NHV Jaarverslag 2010
Inleiding
Het jaar 2010 heeft voor het NHV voornamelijkin het licht gestaan van het voorgenomen
besluit tot eenwording. Bestuurlijk is er van alles aan gedaan om deze eenwording vorm te
geven. Ondanks de extra bijeenkomsten en de vorming van projectgroepen, die deze
besluitvorming moesten voorbereiden, is het niet gelukt een definitieve handtekening te
zetten onder de eenwording. In de loop van dit proces heeft een aantal personen hun
lidmaatschap van het Bondsbestuur beëindigd (Luc Pietersen, Henk van Vliet, Pieter van
der Kloet). Twee nieuw aangezochte bestuursleden hebben bij nader inzien toch afgezien
van een bestuursfunctie bij het NHV. Alleen Jan-Willem Lokerman heeft wel zitting gehad in
het bestuur, maar heeft zijn lidmaatschap na een paar maanden beëindigd. Een viertal
afdelingsvoorzitters (Gerrit Spilt – afdeling Midden Nederland, Warrie Nijenbrinks – afdeling
Noord, Hans van Riel – afdeling Oost en Herman Wessels – afdeling Limburg) hebben voor
een tijdelijke aanvulling gezorgd en zich tot doel gesteld om een nieuw bestuur te zoeken,
samen met het wervingsbureau Van der Kruis.
Alle dagelijkse NHV-activiteiten zoals competitie, verenigingsondersteuning, opleidingen en
topsport/talentontwikkeling zijn normaal en naar tevredenheid georganiseerd. In 2010 heeft
de verenigingsondersteuning eindelijk kunnen werken vanuit een landelijke dekking met
verenigingsconsulenten. Dat betekent dat elke vereniging in zijn directe omgeving een
beroep kan doen op pro-actieve en reactieve ondersteuning vanuit het NHV. In 2010 is het
ook weer gelukt om de diverse NHV-werkgroepen aan te vullen en te bemensen met nieuwe
vrijwilligers. In het bijzonder is hier de nieuw opgezette werkgroep scheidsrechters te
noemen.
Dit jaarverslag is beknopt gehouden en beperkt zich tot een terugblik op de in het jaarplan
2010 genoemde speerpunten en tot de gebruikelijke statistische gegevens die u in de bijlage
zult aantreffen. Als bijlage is ook een wat uitgebreidere evaluatie toegevoegd over de
breedtesport en topsport/talentontwikkeling.
Een andere reden is de keuze om de NHV website meer als communicatiemiddel en
informatiebron te gaan gebruiken. Sommige informatie die voorheen werd vermeld in het
jaarverslag, krijgt vanaf nu een plaats op de NHV website waardoor deze informatie ook
toegankelijker wordt. Op een aantal plaatsen in het jaarverslag vindt u het volgende icoontje:
(#). Dit icoontje geeft aan dat er meer informatie over betreffend onderwerp te vinden is op
de NHV website www.handbal.nl. Informatie over de verschillende afdelingen is te vinden op
de websites van de afdelingen, die te vinden zijn via de NHV website www.handbal.nl.
Algemene organisatie
Het NHV wordt één organisatorische eenheid (bestuurlijk en uitvoerend) (speerpunt 1 in
jaarplan 2010)
In 2010 is zowel op bestuurlijk als uitvoerend niveau hard gewerkt om het verandertraject
“naar een NHV” vorm te geven. Zo is door de bondsvergadering het intentiebesluit genomen
en zijn de contouren van het nieuwe NHV vastgesteld. Helaas is dit proces, vooral vanwege
bestuurlijke wisselingen, opnieuw sterk vertraagd. In 2011 zal een nieuw bondsbestuur
worden benoemd, dat het verandertraject opnieuw op gang zal brengen.
Sterke PR campagne EK dames 2011 <19 en EK dames 2012 (speerpunt 7 in jaarplan
2010)
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In 2010 is een “EK-promotieplan” opgesteld, i.s.m. het evenementenbureau RSP. Het NHV is
binnen dit plan verantwoordelijk voor de landelijke en lokale organisatie van alle
breedtesportactiviteiten in aanloop naar, tijdens en rondom de EK’s in 2011 en 2012. Ook
hebben in 2010 de eerste gesprekken plaatsgevonden met de betreffende 5 gemeenten en
met de verenigingen in de stad/regio, over hun ideeën en mogelijkheden wat betreft de
organisatie van verschillende breedtesportactiviteiten rondom het EK. Rondom het EK in
2011 (augustus) zal vooral Beach Handball een belangrijke breedtesportactiviteit zijn!
Jaarlijks worden bij tophandbalevenementen ook allerlei breedtesportactiviteiten
georganiseerd. In 2010 stonden deze activiteiten helemaal in het teken van het komende EK
2011 dames <19. Zo zijn in 2010 bij het Holland Handbal Toernooi in Rotterdam (opnieuw)
handbalclinics voor de jeugd en themaworkshops voor bestuurders georganiseerd.
Daarnaast hebben er veel breedtesportactiviteiten (m.n. voor jeugd en G-handballers)
plaatsgevonden bij de diverse interlands van de nationale dames- en herenselecties en bij
de wedstrijden van de HandbalAcademie. Deelnemers aan de clinics werden in een oranje
shirt met als thema Sportiviteit en Respect gehesen en konden na afloop van de clinis
genieten van wedstrijden op het hoogste niveau. Veel deelnemers hebben van deze
mogelijkheid gebruik gemaakt en zij kleurden de tribunes oranje.
Leven Lang Sporten
De eerste “BeachHandball tour” wordt georganiseerd (speerpunt 2 in jaarplan 2010)
In 2010 is een start gemaakt om Beach Handball steviger op de kaart te zetten. Zo is er in
het voorjaar een congres voor verenigingen georganiseerd en is vervolgens een opzet
gemaakt voor het organiseren van een Beach Handball Tour, inclusief bijbehorende website:
www.beachhandballtour.nl). Er is bovendien een nieuwe werkgroep BeachHandball opgezet,
die ondersteuning gaat bieden bij de diverse Beach-activiteiten in de komende jaren. Het
jaarlijkse NK BeachHandball wordt vanaf 2011 overigens op een andere wijze georganiseerd
dan de laatste jaren.
Alle NHV kaderopleidingen zijn via de ELO landelijk toegankelijk (speerpunt 6 in
jaarplan 2010)
De nieuw ontwikkelde opleidingen op niveau 1, die verzorgd worden binnen de verenigingen
vonden in 2010 gretig aftrek. Veel jeugdleden hebben een opleiding tot jeugdscheidsrechter
gevolgd en leiden jeugdwedstrijden binnen de eigen verenigingen. Van deze groep
jeugdscheidsrechters zien we aanzienlijke aantallen terug in de vervolgopleiding HS2.
Steeds meer niet opgeleide trainers van de jongste jeugd maakten in 2010 gebruik van deze
mogelijkheid hun deskundigheid verder te vergroten en dat leidt tot interessante trainingen
voor de handballende jeugd. Alle trainers – en scheidsrechter opleidingen op niveau 2 en 3
