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Technisch Beleidsplan Oliveo Handbal 2020-2023   

Status  
In 2020 is gekozen voor een update van het beleidsplan, met een geldigheidsperiode van drie jaar.   
  
Visie:   
Oliveo Handbal is een handbalvereniging voor en door haar leden. Fundamenteel is de opvatting dat  
ieder lid van belang is en dat alle leden van gelijke waarde zijn aan elkaar. Dit technisch beleidsplan is  
gebaseerd op deze fundamentele gedachten.   
  
Uitgangspunten:   
o  Wij streven verenigingsbreed naar het beoefenen van een moderne speelstijl, die past binnen  
de visie van het Nederlands Handbal Verbond (NHV). Deze speelstijl staat voor Snel, Dynamisch,  
Effectief en Verrassend (S.D.E.V.) handbal.   
  
o  In ons beleid wordt uitgegaan van het creëren van kansen voor elk individu om zich optimaal,  
als handballer/ster te kunnen ontwikkelen. Dit geldt zowel voor de individuele ontwikkeling,  
als voor de ontwikkeling in teamverband. De CTZ dient ervoor te zorgen dat deze kansen voor  
speler, team en vereniging in balans blijven en worden gewaarborgd.   
  
o  Het uitgangspunt is dat het spelen van handbal leuk is. Het spelen voor en door Oliveo is  
aantrekkelijk en leuk, zowel om te doen als om naar te kijken. Dit geldt voor zowel spelers, als  
voor kader, maar zeker ook voor ons publiek. 
 
o  Ambitie: We streven ernaar om in ieder geval de eerste teams in een zo hoog mogelijke  
competitie te laten uitkomen. Uitgangspositie voor de jeugd hierin is de breedtesportcompetitie en 
waar mogelijk Topklasse/Jeugddivisie en Landelijke competitie.   
  
o  In dit beleidsplan wordt aangegeven welke beleidsuitgangspunten worden gehanteerd  
  
o  Ten slotte wil Oliveo Handbal samenwerken, in de brede zin van het woord met andere  
verenigingen in de omgeving. 
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Veilig sportklimaat  
  
Bij Oliveo Handbal moet iedereen zich welkom, prettig en veilig voelen. We gaan respectvol met 
elkaar om. We praten met elkaar en niet over elkaar.   
Binnen Oliveo Handbal gelden de richtlijnen van het NOC*NSF en het NHV. Meer informatie valt te  
lezen op: https://nocnsf.nl/sport-en-integriteit en https://www.handbal.nl/veilig-sportklimaat/  
Verder heeft Oliveo Handbal de volgende (aanvullende) regels opgesteld waaraan iedereen zich dient  
te houden. 
 
Afspraken voor, tijdens en na een trainingen en/of wedstrijd:  
o  Mobiele telefoons, foto- en videoapparatuur zijn niet toegestaan in de kleedkamer. 
o  Alleen spelers en kaderleden zijn toegestaan in de kleedkamer.  
o  Er zijn maximaal 2 volwassenen/coaches in de kleedkamer met minimaal 3 spelers.  
o  Tijdens het douchen en omkleden van minderjarigen zijn er geen volwassenen aanwezig in de 
kleedkamer.  
o  Bij het verlaten van de kleedkamer, blijven er minstens 2 spelers als laatste achter. Deze verlaten 
samen de kleedkamer. Bij het verlaten zorgen zij ervoor dat er geen spullen zijn achtergebleven en 
dat de kleedkamer weer netjes is.  
o  Pesten, (verbaal) geweld, buitensluiten, discrimineren en ander ongewenst gedrag worden  
niet geaccepteerd binnen Oliveo. Bij constatering wordt dit gemeld binnen Oliveo.  
o  Deel geen video’s/foto's, (achter)namen en informatie van en over spelers en kaderleden op  
internet/social media zonder toestemming van de betrokken persoon/personen. 
o  Er is geen glaswerk, alcohol, tabak of drugs in de kleedkamer en sporthal. 
o  In geval van toernooien waarbij wordt overnacht, zal geen kader van het andere geslacht aanwezig 
zijn in de slaapvertrekken van de spelers. Als dit niet mogelijk is, vindt er vooraf afstemming tussen 
het teamkader, mentor en JC/CTZ plaats en wordt er middels ondertekening van een formulier 
goedkeuring door de ouders verstrekt. 
 
