breedtesport. Iedere jeugdspeler moet 
succeservaringen en uitdagingen kunnen beleven. De club zorgt om die reden voor het welbehagen 
van de jonge atleet. Tijdens de trainingen zullen de jongeren om deze reden gedifferentieerd en 
geïndividualiseerd begeleiding krijgen.  
Om de jeugdspeler volwaardig aan zijn trekken te laten komen kan een jeugdspeler, in overleg met de 
betrokken trainers, de jeugdcoördinatoren en de ouders, overgeplaatst worden naar een hogere 
leeftijdscategorie. In dit geval wordt rekening gehouden met het ontwikkelingsstadium van de jonge 
atleet in kwestie (m.a.w. de biologische leeftijd en de mentale draagkracht zijn belangrijke 
parameters). Op deze manier trachten wij de uitdagingen en de succeservaringen in evenwicht 
houden.  
 
Tenslotte huldigen wij het motto: “Winnen mag, maar moet niet!” Dit motto moet gedragen worden 
door al de trainers, de spelers én ook door de ouders! Op langere termijn zal iedereen de grote 
winnaar zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) DOELSTELLINGEN JEUGD 
 
1. Sportieve doelstellingen 
 

o Grote instroom van jeugdleden 
o In elke leeftijdscategorie per locatie minimaal 1 ploeg in competitie.  
o Aantrekken en opleiden van gekwalificeerde en enthousiaste trainers 
o Om de 2 jaar een jeugdspeler laten doorstromen naar de eerste ploeg 
o Jeugdspelers opleiden voor minimum 1e nationale 
o Aanbieden van een kwalitatief hoogstaand programma voor de verschillende jeugdploegen 

met internationale wedstrijden 
o Internationale contacten opbouwen, uitbreiden en onderhouden 
o Spelers die een internationale transfer kunnen forceren, steunen en begeleiden in hun keuze 
o Sportieve toekomst van club verzekeren 

 
2. Extrasportieve doelstellingen 
 

o Zoveel mogelijk kinderen laten kennis maken en plezier geven aan de handbalsport door 
streethandbal te promoten in de basisscholen in Tongeren en Hasselt 

o Aanbieden van breedtesport en topsport 
o Goede pedagogische en sporttechnische begeleiding aanbieden 
o Opvoeden van onze jeugdspelers: meegeven van belangrijke waarden zoals fairplay, omgaan 

met winst en verlies, respect voor tegenstrevers, scheidsrechters, medespelers, materiaal, … 
o Opleiden jeugdscheidsrechters 
o Organisatie van meerdere activiteiten per jaar 
o Uitbouwen van een ‘netwerk’ tussen Hubo Handbal en de scholen/turnleerkrachten in 

Tongeren en Hasselt 
o Opstarten en mee ondersteunen van nieuwe jeugdkernen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) JEUGDORGANIGRAM 
 

3A) ORGANISATIE 
 
Om een verticale planning succesvol te realiseren moet er een degelijke structuur zijn binnen de 
jeugdwerking. De club beschikt daarom over een jeugdbestuur dat geleid wordt door een voorzitter. 
De jeugdvoorzitter vertegenwoordigt de jeugdafdeling in de Raad van Bestuur. 
 
Het jeugdbestuur houdt zich bezig met alle jeugdspelers en jeugdspeelsters van 3 tot 18 jaar. Wat de 
technische (sportieve) verantwoordelijkheid betreft, doen we een beroep op een jeugdcoördinator die - 
in overleg met de hoofdtrainer en de technische directeur - de sportieve lijnen uitzet met de hulp van 
een horizontale en verticale jaarplanning. Hij beschikt over één trainer en één begeleider per ploeg om 
zijn opdracht uit te voeren.  
 