worden geheel verzorgd met behulp van de Elektronische Leer Omgeving (ELO) en de
niveau 4 opleidingen zijn geheel herzien en aangepast voor gebruik in de ELO. Daarnaast is
in 2010 ook een geheel nieuwe opleiding voor rapporteurs op afdelingsniveau beschikbaar
gekomen voor gebruik in de ELO en wordt de niveau 4 opleiding voor landelijke rapporteurs
aangepast voor gebruik in de ELO.
Handbalscheidsrechters gaan fluitend het veld op (speerpunt 8 jaarplan 2010)
In het Masterplan Arbitrage is een belangrijk speerpunt het werven van nieuwe
scheidsrechters en het zorgen voor een veilige en sportieve sportomgeving. Sportiviteit en
Respect zijn hierbij de sleutelwoorden. In 2010 is begonnen met het op grote schaal
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verzorgen van Jeugdhandbal scheidsrechter 1 opleiding (JHS1). Een laagdrempelige
opleiding die binnen de eigen vereniging verzorgd kan worden en die ervoor zorgt dat de
jonge sporters goed op de hoogte zijn van de spelregels en dat leidt tot meer begrip voor de
scheidsrechter tijdens de wedstrijd. In deze opleiding ervaren de handballers dat het leiden
van een wedstrijd lastiger is dan dat het lijkt en dat het van belang is dat je in de rol van
scheidsrechter de ruimte en het respect van spelers en coaches nodig hebt om dit goed te
doen. In het deelproject Sportiviteit en respect uit het Masterplan Arbitrage zijn in 2010 weer
meer verenigingen zich bewust geworden van hun verantwoordelijkheid voor een sportieve
en veilige sportomgeving. Door het ontwikkelen van verenigingsbeleid wordt de
bewustwording bij de leden gestimuleerd en dat resulteert in meer respect voor elkaar, meer
sportiviteit en een veilige sportomgeving waarbinnen iedere handballer zich thuis voelt.
Samen met andere sportbonden heeft het NHV in 2010 meegewerkt aan de Landelijke TV
campagnes, waarmee het makkelijker wordt aandacht te vragen voor Sportiviteit en Respect
en een veilig sportklimaat. Aan de begeleiding van scheidsrechters in opleiding en startende
scheidsrechters is in 2010 veel aandacht besteed door het opleiden van praktijkbegeleiders
binnen elke vereniging. Scheidsrechters krijgen hiermee een eigen plek binnen de
verenigingen en een aanspreekpunt waar ze op terug kunnen vallen.
Het Jonge scheidsrechtersproject heeft in 2010 weer een 10 –tal jonge koppels opgeleverd
die in de afdelingen al een partij meeblazen. Een aantal heeft laten zien meer in de mars te
hebben en die hebben hun debuut zelfs al gemaakt in de landelijke competities. Met deze
aantallen kan dan ook zeker van een succes worden gesproken en de verwachtingen voor
de komende jaren zijn dan ook hoog gespannen.
Topsport en Talentontwikkeling
Damesselecties vormen visitekaartje voor handbalsport in Nederland (speerpunt 3 in
jaarplan 2010)
Hoewel het NHV en haar partners er nog niet in slagen om alle benodigde budgetten vrij te
maken, kreeg de beoogde opmars van de vrouwen in 2009 al gestalte door in de Europese
“overall-jeugd-ranking” een 6e plaats te bezetten vóór toplanden als Duitsland en Spanje.
En deze resultaten boden perspectief om in 2010 de weg omhoog naar het langere-termijndoel verder door te zetten.De ijkpunten van het NOC*NSF Topsport Programma Assesment
gaven aan, dat er nog duidelijke verbeterstappen gemaakt konden worden in m.n. de
consistentie van de resultaten van de vrouwen seniorenploeg en de uitbreiding van
internationale ervaring van de jongere handbalsters. Daar is in 2010 hard aan gewerkt,
hoewel bij de vrouwen senioren de extra inspanningen om de speelsters een full-timeprogramma in Nederland aan te bieden, niet zijn gerealiseerd.
Toch is 2010 bij de vrouwen een historisch topjaar geworden: Op de Europese ranglijst voor
jeugd en senioren nam Nederland de 4e plaats in door internationaal zeer aansprekende
resultaten te boeken met de jeugd: in de Dominicaanse Republiek met de U18 een bronzen
W.K. medaille en in Korea met de junioren (U20) de 6e plaats op het wereldkampioenschap.
Duidelijke groei was ook bij de senioren merkbaar: kwalificatie voor het E.K. in
Noorwegen/Denemarken via zware wedstrijden tegen en in Macedonië en de goede 8e
plaats op dat E.K. biedt zelfs perspectief op het Olympisch Kwalificatie Toernooi in 2012. Met
deze performance kwam de damesploeg nog nadrukkelijker in de belangstelling van
buitenlandse topploegen te staan en wordt de ontwikkeling van de vrouwentopsportsector
nog nadrukkelijker door de concurrentie gevolgd.
De basis voor dit internationale succes is gelegd door de Handbal Academie meisjes, die
deel uit maakt van het CTO Papendal. Dit opleidingsmodel “staat als een huis” en, hoewel
niet altijd “van binnenuit” optimaal ondersteund, dient het nu al als een voorbeeld voor
andere toplanden. Niettemin dient de internationale ervaring van de jeugd nog verder worden
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vergroot en moet blijvend worden gezocht naar mogelijkheden om met de senioren nog “een
grotere sprong voorwaarts” te maken, want de laatste stappen naar de wereldtop zijn
natuurlijk het zwaarst!
Herenselecties zetten opmars naar de wereldtop verder door (speerpunt 4 in jaarplan
2010)
De beperkte middelen voor de nationale herenselecties zijn mede verantwoordelijk voor het
feit, dat de mannen de goede resultaten van 2009 niet hebben kunnen
continueren/verbeteren, waardoor er druk is ontstaan op de doelen uit het Meer Jaren
Beleids Plan en zijn deze doorgeschoven naar 2016. Ondanks het feit, dat de jeugdploegen
over het algemeen progressie boeken, werden geen aansprekende resultaten gehaald. De
basis is echter nog niet aangetast, omdat veel spelers uitkomen in Europese topcompetities.
De jeugdsector mist een Nationaal Trainings Centrum (Vgl. Handbal Academie), waardoor
de grote fysieke achterstand achterblijft t.o.v. toplanden en slechts een relatieve kleine groep
jongeren de stap naar professioneel handbal kan maken. Een door een expert samengesteld
aanvullend “vakantieprogramma 2010” heeft dit verschil niet kunnen compenseren. Daarom
is er een inventarisatie gemaakt van de potentials en zijn de inspanningen om een NTC op te
richten verhevigd en met succes bekroond (de provincie Limburg ondersteunt het initiatief
financieel).