Spelopvatting: 
 
De speelstijl die Oliveo Handbal nastreeft, is gebaseerd op de handbalvisie van het NHV. Deze visie 
heeft als kenmerk S.D.E.V. (Snel, Dynamisch, Effectief en Verrassend).   
Er zijn aanvullende visies voor specifieke leeftijdsgroepen. 
  
De Nederlandse Handbalvisie is opgesteld om op een eenduidige manier te beschrijven voor welke  
manier van spelen het NHV staat, oftewel hoe zij graag invulling wil geven aan ‘het spelen van ons  
spel’. Deze beschrijving geeft  de  bouwstenen voor  het  opleiden  en  begeleiden  van  speelsters,  
spelers, scheidsrechters en trainers-coaches.   
  
De visie zoals beschreven door het NHV kent een operationele invulling voor Oliveo Handbal in de  
vorm  van  een  spelvisie. De spelvisie beschrijft een verzameling concrete spelopvattingen die als 
handvat dienen voor het kader, bijvoorbeeld ten aanzien van de stijl van verdedigen, het lopen van 
de break-out en  verschillende aanvalspatronen.   
De spelvisie S.D.E.V. is als afzonderlijk document onderliggend aan dit Technisch Beleidsplan.  
Spelvisie Jeugd: https://www.handbal.nl/jeugdhandbal/ 
  
Nederlandse Handbalvisie S.D.E.V. :  
http://www.handbalsite.com/NHV%20Handleiding_handbalvisie.pdf 
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Ontwikkeling van spelers   
  
Het opleiden van spelers en het ontwikkelen van talenten beperkt zich niet louter en alleen tot 
eerste teams. Iedere speler verdient een kans te groeien op het eigen niveau. Denk hierbij aan 
individuele kansen per speler.  
  
Het opleiden van spelers en speelsters is een continue proces, voor alle leeftijden en technische 
niveaus. Het is de visie van Oliveo Handbal dat ieder spelend lid, ongeacht leeftijd, de behoefte heeft 
zich te ontwikkelen en te verbeteren. De beleving, en daarmee de ambitie, zal echter per individu 
verschillen. Het is het streven om elk spelend lid zoveel mogelijk in staat te stellen zich te 
ontwikkelen op een manier die past bij de individuele behoeften, zoals motivatie, aanleg en 
ontwikkelingsleeftijd.  
  
Daarom streeft Oliveo Handbal ernaar zoveel mogelijk homogene teams en trainingsgroepen te 
creëren, zodat elke speler of speelster die training kan worden geboden welke passend is bij zijn of  
haar ontwikkelingsniveau. Tevens biedt dit trainers de mogelijkheid om de trainingen zo goed 
mogelijk af te stemmen op de karakteristieken van de betreffende leeftijdsgroep en de specifieke 
behoeften van de betreffende trainingsgroep. De ontwikkelingsleeftijd is daarmee leidend voor de 
keuze in welke groep een speler of speelster traint of speelt, niet de daadwerkelijke leeftijd.   
  
Om tot optimale ontwikkeling te komen is het belangrijk dat spelers of speelsters uitkomen in het  
meest passende team.   

Er zal als vereniging ingezet worden om de teams op een zo’n hoog mogelijk passend niveau te laten 
spelen. 

Voor het meespelen bij een oudere leeftijdscategorie is de stelling dat de jeugd maximaal 1 categorie 
hoger mee zal spelen.  

Teamindeling en competitie: 
 
In principe is Oliveo geen voorstander van het aanvragen van dispensatie. Alleen op basis van 
sociaal/emotionele argumenten kan via de mentor bij de JC een verzoek worden ingediend.  
Uitzonderingen daargelaten, dit ter beoordeling van de JC en in overleg met de speler en zijn/haar 
ouders. 
 