Het Jeugdbestuur (J.B.) 

a. de jeugdvoorzitter waakt over de gemaakte afspraken betreffende de jeugd op financieel  en 
sportief vlak binnen de Raad van Bestuur. Hij roept het jeugdbestuur (zijn naaste 
medewerkers: al de begeleiders, de secretaris en de jeugdcoördinator) samen om te waken 
over het beschikbare budget, het ontwikkelen en bewaken van een positief imago van de club 
en de organisatie van extra jeugdactiviteiten. 

b. de secretaris zorgt voor alles wat met de jeugd te maken heeft maar datgene dat los staat van 
de federatie 

c. de jeugdcoördinator waakt erover dat de uitgezette lijnen gerespecteerd worden. Hij stuurt 
zijn trainers (bij), zorgt voor bijscholingen en stimuleert om deel te nemen aan VTS 
trainerscursussen. Hij staat in dagelijks contact met de Technisch Directeur. Hij vergadert en 
praat met de trainers buiten de vergaderingen van de jeugd. 

d. de vaste begeleid(st)ers per jeugdploeg in competitie: hij/zij zorgt voor een communicatie 
tussen de spelers, de ouders, de trainer en bewaakt het imago van de club. 

e. Het jeugdbestuur vergadert 1 maal per maand!  
 
 

1. Raad van bestuur vzw 
 
ALGEMEEN VOORZITTER     Luc Tack 

ONDERVOORZITTER     Tom Heeren 

ONDERVOORZITTER     Dany Knapen 

SECRETARIS VZW      Thierry Laermans 

FINANCIEN       Tom Heeren 

COMMUNITY MANAGER     Christian Chtuka 

SOCIAAL SECRETARIAAT     Eddy Withofs 

JEUGDVOORZITTER      Geert Schiffeleers 

LEDEN       Paul Heleven 

 

 

 
 
 



2. Dagelijks bestuur 
 
VOORZITTER      Luc Tack 

SECRETARIS CLUB      Katrien Carpentier 

SECRETARIS DAGELIJKS BESTUUR   Tina Mulaert 

API        Lieve Brône 

LEDEN 

Isabelle Carpentier – Ludo Hermans – 

Wilfried Mertens – Geert Schiffeleers 

– Tom Heeren – Marc Willemans – 

Dany Knapen – Christian Chtuka 

  

3. Jeugdbestuur 
 
VOORZITTER      Geert Schiffeleers 

SECRETARIS/ADMINISTRATIEF JEUGDCOÖRDINATOR Katrien Carpentier 

SPORTTECHNISCH JEUGDCOÖRDINATOR TONGEREN Jelle Tack  

SPORTTECHNISCH JEUGDCOÖRDINATOR HASSELT Tijl Habraken 

PROMOTIEVERANTWOORDELIJKE   Isabelle Carpentier – Kris Jackers 

CONTACTEN VHV/PKL     Jelle Tack 

WEBSITE/FACEBOOK     Christian Chtuka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3B) TECHNISHE STAF 
 
1. Sporttechnische coördinatoren 
 
SENIOREN    Peter Portengen 

JEUGD    Jelle Tack – Tijl Habraken 

 
2. Trainers jeugd Tongeren 
 
Multimove Ania Jaszczuk, Xander Rondas, Arthur Pierart, Arthur 

Schouterden, Julie Laquay, Karen Peters, Kalijn Poelmans 

JM6 - JM8 – JM10 Jelle Tack, Patrick Stegemann, Katrien Carpentier, Karen 

Peters 

J12 Dries Boulet, Kris Jackers, Arthur Vanhove 

M13 Isabelle Carpentier, Peter Vos 

J14     Nuno Carvalhais 

M15     Kevin Reners, Peter Roosen 

J16     Waldi Jaszczuk 

M17     Diethard Huygen 

J18     Bujar Qerimi, Julien Devisch 

2. Trainers jeugd Hasselt 
 
Multimove Ulla Wolak 

JM6 - JM8 – JM10 Lander Arits, Petra Lamberigts, Sarah Schouterden 

J12 Samuel Degbey, Yme Bertels 

J14     Sarah Schouterden 

M15     Kevin Reners, Peter Roosen 

J16     Andrei Buciuman 

M17     Diethard Huygen 

J18     Tijl Habraken 

 

STABILISATIETRAINING  Andrei Buciuman 

KRACHTTRAINING   Jan Adriaens 

KEEPERTRAINING   Walter Peeten, Zoran Kenjic 

 