Realisatie van 8 gecertificeerde NHV handbalscholen (speerpunt 5 in jaarplan 2010)
Het NHV heeft in 2008 de definitieve keuze voor NHV HandbalScholen op decentraal niveau
gemaakt. De certificering is eind 2008 gestart om via NHV HandbalScholen opleidingen aan
regionale talenten aan te bieden. De NHV Coördinator Talentontwikkeling en de twee NHV
TalentCoaches zullen vanuit hun HandbalAcademie kennis en ervaring de HandbalScholen
in hun ontwikkeling begeleiden. Hiermee is de lijn tussen het topprogramma op Papendal en
de regionale talentontwikkeling een feit.
In 2010 zijn de HandbalScholen in Hoorn, Raalte en Emmen gecertificeerd. Alle
gecertificeerde HandbalScholen werken volgens het landelijk vastgestelde beleid en de
geleverde kwaliteit van elke HandbalSchool wordt middels audits geëvalueerd. De volgende
HandbalScholen zijn momenteel (eind 2010) in voorbereiding en worden in de loop van 2011
in ieder geval gecertificeerd:
HandbalSchool Graaf Huyn College (Geleen) (begin 2011)
HandbalSchool Gelre (begin 2011)
De nieuw opgerichte HandbalScholen bieden ook goede mogelijkheden om zich te
positioneren als opleidingscentra voor trainers en scheidsrechters, omdat daar alle
ingrediënten aanwezig zijn om de opleidingen in praktische zin vorm te geven
(trainingsgroepen, wedstrijden, goede trainers/handbalkennis, potentiële deelnemers). Deze
initiatieven worden daarom vanaf 2011 verder uitgewerkt.