Richtinggevend aan de team- en groepsindeling worden vijf, door het NHV opgestelde, 
evaluatiecriteria door Oliveo gehanteerd:   
  
o  techniek   
o  tactiek  
o  fysiek  
o  mentaal  
o  sociaal  
  
Vervolgens wordt er in overleg met het NHV naar  gestreefd elk team te laten uitkomen in een 
competitie die het meest recht doet aan de ontwikkelingsvraag van het team.  
 
Op basis van inschrijvingen via de ledenadministratie worden de teams in basis op leeftijd 
samengesteld, hierna kunnen de specifieke verdelingen gemaakt worden en in overleg met de 
Competitie en Wedstrijdzaken (CWZ) bij het NHV aangemeld worden om aan te vangen binnen de 
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competitieregelingen. Uitzondering hierbij is / zijn de teams recreanten (RzC). Daarnaast dient er 
tevens onderscheid gemaakt te worden tussen breedtesport en wedstrijdsport. Binnen de 
breedtesport dient, voorzover mogelijk een sterktenivo (1 - sterk, tot 5 - zwak, beginnend) 
aangegeven te worden. Binnen de wedstrijdsport zal dit, indien voor Landelijk spelen gekozen wordt, 
bepaald worden door degradatie en promotie regeling. Voor de jeugd (A, B en C categorie) is hier een 
aparte regeling voor hier kan binnen Divisie of Topklasse indeling gespeeld worden. 
 
Indien teams uit willen komen in de wedstrijdsport zullen aan een aantal eisen dienen te voldoen. 
Het NHV geeft de verplichting dat voor elk team in de wedstrijdsport de vereniging een 
bondsgekwalificeerde scheidsrechter beschikbaar is om een nader vast te stellen wedstrijden te 
fluiten op landelijk nivo. Hierin speelt de commissie scheidsrechterszaken (CSZ) een belangrijke rol, 
zij voorzien in de juiste begeleiding en opleidingen. Dit volgens de richtlijnen van NHV. 
 
Voor inschrijving in de wedstrijdsport dient goedkeuring van het bestuur te zijn, alvorens zij 
ingeschreven kunnen worden bij NHV. 
 
Gezien de vastgestelde tijdlijnen voor uitrol van de competitie zal rekening gehouden moeten 
worden met de vastgestelde deadlines. Dit is een jaarlijks terugkerende actie. 
 
1 maart: aanvragen wedstrijdsteams bij het bestuur via TZ / CWZ 
15 maart: aanvragen competitieinschrijven en dispensaties alle teams via CWZ 
1 juni:  doorgeven juiste teamindelingen met specifieke spelers en kader 
 
Vanaf 1 juli zal de info van teams, trainingen en wedstrijden indien beschikbaar automatisch door 
NHV in de Sportlink applicatie verwerkt worden zodat dit voor een ieder beschikbaar is. 
 
Vooraf aan de competitie zal door CWZ een presentatie gehouden worden met alle specifieke zaken 
voor dat komende seizoen, deze wordt gedeeld met de CTZ en dient als leidraad gebruikt te worden. 
 
Zodra nieuwe spelers zich aanmelden of bestaande spelers zich afmelden dient dit middels de JC / TZ 
direct kenbaar gemaakt te worden aan de ledenadministratie en CWZ zodat mutaties op de juiste 
wijze in de diverse systemen verwerkt worden. 
 
De CWZ zal lopende het seizoen bijhouden en rapporteren aan de CTZ wat de prestaties van de 
teams zijn en of er onrechtmatige zaken ontstaan door uitwisseling van spelers binnen de teams. De 
rangorde lijst en mogelijk kampioenen of degradatie en promoties zal binnen de CWZ verwerkt en 
kenbaar gemaakt worden. 
Mogelijk Bekerwedstrijden en / of toernooien onder de vlag van NHV zullen via de bekende 
communicatie lijnen met de desbetreffende teams gedeeld worden. 
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Jeugdopleiding   
  