 

   
 
 

 



ONDERSTEUNING TRAINERS 
 
Als club streven we naar een zo goed mogelijke begeleiding van onze jeugdspelers. Om dit doel te 
bereiken, moeten ook de trainers van een zo hoog mogelijk niveau zijn. Daarom trachten we hen op 
volgende manieren te ondersteunen: 
 

o de jeugdtrainers krijgen het jeugdplan met de doelstellingen per leeftijdscategorie 
o 2-maandelijks is er een sporttechnische vergadering met alle jeugdtrainers 
o de jeugdtrainers worden aangemoedigd om een zo hoog mogelijk diploma te behalen 
o mogelijkheid tot uitlenen van DVD’s en tijdschriften bij de jeugdcoördinator (cfr. 

oefenstofbibliotheek) 
o de jeugdtrainers worden via mail op de hoogte gesteld + aangemoedigd om naar 

bijscholingen te gaan (kosten worden terugbetaald) 
o de jeugdcoördinator zal van elke jeugdtrainer 2 trainingsverslagen opmaken en dit onderling 

bespreken 
o jaarlijks wordt er 1 bijscholing georganiseerd binnen de club waaraan elke jeugdtrainer 

verplicht is van deel te nemen 
o  ‘stagiair-trainer’: Julie Laquay, Noah Musiek, Arthur Schouterden, Artur Pierart, Xander 

Rondas, Lucca Swennen, Nisse Janssens  helpen regelmatig op jeugdtrainingen en multimove 
en worden door de andere trainers en de jeugdcoördinator opgevolgd en begeleid. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4) ORGANISATIE EN DEELNAME TORNOOIEN 
 
De organisatie van de eigen jeugdtornooien gebeurt door het jeugdbestuur. Ook de planning van 
deelname aan tornooien wordt in het jeugdbestuur besproken.  
Het doel van deze tornooien is onze jeugdspelers zoveel mogelijk wedstrijden laten spelen, en l iefs t 
van een zo hoog mogelijk niveau. 
 

o jaarlijkse organisatie van internationaal jeugdtornooi Ambiorixcup (augustus) –  
Hallentornooi (januari) 

o 2 welpentornooien per jaar worden georganiseerd (oktober – maart) 
o deelname aan minimum 6 andere welpentornooien in Noord en Zuid-Limburg 

(planning wordt opgemaakt in september) 
o organisatie welpentornooien lokaal (Kortessem – Bilzen) 
o jaarlijkse deelname met verschillende jeugdploegen aan internationale tornooien 

Berchem, Dudelange, Beek, Quintus 
o trachten deel te nemen aan KIDSDAY 
o deelname buitenlands tornooi (Kerst of zomer) 

 
 
 

5) BIJSCHOLINGEN 
 
Om een zo goed mogelijke jeugdwerking te bekomen, is de opleiding van de jeugdtrainers zeer 
belangrijk. Daarom worden alle jeugdtrainers gestimuleerd om deel te nemen aan bijscholingen: 

o jaarlijks wordt er 1 bijscholing georganiseerd binnen de club waaraan elke jeugdtrainer 
verplicht is van deel te nemen 

o de jeugdtrainers worden via mail op de hoogte gesteld + aangemoedigd om naar 
bijscholingen te gaan (kosten worden terugbetaald) 

o de jeugdcoördinator zal deelnemen aan minimaal 2 bijscholingen per jaar (waarvan 1 over de 
VHV-leerlijn) 

o elke begeleider van jeugdscheidsrechters zal jaarlijks deelnemen aan 1 bijscholing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6) DETECTIE EN RECRUTERING 
 