Oosterbeek, november 2011
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Bijlage 1 bij het jaarverslag 2010
Statistische gegevens over het jaar 2010
1. Algemene organisatie
Ledenaantal per 30 juni 2010
Ledentallen per afdeling
Totaal B
L
55.265 8.376
6.853

MN
7.457

Ledentallen per categorie
Totaal Rec
Fjeugd
55.265 5.167
198

Ejeugd
2.438

N
4.288

Djeugd
4.727

NHN
7.479

Cjeugd
8.963

O
8.292

Bjeugd
8.396

T
3.597

Ajeugd
5.805

ZH
8.923

Sen
19.571

2. Leven Lang Sporten
Competitie
Onderstaand vindt u de kampioenen van het competitieseizoen 2009-2010:
Eredivisie
Dames – T+A/V.O.C.
Heren – KRAS/Volendam
Eerste divisie
Dames – D.S.S.
Heren – Swift A.
Hoofdklasse A
Dames – T+A/V.O.C. 2
Heren – FIQAS/aalsmeer 3
Hoofdklasse B
Dames - Internos
Heren - Ventura
Regioklasse A
Dames – Hurry Up
Heren - Reehorst
Regioklasse B
Dames – United Breda
Heren - NOAV
Regioklasse C
Dames - Gemini
Heren - Heerle
Regioklasse D
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Dames – K.S.V.
Heren – Hercules 2
Bekerfinale
Dames – T+A/V.O.C.
Heren – KRAS/Volendam
NK zaalhandbal jeugd
Dames A – T+A/V.O.C.
Heren A – KRAS/Volendam
Dames B - Loreal
Heren B – B.F.C.
NK afdelingsselecties
Dames oud – Zuid Holland
Heren oud - Limburg
Dames jong – Zuid Holland
Heren jong - Limburg
NK veldhandbal
Dames – Ventura
Heren - DIOS
Dames A – V.Z.V.
Heren A – KRAS/Volendam
Dames B – Kiddy World/S.E.W.
Heren B - Hellas
NK Beachhandball
Dames - Cabezota
Heren - DSS
Dames A – MHV’81
Heren A – niet deelgenomen
Dames B - Borhave
Heren B – E&O
Supercup
Dames – T+A/V.O.C.
Heren - KRAS/Volendam
Tuchtrecht
aantal strafzaken 2010 - 220
aantal beroepszaken 2010 - 21
samenstelling tuchtkamers - alle tuchtkamers zijn volledig bezet
Opleidingen
In 2010 hebben ruim 1000 NHV-leden een kaderopleiding gevolgd tot trainer, scheidsrechter,
rapporteur en praktijkbegeleider.
Scheidsrechters:
388 Jeugdscheidsrechter 1
274 Handbalscheidsrechter 2
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22 Handbalscheidsrechter 3
20 Handbalscheidsrechter 4 ronden opleiding af in 2011
13 beachhandball-scheidsrechter certificaten
Trainers:
105 Handbaltrainer 1
37 handbaltrainer 2
16 handbaltrainer 3
4 handbaltrainer 4
19 beachhandball-trainer certificaten
Rapporteurs:
16 handbalrapporteur 3 (afdeling)
Praktijkbegeleiders:
120 praktijkbegeleiders (trainers en scheidsrechters)