Binnen Oliveo Handbal neemt de jeugdafdeling een belangrijke plek in. Niet alleen vertegenwoordigt  
de jeugdafdeling in aantal een groot deel van het totale ledenaantal, zij vormt ook de toekomst van 
de vereniging, zowel wat betreft continuïteit als prestatie.   
Oliveo Handbal heeft de ambitie om een structurele verschuiving te laten plaatsvinden van het 
begeleiden van onze jeugdleden naar het opleiden van onze jeugdleden. Deze ambitie sluit goed aan 
bij de algemene doelstellingen om te streven naar een S.D.E.V.-speelstijl en de wens om nog meer de 
nadruk te leggen op het ontwikkelen van onze jeugdleden.   
De basis van onze visie op opleiden is de opvatting vanuit het NHV dat jeugdhandbal geen verkapte 
vorm van seniorenhandbal moet zijn. Hoewel winnen en het halen van sportieve successen zeker  
niet onbelangrijk zijn, ligt de prioriteit bij het ontwikkelen van de jeugdspeler(s).  
Het hebben van een succesbeleving is essentieel om de jeugd te motiveren en plezier te laten 
beleven aan het handbal. De succesbeleving van een kind staat los van het winnen van een wedstrijd 
of de stand in de competitie.   
  
Binnen het jeugdkader leven veel goede ideeën, motieven en opvattingen over het opleiden van 
jeugdspelers. In de komende periode willen we meer richting en samenhang aanbrengen in oefenstof 
en coaching. Doelstelling is om jeugdleden vanaf de F-categorie tot aan de senioren in een 
consequente lijn op te leiden en daarmee onder andere de volgende verbeteringen te 
verwezenlijken:   
  
o  De opleiding van jeugdspelers wordt minder afhankelijk van opvattingen van individuele  
trainers/coaches (voorkomen van een eilandencultuur).  
o  De overgang van team naar team of van de ene leeftijdscategorie naar de volgende wordt  
eenvoudiger, omdat we in principe hetzelfde blijven benadrukken en nastreven.  
o  De ontwikkeling van spelers is beter te volgen, omdat we vanuit dezelfde basisprincipes  
werken.   
o  Kaderleden zijn beter in staat informatie uit te wisselen en elkaar van feedback te voorzien,  
doordat gewerkt wordt vanuit een gemeenschappelijke visie en een gemeenschappelijk  
denkkader.   
o  De ontwikkeling van kaderleden wordt gestimuleerd doordat men meer vanuit een  
gezamenlijk plan werkt.  
o  Betere match tussen trainer en/of coach en de groepen waar men aan verbonden is door  
nadruk op de ontwikkelingsgraad, zowel van spelers als kader.  
De opleiding van spelers en teams volgt het algemene opleidingsplan en vereisten per categorie. 
Trainers en coaches volgen deze lijn bij de trainingsstof. 
  
De ontwikkeling van jeugdspelers wordt besproken in het overleg tussen mentoren, coaches en  
trainers. Hierbij zijn de 5 evaluatiecriteria, gehanteerd door het NHV, Techniek, Tactiek, Fysiek, 
Mentaal en Sociaal de leidraad voor de te nemen beslissingen, bijvoorbeeld bij de teamindeling.   
  
Op basis van de evaluatie in het overleg tussen de speler, mentoren, coaches en trainers kan worden 
besloten, na akkoord JC, een speler of speelster in een andere trainingsgroep of een ander team te 
plaatsen. Om te zorgen voor een situatie die beter aansluit bij de individuele behoeften van de 
betreffende speler.     
                                                
Dit kan bijvoorbeeld leiden tot:   
o  Het meetrainen met een hoger team als extra training naast eigen teamtraining.  
o  Het incidenteel meespelen met een hoger team.  
o  Het meespelen met een hoger team naast het eigen team (dubbele wedstrijden spelen).  
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o  Het structureel meespelen met een hoger team (vast overgaan naar een hoger team). 
 