Op het gebied van detectie en recrutering tracht de club een traditie en structuur op te bouwen. We 
zijn bezig met het ontwikkelen van een ‘netwerk’ tussen enerzijds Hubo Handbal en anderzi jds de 
sportdiensten van Tongeren en Hasselt.  
Het kennen van veel onderwijzers en leerkrachten LO is in dit verhaal zeker niet onbelangrijk. 
Volgende initiatieven neemt de club om nieuwe leden aan te trekken: 
 

o Multimove 
o organisatie handbalkamp tijdens de vakantieperiode i.s.m. sportdienst (augustus) 
o actie “Breng een vriendje mee” + vriendjespas (september + mei) 
o aanwezigheid op SVS minihandbaltornooien in Tongeren en Hasselt 
o actieve werving naar de scholen toe door het aanspreken van leerkrachten LO en het uitdelen 

van lesfiches 
o aanbieden van onthaalbrochures aan de ouders wiens kinderen voor het eerst in contact 

komen met de club (elke trainer is in het bezit van enkele exemplaren) 
o foldertjes zijn te verkrijgen in de sporthal 
o media-aandacht voor de prestaties van de 1e ploeg 
o website 
o beheer facebookpagina met regelmatig nieuwe foto’s en video’s van jeugd 
o scouting bij omliggende ploegen (gesprekken met ouders, spelers, verantwoordelijken dienen 

grondig en op tijd te gebeuren) 
o Indien haalbaar: 

o organisatie handbal XL met de nadruk op streethandbal 
o opvolging van spelertjes die via handbal XL lid zijn geworden van de club 

 
 
Deze activiteiten worden steeds begeleid door gekwalificeerde trainers. 
Zie ook jeugdpromotieplan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7) DROP OUT 
 
Om drop out te voorkomen is het belangrijk dat elk kind zich goed voelt binnen de club. Daarom zi jn  
de volgende taken aandachtspunten voor alle trainers: aanbieden van uitdagingen (nieuwe 
vaardigheden leren), spanning, de kinderen moeten plezier beleven, de jeugdspelers moeten het 
gevoel hebben erbij te horen. Ook wordt het contact met de ouders onderhouden, dit voor en na de 
trainingen, tijdens tornooien en de verschillende activiteiten gedurende het jaar.  
Er moeten studentvriendelijke trainingsuren aangeboden worden om de combinatie studie en sport 
mogelijk te maken. 
Het aanvragen van een topsportstatuut voor de hogeschool en universiteit moet gestimuleerd worden 
door de club. Het buitenland toont ons dat een studiespreiding over meerdere jaren mogeli jkheden 
biedt om tot een professionelere aanpak te komen. 
Om te vermijden dat er jonge mensen ontgoocheld de club zullen verlaten, zijn we gestart met een 
tweesporenbeleid vanaf 16 jaar. Spelers kunnen kiezen voor breedtesport of ‘handbalacademie’. Ook 
op seniorenniveau bieden we speelkansen aan op verschillende niveaus voor mannen en vrouwen.  
 
 
Als club nemen we volgende concrete initiatieven om drop out te voorkomen: 
 

o jeugdspelers die bij de eerste trainingen niet opnieuw komen opdagen worden opgebeld, 
opnieuw verwittigd van de start van de trainingen, en bevraagd over hun eventuele afhaken 

o bij afwezigheid op de training wordt van de jeugdspelers verwacht dat ze de trainer op 
voorhand verwittigen 

o de jeugdtrainers nemen contact op met de spelertjes die verschillende trainingen na elkaar 
niet komen opdagen 

o spelers van de 1e ploeg maken regelmatig hun opwachting tijdens jeugdtrainingen om de 
spelertjes extra te motiveren 

o organisatie 3-tal activiteiten tijdens het seizoen (vb. zwemmen, schaatsen, bowling, Sintfees t, 
carnavaltraining…) 

o aan het einde en het begin van het seizoen worden alle jeugdspelers via mail op de hoogte 
gebracht van de startdatum van de trainingen voor het nieuwe seizoen 

o organisatie activiteit ter afsluiting van het seizoen (vb. buitenlands tornooi, stage, feestje…) 
o oprichten van een regioploeg, om spelers die het niveau van 1e ploeg of Liga 1 niet 

aankunnen, of door omstandigheden onvoldoende kunnen trainen, op deze manier toch 
trachten te behouden 

 

8) AANTREKKEN EN WERKEN MET MEISJES 
 
Net als jongens, hebben ook meisjes een plaats in onze club. Door de fusie hebben we 3 op 
verschillende niveaus damesploegen. En ook bij de jeugd hebben we in elke categorie een 
meisjesploeg. M13, M15 en M17 trainen apart van de jongens en krijgen ook de kans om deel te nemen 
aan de trainingen van de handbalacademie.  
Bij de tornooitjes JM8/10 trachten we zo vaak mogelijk apart in te schrijven met meisjesploegen.  
Indien er in een bepaalde leeftijdscategorie te weinig meisjes zijn, trachten we met vriendjesdagen, 
flyers specifiek voor meisjes en andere initiatieven het aantal speelsters te vergroten.  
  