Verenigingsondersteuning
In 2008 en 2009 is binnen de Verenigingsondersteuning (VO) duidelijk meer structuur
aangebracht, met als doel om het ondersteuningsaanbod verder te versterken en elke
vereniging de kans te bieden om (door of via het NHV) op maat ondersteund te worden bij
het realiseren van de ambities, of bij het oplossen van urgente problemen. Het afgelopen
jaar is aan dit beleid een prima vervolg gegeven. Onderstaand volgen de belangrijkste
highlights. Meer informatie over het volledige ondersteuningsaanbod van het NHV is te
vinden op de NHV-website onder de menu-items “Verenigingsondersteuning”,
“Kaderopleidingen” en “Handbalarbitrage”.
Landelijke (proactieve) VO-projecten
Het proeftuinproject “De Sportvereniging als Winkel en Leerbedrijf” (subsidie N*N
2007-2011, projectleider DdR) heeft als doel om vernieuwend sportaanbod te ontwikkelen
voor nieuwe doelgroepen. Daarnaast worden de deelnemende verenigingen ingericht als
leerbedrijf, waar stagiaires meewerken en ervaring opdoen. Het project vindt plaats bij 5
handbalverenigingen in de gemeenten Groningen, Zwolle, Eindhoven, Den Haag en
Dordrecht. In 2010 zijn door de lokale bedrijfsleiders, i.s.m. het NHV, verschillende nieuwe
handbalvormen opgezet, waaronder Beach Handball, Tchoukball en aanbod voor
BuitenSchoolse Opvang. In 2011 zal vooral extra aandacht worden besteed aan het
verspreiden van de verschillende good practices (zie ook www.winkelenleerbedrijf.nl) en het
werken aan een ‘terugverdienmodel’.
Binnen het project “Sportaanbod voor het Onderwijs” (subsidie N*N 2009-2012,
projectleider DdR) wordt een koppeling gelegd tussen handbalverenigingen en het onderwijs.
Doel is om verenigingen structureel schoolactief te maken, door ze tenminste 40 uur per
seizoen handballes te laten verzorgen, tijdens en/of na schooltijd. In 2010 is er een flinke
stijging geweest, van 2 naar 23 deelnemende handbalverenigingen! Voor het jaar 2011 is het
doel om dit aantal verder te laten stijgen naar ten minste 50 (NB: op dit moment, 23-03-2011
zijn er 41 deelnemende clubs). De NHV Verenigingsconsulenten hebben een belangrijke
taak om de verenigingen te informeren, werven, begeleiden en te ondersteunen bij het
structureel maken van de lokale samenwerking.
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In 2010 is het Gehandicaptenhandbal (subsidie N*N 2010-2012 projectleiding DdR+HvE)
verder van de grond getild. Zo is er sprake van een stijging van het aantal verenigingen met
een G-handbalteam (van 8 naar 14), zijn er ondersteunings- en promotiematerialen
ontwikkeld en is er gestart met het organiseren van een opleiding tot Gehandicaptensportbegeleider (i.s.m. een externe partij). Doel voor 2011 is om deze impuls verder door te zetten
en het aantal G-handbalverenigingen te vergroten naar 22.
De promotionele activiteiten m.b.t. Studentenhandbal (projectleider DdR) zijn, i.o.m. de in
2008 opgerichte sportkoepel ‘Studenten Handbal Nederland (SHN)’ voorlopig stopgezet.
Reden is dat er (nog) te weinig betrokkenheid komt vanuit de verschillende
studentenhandbalverenigingen. De samenwerking krijgt in 2011 echter (mogelijk) wel een
vervolg in het kader van de activiteiten rondom Beach Handball en de organisatie van de
EK’s in Nederland in 2011 en 2012.
In 2010 is een start gemaakt om Beach Handball (projectleider YE) steviger op de kaart te
zetten. Zo is er in het voorjaar een congres voor verenigingen georganisserd en is
vervolgens een opzet gemaakt voor het organiseren van een Beach Handball Tour, inclusief
bijbehorende website: www.beachhandballtour.nl). Er is bovendien een nieuwe werkgroep
Beach Handball opgezet, die ondersteuning gaat bieden bij de diverse Beach-activiteiten in
de komende jaren. Het jaarlijkse NK Beach Handball wordt vanaf 2011 overigens op een
andere wijze georganiseerd dan de laatste jaren. Meer informatie hierover volgt z.s.m.!
Op het gebied van de ontwikkeling van Promotiematerialen (projectleiding DdR+YE) heeft
het NHV in 2010 ook zeker niet stilgezeten! Zo is er een flyer ontwikkeld voor Minihandbal en
stickers (4 kleuren) voor in het NHV Spreekbeurtpakket. De diverse promotiematerialen
blijken enorm in trek te zijn bij verenigingen en (jeugd)leden en worden ook erg door hen
gewaardeerd. In overleg met Total Sports wordt momenteel gekeken of grote aantallen
promotiematerialen vanaf 2011 ook via de handbalshop verkocht kunnen gaan worden (voor
zover dat nog niet gebeurt). Daarnaast zal het informatieboekje “Maatschappelijke Stages in
de Handbalclub”, waarvoor tijdens het Holland Handbal Toernooi een eerste workshop heeft
plaatsgevonden, worden verspreid onder alle handbalverenigingen. Ook zal in 2011 de
ontwikkeling van promotiematerialen op het gebied van Beach Handball (flyer en filmpje)
worden opgepakt.
Binnen het project Masterplan Arbitrage (subsidie N*N 2007-2011, projectleider YE) is
vooral een grote stijging te zien in de deelname aan de NHV-scheidsrechtersopleidingen,
met name de HS1 (jeugdspelleider), die binnen de verenigingen zelf georganiseerd kan
worden. Dit succes zal ook in 2011 een vervolg krijgen. Meer informatie over dit landelijke
project is te vinden op www.handbalregels.nl.
In 2010 is, als aanvulling op het Masterplan Arbitrage, aan het NHV een subsidie toegekend
op het gebied van Sportiviteit& Respect (subsidie N*N 2010-2012, projectleider YE). Ook
zijn er met de andere deelnemende bonden afspraken gemaakt voor het opzetten van een
theatertour voor het onderwerp “Positief Coachen” in 2011 en 2012, inclusief een praktisch
vervolgtraject binnen de geïnteresseerde verenigingen.
Op het gebied van Combinatiefuncties (projectleider DdR) heeft het NHV in 2010
deelgenomen aan de landelijk ingestelde werkgroep (15 deelnemende bonden o.l.v.
NOC*NSF), die als taak heeft om te zorgen voor collectieve communicatie richting de
georganiseerde sport, het informeren van verenigingen en het koppelen van kansrijke
verenigingen en gemeenten. Voor de handbalverenigingen heeft dit geleid tot vijf nieuwe
combinatiefuncties (voorbeeld: René Romeijn binnen de gemeente Haarlemmermeer, waar
hij de 4 lokale handbalverenigingen versterkt). In 2011 zullen opnieuw zes bijeenkomsten
van de werkgroep plaatsvinden, waarbij er een sterke focus komt te liggen op het