In zijn algemeen bestaat de jeugdopleiding uit een zestal punten: basistechniek, conditietraining, 
krachttraining, looptechniek, tactische training en keeperstraining. 
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Middelenverdeling 
 
De beschikbare middelen als gelden en trainingsfaciliteiten worden in principe zoveel mogelijk gelijk  
verdeeld over de leden. Wel wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende categorieën. Zo zullen  
bijvoorbeeld hogere leeftijdscategorieën en selectieteams de  mogelijkheid krijgen om meer  
trainingsuren te maken.  
  
Vanaf de F-jeugd vindt een geleidelijke opbouw plaats van het aantal trainingsuren per week.  
Standaard zijn er voor de meeste groepen twee handbaltrainingen en vanaf de B-jeugd is er ook een 
fitness-/krachttraining.  
  
Wanneer teams meer prestatiegericht werken en op een hoger handbalniveau acteren, zoeken we  
naar mogelijkheden om hen extra trainingstijd en faciliteiten toe te kennen.  
  
Een beperking in het tegemoetkomen aan de wensen van bijvoorbeeld selectietrainers is er wel door  
de beperkte beschikbaarheid van vooral de binnenaccommodatie en de financiële middelen om de 
extra zaalhuur te kunnen bekostigen.  
  
Oliveo maakt naast sporthal Het Nest ook gebruik van externe sporthallen. Er wordt gestreefd naar 
een zo eerlijk mogelijke verdeling voor alle teams in het thuis- en uittrainen. Dit geldt zowel voor de 
jeugd als de senioren. In de praktijk kan het voorkomen dat ieder team een keer in Het Nest traint en 
een keer in een externe sporthal.  
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Trainingsfaciliteiten   
  
Oliveo Handbal streeft ernaar om elk spelend lid zich zowel individueel als in teamverband optimaal 
te laten ontwikkelen, in lijn met de individuele behoeften van de betreffende speler of speelster.   
Om dit te bewerkstelligen is gekozen voor verschillende trainingsvormen:   
 
-  Teamtraining: deze vorm is meer gericht op het in teamverband toepassen van de aangeleerde  
vaardigheden. Vooral bij de oudere jeugd zal de teamtraining mede in het teken staan van de  
wedstrijdvoorbereiding.   
  
-  Specialistentraining: in deze vorm wordt periodiek in een apart trainingsuur spelers en speelsters 
de mogelijkheid geboden extra te oefenen in specifieke vaardigheden, bijvoorbeeld voor specifieke  
posities (hoek, opbouw of cirkel) of specifieke vaardigheden (valworpen, schijnbewegingen, et 
cetera). Geprobeerd wordt ook om periodiek aandacht te besteden aan andere sporten om daarmee 
de motoriek verder te ontwikkelen.   
  
-  Keeperstraining: keepers vanaf de D-jeugd wordt de mogelijkheid geboden zich wekelijks in  
een aanvullende training verder te bekwamen in het keepen en de daarvoor benodigde technieken 
en vaardigheden.  
  
-  Kracht- en stabiliteitstraining: de laatste jaren wordt er een geleidelijk intensiever gebruik  
gemaakt van de mogelijkheden in onze fitnessruimte. Door gericht te werken aan stabiliteit en  
kracht is er voor de B-jeugd en ouder een extra trainingsmogelijkheid gecreëerd. Doel hiervan  
is een betere toerusting en een betere lichaamsconditie, waardoor tevens de blessuregevoeligheid 
minder wordt.  
De kracht- en stabiliteitstraining is geïntegreerd of wordt apart in de trainingsopbouw van de 
betreffende leeftijdsgroepen opgenomen. 
 
- Conditie- en loop(techniek)training: voor dit thema willen wij als vereniging meer bewustzijn 
creëren en het meer aandacht geven door het opzetten van een loopscholing.  
Eveneens willen we meer aandacht besteden hoe per sporter gewerkt kan worden aan het 
opbouwen en behouden van een basisconditie. 
 
Bij de jeugd (F-, E- en D-categorie) wordt gewerkt met trainingseenheden van 60 minuten, waarbij de  
F-jeugd éénmaal per week traint en de E- en D-jeugd tweemaal per week.   
Voor de oudere jeugd (C-, B- en A-categorie) wordt deze eenheid uitgebreid naar 90 minuten, waarbij  
tweemaal per week wordt getraind. Voorwaarde is wel dat tussen de beide trainingsdagen ten 
minste 1 dag rust zit.  
 