 
 
 
 



9) JEUGDSCHEIDSRECHTERS (CURSUS + BEGELEIDING) 
 

o de club tracht om de 2 jaar een jeugdscheidsrechterscursus te organiseren. De spelers  
J14 en J16 zijn verplicht hieraan deel te nemen. Enerzijds voor de spelregelkennis, 
anderzijds om ingeschakeld te worden als jeugdscheidsrechter.  

o in het begin van het seizoen wordt er een schema opgemaakt welke scheidsrechters  
welke jeugdwedstrijden zullen leiden 

o de jeugdscheidsrechters worden ook ingeschakeld bij de jeugdtornooien van de club 
o Olivier Ponsard, Tom Muysers en Benjamin Herremans zijn onze begeleiders voor de 

jeugdscheidsrechters. Zij zorgen voor het volgende: 
 Opmaak schema 
 De begeleiders volgen jaarlijks minimum 1 bijscholing 
 de begeleiders bekijken elke scheidsrechter verschillende keren per jaar en 

bespreekt met hun na de wedstrijd hun prestatie 
 de begeleiders gebruiken het observatieprotocol dat door de VHV wordt 

aangereikt 
 na afloop van wedstrijden van de 1e ploeg hebben de begeleiders ook een kort 

gesprek met de aanwezige jeugdscheidsrechters over de wedstrijdleiding en 
zullen ze hen op een paar aandachtspunten wijzen 

o ook onze jeugdtrainers zullen de jeugdscheidsrechters tijdens wedstrijden bijstaan en 
tips geven 

 

10) Opleidingen 
 

o bij de trainingen van Multimove, JM6/7 en JM8/10 worden jeugdspelers mee 
betrokken als helper. Zij leren zo de eerste stappen als trainer te zetten.  

o Jeugdspelers die interesse hebben, worden gestimuleerd om de cursus multimove 
begeleider of (aspirant-) initiator te volgen.  

o Cursus van tafelofficial worden bij voldoende interesse in Tongeren of Hasselt 
georganiseerd.  

o Elk jaar zal een opfrissing van het wedstrijdblad gegeven worden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11) COMMUNICATIE EN VERENIGINGSLEVEN 
 
Als club streven we ernaar om zowel de jeugdspelers, maar zeker ook de ouders, op de hoogte te 
houden van het jeugdbeleid van de vereniging. We trachten een transparant beleid na te s treven, en 
dit doen we op volgende manieren: 
 

o er wordt een jaarlijkse bijeenkomst georganiseerd tussen de ouders en de 
jeugdverantwoordelijken, dit om de visie, het beleid, de doelstellingen en de werking 
van de club toe te lichten 

o de ouders kunnen zich tijdens deze bijeenkomst ook kandidaat stellen om een 
jeugdploeg te begeleiden 

o tijdens de jeugdvergaderingen kunnen de begeleiders per ploeg opmerkingen van 
ouders ventileren 

o de gegevens van alle trainers worden naar de ouders gecommuniceerd d.m.v. mail en 
WhatsApp 

o verschillende keren per jaar worden alle jeugdspelers en ouders uitgenodigd voor een 
gezamenlijke activiteit (bv. schaatsen, bowling, film,…) 

o de ouders en spelers worden via mail en WhatsApp op de hoogte gehouden van 
trainingen en tornooien 