Concept- NHV Jaarverslag 2010

8

ondersteunen van de 4e tranche (kleinere) gemeenten die aan de slag kunnen/willen met het
aanstellen van combinatiefunctionarissen.
Het beleidsterrein Accommodatiebeleid (projectleider DdR) heeft vanuit het NHV in 2010
aandacht gekregen via het door de basketbalbond geïnitieerde project “Streetwise” (opzetten
multifunctioneel outdoor court voor meerdere sporten) en door deelname aan de NOC*NSFNormcommissie OMS (t.b.v. vastleggen normen accommodaties zaalsporten). In 2011 zullen
beide werkgroepen een vervolg krijgen.
Het project Clubkoers (projectleider DdR) is in 2010 op een ‘lager pitje’ komen te staan als
in 2008 en 2009. Er is door de deelnemende bonden namelijk gewerkt aan een nieuwe opzet
van het project, dat in 2011 een nieuwe impuls gaat krijgen (in een enigszins andere vorm).
In 2010 hebben overigens nog wel drie handbalverenigingen een adviestraject (“zilver”)
doorlopen, met hulp van een opgeleide Clubkoersadviseur.
Kort samengevat kan worden gesteld dat de (huidige) landelijke ondersteuningsprojecten in
2010 over het algemeen behoorlijk succesvol zijn geweest. In 2011 zullen deze projecten
dan ook worden vervolgd en waar mogelijk verder ‘uitgebouwd’. Tevens zal in 2011 extra
aandacht worden besteed aan het ‘delen van successen’!
Lokale (reactieve) projectaanvragen
In 2010 zijn bij het NHV in totaal 61 (‘reactieve’) aanvragen binnengekomen, voor een
financiële bijdrage bij de uitvoering van lokale/regionale projecten. Hiervan zijn er 56
goedgekeurd en zijn 2 aanvragen opgepakt via deelname aan een landelijk (pro-actief)
project. In totaal is er ca. €18.000,- aan ondersteuningsgelden uitgekeerd (hiermee iets
onder de begroting gebleven). Met name de verenigingen in Noord en Limburg blijven nog
sterk achter wat betreft het aanvragen van een financiële bijdrage bij de organisatie van hun
projecten. Hier zal in 2011 (m.n. door de betreffende NHV Verenigingsconsulenten) dan ook
extra aandacht aan worden besteed
Beleidsontwikkeling en onderzoek
In het najaar van 2009 en voorjaar van 2010 is door het NHV (projectleider DdR)
deelgenomen aan het NOC*NSF-project “segmenteren van verenigingen”. Aan dit project
namen totaal 8 sportbonden deel. Voor het NHV is dit beleidstraject erg succesvol en nuttig
geweest. Het heeft namelijk geleid tot een helder stappenplan om te komen tot een optimale
ondersteuning van de handbalverenigingen, via segmentatie, clustering en monitoring. Een
aantal andere bonden (m.n. de Nederlandse Ski Vereniging) nemen de werkwijze van het
NHV inmiddels zelfs als voorbeeld! De in april uitgezette “NHV Ambitiemonitor” zal voortaan
jaarlijks worden uitgezet onder alle handbalverenigingen en gaat vanaf 2011 gelden als
voorwaarde voor verenigingen om voor ondersteuning in aanmerking te kunnen blijven
komen. Met deze gegevens kan het NHV, met name via de clusterbijeenkomsten die in het
hele land worden georganiseerd door de NHV Verenigingsconsulenten, nog pro-actiever
inspelen op de behoeften, problemen en kansen van verenigingen.
Oprichting nieuwe handbalverenigingen
In 2010 is een start gemaakt met de oprichting van enkele nieuwe handbalverenigingen, op
zgn. “witte vlekken”. Zo is in januari handbalvereniging Nieuw-Vennep officieel opgericht. Via
veel handbalclinics en -promotie in voorjaar nemen in het seizoen 2010-2011 inmiddels al 6
teams deel aan de zaalcompetitie in de afdeling Midden-Nederland!
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Wat betreft de oprichting van nieuwe handbalverenigingen hebben daarnaast in het voorjaar
van 2010 de eerste verkenningen/gesprekken plaatsgevonden in Hoek van Holland (i.s.m.
Westlandia uit Naaldwijk) en Zeewolde en in het najaar in Roosendaal (i.s.m. o.a. de
gemeente), Waalre en Enschede.
Tenslotte zal het jaar 2011 vooral ook in het teken staan van nieuwe impulsen voor de
handbalsport in gebieden waar relatief weinig wordt gehandbald, zoals in Zeeland (mogelijke
aanstelling van een Combinatiefunctionaris) en in Groningen/Friesland (opzetten
vrijwilligersstructuur). Via een pro-actieve rol vanuit het NHV (bondsbureau,
Verenigingsconsulenten en bestuursleden) moet het mogelijk zijn om de
‘handbalinfrastuctuur’ in Nederland in verschillende regio’s weer verder te versterken!
NHV Verenigingsconsulenten
Eind 2009 zijn binnen het NHV, i.s.m. de betrokken afdelingsbesturen, 3 nieuwe
Verenigingsconsulenten aangesteld. Hiermee is de gewenste landelijke dekking gerealiseerd
(totaal 4,0 fte.) 3 van de 7 huidige Verenigingsconsulenten zijn momenteel (2010) echter nog
niet landelijk in dienst (Twente, Zuid-Holland en Limburg/Brabant-Oost). In 2011 zullen
gesprekken worden gehouden met de NHV-afdelingsbesturen, om alle consulenten landelijk
in dienst te krijgen, zodat er (meer) eenheid van beleid en aansturing ontstaat.
In 2010 is 6 maal het NHV Verenigingsconsulentenoverleg (landelijk) georganiseerd, met als
doel om gezamenlijk ervaringen uit te wisselen en bijvoorbeeld t.b.v. scholing. De
consulenten hebben een zeer belangrijke rol als “eerste lijns ondersteuning” tussen NHV en
verenigingen en bij de lokale uitvoering van (landelijke) projecten. Ze verzorgen het
accountmanagement, zowel bij individuele verenigingen als in clusterverband en zijn nauw
betrokken bij de organisatie van diverse breedtesportactiviteiten (zie onder). Via een korte 2maandelijkse rapportage leggen zij hun activiteiten schriftelijk vast voor het NHV
(beleidsmedewerker), elkaar en eventuele andere belanghebbenden (bijvoorbeeld
afdelingsbestuurders en -werkgroepen). In dit kader is het ook van belang om te noemen dat
de ureninzet door de consulenten in grote mate zorgt voor ‘cofinanciering’ van landelijke
projecten. Met andere woorden: zij verdienen zichzelf voor een groot deel terug!
Het jaar 2011 zal, wat de organisatie van de Verenigingsondersteuning betreft, voornamelijk
in het teken staan van het proces tot éénwording. Gekeken zal worden hoe professionals
(NHV-projectleiders en -consulenten) en vrijwilligers (bijv. afdelingswerkgroepen) het beste in
de gewenste, efficiënte structuur m.b.t. Verenigingsondersteuning passen en hoe de
onderlinge communicatie en samenwerking kunnen worden geoptimaliseerd (bijv. via
eenduidigheid in websites/nieuwsbrieven en via borging van belangrijke gegevens in het
NHV Extranet en/of Sportlink).
Communicatie en Promotie