Naast het trainen van specifieke spelerscapaciteiten zal vanaf de B-categorie tevens aandacht 
geschonken worden aan het scheidsrechtersvak, dit valt onder de verantwoording van de commissie 
scheidsrechterszaken (CSZ). Zij maken hierbij onder andere gebruik van de input en middelen 
gegeven door NHV, voorwaarde is tevens dat vanaf de A-categorie het certificaat HandbalMasterz 
verplicht is. Mocht dit aangepast gaan worden door NHV zal Oliveo deze lijn volgen.    
    
N.B. De deelname van  jeugdleden aan een Handbalschool, geeft een positieve impuls aan het  
handbalniveau bij de Oliveojeugd. Als vereniging faciliteren wij niet in de organisatie om leden te 
laten trainen bij een handbalschool. Verenigingsactiviteiten gaan ten alle tijden voor op activiteiten 
van de handbalscholen. 
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Toernooien   
 
Vanuit zowel het oogpunt van ontwikkelingsoogpunt als spelplezier vindt Oliveo Handbal het 
belangrijk dat elk jeugdteam minimaal eenmaal per jaar deelneemt aan een toernooi. Dit wordt 
ingevuld door alle jeugdteams per leeftijdscategorie - indien mogelijk - in te schrijven voor eenzelfde 
toernooi. Daarmee willen we ook de onderlinge band per leeftijdscategorie versterken. Er is een 
beperkt budget vanuit de Vrienden van Oliveo Handbal beschikbaar per team om deel te nemen aan 
toernooien; het gaat dan om inschrijfkosten.  
Dit staat los van deelname aan een eventueel  bekertoernooi georganiseerd vanuit het NHV.  
 
 
Toernooi met overnachting (binnen- en buitenland) 
   
Het initiatief om deel te nemen aan toernooien met overnachting in het binnen- of buitenland ligt in 
de basis bij de coach. Als er ideeën zijn vanuit de coach dienen deze kenbaar gemaakt te worden via 
de mentor/CP bij JC/CTZ. Vanuit JC/CTZ wordt er geïnventariseerd of er meer teams interesse 
hebben in dit toernooi. Hiermee krijgt ieder team de kans om ook deel te nemen. Maar het is 
belangrijk dat een initiatief eerst gedragen wordt door de spelers en in geval van jeugdteams ook 
door de ouders. Dit doet een coach door het organiseren van een informatiebijeenkomst. De 
volgende onderwerpen worden in ieder geval besproken, zodat alles duidelijk is voor deelnemers en 
ouders/verzorgers:  
  
o  wijze van vervoer  
o  verblijfsgegevens 
o  slaapaccommodatie en afspraken over slaapindeling 
o  volwassen begeleiders 
o  verzekeringen voor reis en verblijf  
o  totale kosten 
  
Oliveo Handbal adviseert per 3 spelers 1 volwassen ouder/begeleider mee te laten  reizen. Oliveo 
Handbal is niet de initiatiefnemer voor deelname aan dit type toernooien, dit is aan geïnteresseerde 
teams/spelers/kaderleden, en daarom niet aansprakelijk voor schade, diefstal of letsel. Coaches en 
spelers moeten zelf een reis- en ongevallenverzekering afsluiten. Minderjarigen reizen en verblijven 
op de verantwoordelijkheid van hun ouders; ouders dienen ervoor te zorgen dat zij voor hun 
kind(eren) een reis- en ongevallenverzekering afsluiten.  
  
Spelers, ouders/verzorgers, coaches en begeleiders ondertekenen allemaal het aanvraagformulier  
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Technisch kader   
 
Visie ten aanzien van het technisch kader:   
Een van de belangrijkste aspecten van een goed draaiende vereniging is een goed (technisch)kader. 
In de loop der jaren heeft Oliveo Handbal altijd enthousiaste mensen bereid gevonden om met elkaar  
de jeugd van de vereniging te trainen en/of te coachen. Oliveo Handbal wil zuinig zijn op haar kader.  
Zonder hen heeft geen enkel plan een kans van slagen. In de komende jaren wil Oliveo Handbal meer  
aandacht besteden aan de ontwikkeling van haar kaderleden.   
 