o opstellen van jeugdkalender met alle wedstrijden van alle jeugdploegen 
o jaarlijkse carnavaltraining 
o jaarlijks Sinterklaasfeest 
o jaarlijkse restaurantdag 
o inzamelactie oude kleren t.v.v. Kiwanis (organisatie voor gehandicapten) 
o jaarlijkse wedstrijd tussen jeugdspelers en de ouders 
o op de website kunnen jeugdspelers en ouders ook terecht voor info over het interne 

reglement, trainingen, gegevens van de trainers, wedstrijden, activiteiten voor de 
jeugd, … 

o facebookpagina, nieuwsbrief 
 
We vinden het ook belangrijk dat er een bepaalde band bestaat tussen de jeugdspelers en de spelers 
van de seniorenploeg. Dit trachten we op volgende manieren te bekomen: 
 

o bij de jaarlijkse jeugdtornooien (augustus en januari) staan de spelers van de 
seniorenploeg in voor de wedstrijdleiding 

o de senioren worden af en toe ingeschakeld tijdens de trainingen van de jeugd 
(demotraining, specifieke training…) 

o jaarlijkse jeugdvoorstelling voorafgaand aan een seniorenwedstrijd  
o spelers en ouders krijgen een abonnement voor alle thuiswedstrijden van de 

verschillende seniorenploegen van Hubo Handbal 
 

12) GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG 
 
Binnen de club maken we gebruik van een aanspreekpunt persoonlijke integriteit (API). Dit is  Lieve 
Brône. Zij heeft hierrond een opleiding gevolgd.  
Tijdens de oudervergaderingen stelt zij zichzelf en haar werking persoonlijk voor aan ouders en 
kinderen. Lieve is ook regelmatig aanwezig op de trainingen en wedstrijden, zodat ze een herkenbaar 
gezicht is voor ouders en kinderen.  
Deze communicatie gebeurt ook via de infobundels die de ouders aan het begin van het seizoen 
krijgen.  
Zie uitgebreid hoofdstuk in ons intern reglement.  
 



13) BEVORDEREN FAIR-PLAY 
 
Fairplay vinden we erg belangrijk. Daarom dienen onze trainers en begeleiders erop toe te zien dat de 
kinderen zich sportief gedragen, zowel op als naast het veld. In deze context staan we dan ook 
volledig achter het protocol dat door de federatie voor en na de wedstrijden werd opgelegd. 
Verder vragen we van onze spelers om respect op te brengen voor scheidsrechter(s), begeleiders en 
tegenstanders door zowel de spelregels als alle vormen van goed fatsoen te respecteren. 
Ook vragen wij uitdrukkelijk aan ouders om iedereen positief aan te moedigen en niet enkel oog te 
hebben voor eigen zoon/dochter. 
Bij wedstrijden wordt er een fairplay-bord geplaatst, goed zichtbaar voor ouders en spelers.  
 

14) GEZOND EN ETHISCH SPORTEN 
 
Ook voor ons is het gezond en ethisch sporten voor onze kinderen van belang. Daarom trachten we de 
trainers hierin voldoende kennis mee te geven.  
Jaarlijks zal er een bijscholing georganiseerd worden voor trainers en/of ouders van jeugdspelers met 
de nadruk op gezond en ethisch sporten. In het verleden zijn voeding, reanimatietechnieken en 
blessurepreventie al aan bod gekomen. Voor deze scholingen wordt er beroep gedaan op de expertise 
van externe personen.  
 
Zie uitgebreid in ons intern reglement.  
 
 

15) VERHOGING SPORTTECHNISCHE KWALITEIT – EXTERNE 
EXPERTISE 

 
De club is er van overtuigd dat de inbreng van externe expertise een absolute noodzaak is geworden. 
Aangezien we over verschillende categorieën spreken, moeten er trainers bereid gevonden worden 
om de extra trainingen doelgericht te leiden.  
Naast de baltrainingen worden er extra fysieke trainingen voorzien voor de jeugd, met aandacht voor 
coördinatie, lenigheid, uithouding, kracht en snelheid. 
 
Ook voor de keepertrainingen doen we beroep op een specifieke keepertrainer met de nodige 
ervaring.  
 
 

B. SPORTTECHNISCH BELEIDSPLAN 
 
Zie uitgebreide spelvisie 