In 2010 is binnen de Verenigingsondersteuning veel aandacht besteed aan het
communiceren van de verschillende projecten en activiteiten. Zo is 12x het NHV
Verenigingsnieuws (officieel mededelingenorgaan) uitgegeven. Dit digitale magazine is in de
loop van het jaar technisch en inhoudelijk verder verbeterd, wat heeft geleid tot aanzienlijk
meer abonnees en ook een hogere waardering van de lezers.
In 2011 zal wat betreft Communicatie & Promotie voor de
Verenigingsondersteuning/breedtesport vooral extra aandacht worden besteed aan het
verder verbeteren van de content, structuur en samenhang binnen de NHV-websites
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(portaal). Daarnaast zullen er nieuwe promotiematerialen worden ontwikkeld (zie boven),
waaronder een flyer met daarin het volledige ondersteuningsaanbod van het NHV (als
afgeleide van de informatie op de website), dat m.n. de NHV Verenigingsconsulenten als
extra tool onder de aandacht kunnen brengen bij alle verenigingen.
Breedtesportactiviteiten rondom tophandbalevenementen
Jaarlijks worden bij tophandbalevenementen ook allerlei breedtesportactiviteiten
georganiseerd. Zo zijn in 2010 bij het Holland Handbal Toernooi in Rotterdam (opnieuw)
handbalclinics voor de jeugd en themaworkshops voor bestuurders georganiseerd.
Daarnaast hebben er veel breedtesportactiviteiten (m.n. voor jeugd en G-handballers)
plaatsgevonden bij de diverse interlands van de nationale dames- en herenselecties en bij
de wedstrijden van de HandbalAcademie.
In 2011 zal (o.a. met de hulp van een stagiaire) een koppeling worden gelegd tussen het
breedtesportaanbod binnen het NHV en het EK <19 in augustus. Zo zullen de NHV
Verenigingsconsulenten plaatsnemen in de Lokale Organisatie Committées (LOC), die
verantwoordelijk worden voor de lokale organisatie. Daarnaast zullen de voorbereidingen
starten voor het ‘grote’ EK in 2012. In 2010 is hiervoor reeds het “EK-promotieplan”
opgesteld, i.s.m. het evenementenbureau RSP. Het NHV is binnen dit plan verantwoordelijk
voor de landelijke en lokale organisatie van alle breedtesportactiviteiten in aanloop naar,
tijdens en rondom het EK. Ook hebben in 2010 de eerste gesprekken plaatsgevonden met
de betreffende 5 gemeenten en met de verenigingen in de stad/regio, over hun ideeën en
mogelijkheden wat betreft de organisatie van verschillende breedtesportactiviteiten rondom
het EK. Rondom het EK in 2011 (augustus) zal vooral Beach Handball een belangrijke
breedtesportactiviteit zijn!
Masterplan Arbitrage
Met het instellen van een nieuwe werkgroep scheidsrechters wordt uitvoering gegeven aan
het inrichten van een systeem van kwaliteitsbewaking en begeleiding van landelijke
scheidsrechters. Hiermee worden de mogelijkheden voor ambitieuze en talentvolle
scheidsrechters om zich verder te ontwikkelen sterk verbeterd.
Het jonge scheidsrechtersproject is een vaste waarde geworden en ook in 2010 heeft deze
kweekvijver voor jonge scheidsrechters 8 nieuwe koppels opgeleverd. Enkele koppels
hebben zelfs al hun entree hebben gemaakt in de landelijke competities.
Ook in 2010 worden weer een nieuw jeugdig dameskoppel en een jeugdig herenkoppel
opgeleid en beoordeeld door de EHF of zij in aanmerking komen voor een internationale
carrière.
Sportiviteit & Respect
Binnen het deelproject Sportiviteit en Respect hebben weer een aantal nieuwe verenigingen
het convenant Sportiviteit en Respect getekend en geven binnen hun vereniging actief vorm
aan een sportief sportklimaat. Het ontwikkelde pakket weerbaarheid is onderdeel geworden
van de scheidsrechteropleiding op niveau 2 en is als bijscholing aangeboden voor
bestaande scheidsrechters. Ook het in 2010 nieuw ontwikkelde programma positief coachen
is in de testfase door een aantal verenigingen bezocht en positief beoordeeld. Dit
programma wordt opgenomen in ons aanbod ingezet. Het programma positief coachen
heeft als doel verenigingen, trainers, coaches bewust te maken van hun verantwoordelijkheid
om te zorgen voor een positieve sportieve sfeer rond wedstrijden.
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De instapcursus jeugd handbalscheidsrechter 1 wordt binnen steeds meer verenigingen
verzorgd en in 2010 zijn daarmee een kleine 400 jeugdscheidsrechter opgeleid. Ook het
aantal niveau 1 scheidsrechters dat een vervolgopleiding gaat volgen neemt toe.
Topsport
Nationale damesselecties
“De nationale damesselecties zijn visitekaartje voor de handbalsport in Nederland” was een
van de speerpunten van beleid in 2010. Deze ambitie was gestoeld op het meerjarendoel,
dat de vrouwen vanaf 2012 bij de top 10 van de wereld gaan behoren.Hoewel het NHV en
haar partners er nog niet in slagen om alle benodigde budgetten vrij te maken, kreeg de
beoogde opmars van de vrouwen in 2009 al gestalte door in de Europese “overall-jeugdranking” een 6e plaats te bezetten vóór toplanden als Duitsland en Spanje. En deze
resultaten boden perspectief om in 2010 de weg omhoog naar het langere-termijn-doel
verder door te zetten.De ijkpunten van het NOC*NSF Topsport Programma Assesment
gaven aan, dat er nog duidelijke verbeterstappen gemaakt konden worden in m.n. de
consistentie van de resultaten van de vrouwen seniorenploeg en de uitbreiding van
internationale ervaring van onze jongere speelsters.
Daar is in 2010 hard aangewerkt, hoewel bij de vrouwen senioren de extra inspanningen om
de speelsters een full-time-programma in Nederland aan te bieden, niet zijn gerealiseerd.
Toch is 2010 bij de vrouwen een historisch topjaar geworden: Op de Europese ranglijst
voor jeugd en senioren namen we de 4e plaats in door internationaal zeer aansprekende
resultaten te boeken met de jeugd: in de Dominikaanse Republiek met de U18 een bronzen
W.K. medaille en in Korea met de junioren (U20) de 6e plaats op het wereldkampioenschap.
Duidelijke groei was ook bij de senioren merkbaar: kwalificatie voor het E.K. in
Noorwegen/Denemarken via zware wedstrijden tegen en in Macedonië en de goede 8e
plaats op dat E.K. biedt zelfs perspectief op het Olympisch Kwalificatie Toernooi in 2012. Met
deze performance kwamen onze vrouwen nog nadrukkelijker in de belangstelling van
buitenlandse topploegen te staan en wordt de ontwikkeling van onze vrouwen topsportsector
nog nadrukkelijker door de concurrentie gevolgd.
De basis voor dit internationale succes is gelegd door de Handbal Academie meisjes, die