Opleiding   
 
Het begeleiden en opleiden van onze kaderleden vraagt om extra aandacht. Willen we onze ambities 
met betrekking tot de ontwikkeling van onze jeugdspelers waarmaken, dan zien wij dit als logische 
voorwaarde. We streven naar een situatie waarin kaderleden passen bij het niveau van de groep of 
groepen waarbij zij vanuit hun rol betrokken zijn.  
Aandachtspunten voor het opleiden van kaderleden.   
De scholing van kaderleden dient te zijn gericht op twee invalshoeken:    

o  Didactische vaardigheden: kort komt dit erop neer: Hoe kan een speler op passend niveau verder 
gebracht worden in de kennis en kunde van de handbalsport.  
  
o  Handbaltechnische kennis: kennis op het gebied van de spelvisie van Oliveo Handbal, alsook  
op het gebied van handbaltechnische zaken voor het kunnen analyseren van de ontwikkeling  
van spelers en speelsters en in lijn hiermee het op maat kunnen voorbereiden van trainingen en 
opdrachten tijdens wedstrijden. 
     
Gezien de historie van Oliveo Handbal - Oliveo Handbal heeft namelijk geen lange historie op 
landelijk niveau en topniveau - verdienen beide invalshoeken veel aandacht in de opleiding en 
begeleiding  van kaderleden. 
 
 
Kwaliteitsborging trainingen en coaching   
 
Daarnaast kan de kwaliteit van trainingen worden geborgd door samenwerking te stimuleren. Daarbij  
kan overleg o.l.v. de  mentor/CP en  trainers-/leidersoverleg voor de jeugdteams o.l.v. de JC benut  
worden als momenten waarop niet alleen organisatorische zaken, maar ook handbaltechnische 
onderwerpen aan de orde worden gesteld. De kwaliteit van training en coaching kan worden 
geborgd door het spiegelen aan de Spelvisie van Oliveo Handbal en bij de D-, E- en F-jeugd aan de 
spelvisie van het NHV voor de jongste jeugd. Oefenstof voor trainingen is via het internet op 
meerdere plaatsen te vinden, o.a. op de site van het NHV. 
  
Als mogelijkheden om kennis en vaardigheden van de kaderleden verder te vergroten, worden 
gezien:   
  
o  Het aanstellen van één ervaren hoofdtrainer per leeftijdscategorie, aangevuld met enkele  
jongere assistent-trainers.  
o  Het laten bezoeken van trainingen van andere verenigingen, handbalscholen of (trainers)clinics.   
o  Het laten bezoeken van gasttrainers bij Oliveo Handbal (verzorgd door DS-/HS-selectie).  
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o  Het periodiek laten evalueren van trainingen door ervaren (interne of externe) trainers.   
o  Het periodiek laten evalueren van wedstrijden door kaderleden uit de eigen of een andere 
categorie.   
o  Het  periodiek organiseren van kaderbijeenkomsten met een specifiek thema 
(trainingsvaardigheden of handbaltechnische kennis, bijvoorbeeld aan de hand van de Spelvisie van 
Oliveo Handbal).   
o  Het volgen van een opleiding via het NHV. Hierbij wel een clausule dat een kaderlid tenminste 3 
jaar actief blijft voor Oliveo.   
o  Het organiseren van een eigen opleiding, eventueel samen met of met ondersteuning van 
anderen, zoals  Team4Talent. We denken hier aan een kortdurende op een specifieke doelgroep of 
thema gerichte opleiding.  