deel uit maakt van het CTO Papendal. Dit opleidingsmodel “staat als een huis” en , hoewel
niet altijd “van binnenuit” optimaal ondersteunt, dient nu al als een voorbeeld voor andere
toplanden. Niettemin dient de internationale ervaring van onze jeugd nog verder worden
vergroot en moeten we blijven zoeken naar mogelijkheden om met de senioren nog “een
grotere sprong voorwaarts” te maken, want de laatste stappen naar de wereldtop.
Speerpunt 5.
Nationale Herenselecties
De beperkte middelen voor de nationale herenselecties zijn mede verantwoordelijk voor het
feit, dat de mannen de goede resultaten van 2009 niet hebben kunnen
continueren/verbeteren, waardoor er druk is ontstaan op de doelen uit het MJBP en zijn deze
doorgeschoven naar 2016. Ondanks het feit, dat de jeugdploegen in het algemeen
progressie boeken, werden geen aansprekende resultaten gehaald.De basis is echter nog
niet aangetast, omdat veel spelers uitkomen in Europese topcompetities, maar de
jeugdsector mist een Nationaal Trainings Centrum (Vgl. Handbal Academie) waar de grote
fysieke achterstand t.o.v. toplanden, waardoor ook een relatieve kleine groep jongeren de
stap naar professioneel handbal kunnen maken. Een door een expert samengesteld
aanvullende “vakantieprogramma 2010 heeft dit verschil niet kunnen compenseren. Daarom
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is er een inventarisatie gemaakt van de potentials en zijn de inspanningen om een NTC op te
richten verhevigd en met succes bekroond. (De provincie Limburg ondersteunt het initiatief
financieel)
Speerpunt 6.
Talentontwikkeling
In het NHV Meerjarenbeleidplan 2009-2012 staat: “Voor een goede talentontwikkeling is een
centrale gestructureerde en integrale aanpak nodig. Daarmee kan de NHV-opleidingsvisie
naar de praktijk vertaald worden, via een landelijk netwerk van gecertificeerde NHV
HandbalScholen”. Een belangrijke voorwaarde voor de verdere uitbouw van het H.S.netwerk is ook de intrinsieke motivatie van de initiatiefnemers in de regio’s. Ambitieuze
pioniers in Raalte, Emmen, Hoorn gaven het goede voorbeeld, maar de realisatie in
Sittard/Geleen, Venlo/Panningen, Den Haag en Rotterdam stagneerde om uiteenlopende
redenen. De ontwikkelingen in Arnhem echter, raakte, ondanks het verlies van een VrouwenEredisieploeg, in een versnelling. Het gestelde resultaatdoel, t.w. 6 gecertificeerde NHV
handbalScholen is niet gehaald in 2010, maar zal in de loop van 2011 haar gestalte krijgen.
Eerder is al opgemerkt, dat de HandbalAcademie een opleidingsinstituut is, dat (ook) een
plaats heeft binnen de talentontwikkelingsstructuur en onontbeerlijk gebleken is voor het
optimaal faciliteren van “de speler-op-weg-naar-de top”. De prestaties van de jonge H.A.ploeg tijdens de eerste rondes van de E.C. bewijzen dat eens te meer. Dat neemt niet weg,
dat de afstemming tussen club, afdelingsselecties, handbalscholen, Handbal Academie en
nationale selecties niet optimaal genoemd kan worden. Ideeën ter verbetering zijn in 2010 al
wel onderwerp van discussie geweest, maar met de implementatie ervan wordt gewacht tot
na de herstucturering “Naar één NHV”.
HandbalAcademie
De HandbalAcademie sloot in 2010 het vierde jaar af, en startte het vijfde jaar met 25
speelsters. 25 toptalenten volgen ons nationaal- en internationaal bekende
ontwikkelprogramma. Inmiddels zijn er 8 speelsters vanuit de HandbalAcademie naar het
hoogste niveau in Duitsland vertrokken. Daarnaast hebben in totaal 15 speelsters hun
debuut bij de A selectie gemaakt, ondanks hun vaak nog jonge leeftijd.
De HandbalAcademie heeft 24 wedstrijden gespeeld in de nationale competitie. Op basis
van eerder behaalde resultaten had de HandbalAcademie recht op Europacup deelname. In
de Europacup heeft de HandbalAcademie wel vier rondes gespeeld en reikten ze tot de
halve finales; een unieke prestatie voor een Nederlandse club!
Binnen het CTO Papendal waar de HandbalAcademie huist, heeft de HandbalAcademie
haar plaats inmiddels gevonden. Alle NOC*NSF en CTO faciliteiten gebruikt het NHV voor
het verbeteren van de kwaliteit van opleiden.
Voor de Certificering heeft de HandbalAcademie nog steeds de 3 sterren voor
Talentontwikkeling, met dit gemeten niveau behoort het NHV bij de topprogramma`s voor
talenten.
Door de coaches van de HandbalAcademie wordt regelmatig door het jaar contact
opgenomen met zowel ouders als verenigingen. Met de ouders van de speelsters is er twee
maal per jaar telefonisch contact en twee maal per jaar persoonlijk contact. In gevallen
waarin meer contact nodig of wenselijk is wordt dit gedaan. Met de verenigingen van de
speelsters is twee maal per jaar een contactmoment over de ontwikkeling van de speelsters.
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Talentontwikkeling centraal
Het NHV heeft in 2008 de definitieve keuze voor NHV HandbalScholen op decentraal niveau
gemaakt. De certificering is eind 2008 gestart om via NHV HandbalScholen opleidingen aan
regionale talenten aan te bieden. De NHV Coördinator Talentontwikkeling en de twee NHV
TalentCoaches zullen vanuit hun HandbalAcademie kennis en ervaring de HandbalScholen
in hun ontwikkeling begeleiden. Hiermee is de lijn tussen ons topprogramma op Papendal en
onze regionale talentontwikkeling een feit.
In 2010 zijn 3 NHV HandbalScholen gecertificeerd, te weten:
Carmel HandbalSchool Salland
Carmel HandbalSchool Drenthe
HandbalSchool Noord-Holland
HandbalSchool Noord Nederland is dit Emmen?
HandbalSchool Graaf Huyn College (Geleen) (begin 2011)
HandbalSchool Gelre (begin 2011)
Topsport
Resultaten behaald in 2010 door de diverse selecties
Heren A
Januari 2010 – kwalificatie voor de WK, Play Offs behaald ten koste van EST, BEL
Juni 2010
– Play Off tegen SUI uit 31-15 verloren, thuis 34-28 gewonnen (uitgeschakeld)
Dames A
EK kwalificatiewedstrijden
31 mei 2010 LIT – NED
4 april 2010 NED – LIT
26 mei 2010 NED – CRO
30 mei 2010 MKD – NED

22-31
34-20
25-24
28-28

geplaatst voor de EK in DEN/NOR

December 2010

EK in DEN/NOR

8ste plaats

Heren Juniors
April 2010

EK kwalificatie

3de in de poule (uitgeschakeld)

Dames Juniors
Mei 2010
Juli 2010

WK kwalificatie groepswinnaar
WK Korea
6de plaats

Heren Youth
Mei 2010

EK kwalificatie

2de in de poule (uitgeschakeld)

Dames Youth
Juli 2010

Open EK Zweden

7de plaats

Augustus 2010

WK Dom. Republiek 3de plaats
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