 
 
A-Jeugdteams onderdeel van Selectieteams 
 
Vanaf het seizoen 2020 is gekozen om de A-Jeugdteams te plaatsen in het Technisch Kader (TK) van 
de Dames en Herenselecties. Het TK bestaat in de regel uit de hoofdtrainer(s)/coach(es), 
keeperstrainer(s), krachttrainer(s) en de Contact Persoon (CP). In dit kader wordt samenwerking in 
de breedste zin verwacht waarbij de belangen van alle selectiespelers, A-Jeugdteams en kaderleden 
worden behartigd en geborgd. De DS- en HS-selecties en  A-jeugdteams worden namens  de  
Commissie Technische Zaken (CTZ) aangestuurd door de CP. Het TK legt verantwoording af aan de  
CP.  
De CP zal in verband met de aankomende B-jeugd die doorstroomt naar de A-jeugdteams nauw  
samenwerken met de mentoren van de B-jeugdteams. 
 
Onderbouwing voor deze keuze:  
  
o  A-jeugdteams leveren potentiële spelers voor de DS en HS.  
o  A-jeugdteams structureel betrekken bij trainingen van de DS- en HS-selecties is tevens de wens  
vanuit DS1 en HS1.  
o  Meer uitdaging voor de A-spelers en ontwikkeling op technische en fysieke competenties.  
o  A-jeugdteams voorbereiden op spelen in Selectieteams.  
o  Ervaring opdoen tijdens wedstrijden Selectieteams.  
o  Korte lijnen in communicatie tussen coaches/trainers Technisch Kader onderling.  
o  Periodiek overleg Technisch Kader met Contact Persoon / CTZ. 
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Communicatielijnen  
  
Binnen Oliveo Handbal kennen we vaste communicatielijnen. Op deze manier kan informatie snel en 
efficiënt worden gedeeld in beide richtingen. Tevens is het duidelijk wie het eerste  
Aanspreekpunt is bij vragen. Wanneer beide partijen er niet uitkomen kan er worden ‘opgeschaald’.   
  
Alle leden en kaderleden dienen zich te houden aan deze communicatielijnen:  
  
speler/ouder(s)  
trainer - coach  
mentor - CP  
JC  
CTZ  
bestuur  
  
Een speler, ouder(s) gaa(t)(n) bij vragen eerst naar de eigen trainer of de coach. Zij bespreken 
gezamenlijk de situatie. Indien zij er niet uitkomen, wordt de mentor (F- t/m B-Jeugd) of de 
contactpersoon (A-Jeugd, DS/HS-teams) ingeschakeld. Wanneer de mentor/contactpersoon er niet  
uitkomt met de speler/ouders zal de JC (F- t/m B-Jeugd) ingeschakeld worden.  
Voor de A-Jeugd en DS/HS-teams wordt de CTZ benaderd. Mocht dit geen oplossing bieden, wordt 
via de CTZ het bestuurslid Technische Zaken ingeschakeld. Informatie vanuit het bestuur/de CTZ 
wordt via de JC, mentoren/CP gedeeld naar de trainers/coaches waarop zij vervolgens de spelers en 
ouders informeren.  
  
Voor het G-team is het aanspreekpunt de voorzitter(s) van de CTZ.  
Voor de gehele CTZ structuur is een organigram opgezet zodat voor een ieder éénduidig is wie welk 
aanspreekpunt is voor welke groep of categorie. 
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Samenwerking met andere verenigingen   
  
Met de invoering van één-NHV en de opheffing van de afdelingen is er behoefte ontstaan om 
regionaal samenwerking te zoeken met andere handbalverenigingen. Deze samenwerking kan 
gericht zijn op het delen van kennis en ervaringen, alsook op het gezamenlijk opzetten van cursussen 
en mogelijk ook het gezamenlijk organiseren van clinics of  trainingen. Ook  behoort  het  uitwisselen  
van trainers en/of scheidsrechters tot de mogelijke opties. Oliveo Handbal sluit zich graag aan bij dit 
soort initiatieven.   
 
 
Operationele uitwerking Technisch Beleidsplan   
  
Het Technisch Beleidsplan kent op verschillende gebieden  een operationele uitwerking,  welke  is 
vastgelegd in een afzonderlijk document: Structuur Technische Zaken Oliveo Handbal.  


