Aan:

alle Nederlandse gemeenten

T.a.v.: afdeling Sport&Recreatie
Betreft: aanpassing handbalvelden i.v.m. invoering landelijke speelwijze F- en H-jeugd (4 t/m 8 jaar)

Beste heer/mevrouw,
De handbalsport is volop in beweging! Om kinderen en jongeren zoveel mogelijk plezier te laten
beleven tijdens hun handbalwedstrijden is binnen het Nederlands Handbal Verbond (NHV) een
specifieke ‘jeugdhandbalvisie’ opgesteld. Hierin wordt de beste speelwijze voor de F-jeugd (7- en 8
jarige ‘mini’s’) en H-jeugd (4-, 5- en 6-jarige ‘kabouters’) uit de doeken gedaan. Deze nieuwe aanpak
brengt aangepaste spelregels met zich mee, maar vraagt in sommige gevallen ook om het
aanschaffen van (andere) spelattributen, aanpassing van het speelveld, etc.
In de periode 2011-2013 is de organisatie van het NHV volledig gecentraliseerd. Dit betekent dat alle
8 regionale NHV-afdelingen zijn samengegaan tot één centraal geleide bond. Hiermee is het mogelijk
geworden om eenheid te creëren in bestuur, beleid en organisatie. Één van de onderdelen die in dit
eenwordingsproces geharmoniseerd zijn, is het bovengenoemde jeugdhandbal. Zo werd voorheen in
sommige NHV-afdelingen door de F-jeugd op een regulier handbalveld (20 bij 40 meter met 7 spelers
per team) gespeeld en in andere afdelingen op een minihandbalveld (12-16 bij 20 meter met kleinere
doelen en 5 spelers per team).
Vanaf het handbalseizoen 2014-2015 wordt door de F- en H-jeugd in het hele land op dezelfde manier
gehandbald. Voor een aantal handbalverenigingen betekent dit dat hun accommodatie (indoor en/of
outdoor) nog aangepast moet worden. Het betreft hier bijvoorbeeld de aanschaf van
minihandbaldoelen en de aanleg van tijdelijke of permanente minihandbalbelijning.
Meer informatie over de speelwijze bij de jongste handbaljeugd kun je vinden via onderstaande link:
http://www.handbal.nl/handbalvormen/jeugdhandbal/materialen/
Langs deze weg willen wij jullie verzoeken om de handbalvereniging(en) in jullie gemeente te helpen
bij het implementeren van de (nieuwe) visie m.b.t. jeugdhandbal. Op die manier kunnen wij samen nog
meer jeugd werven en behouden voor de handbalvereniging en -sport. Mochten jullie hierbij van het
NHV ondersteuning of advies nodig hebben, dan horen wij dat graag!
Vriendelijke groet,
Nederlands Handbal Verbond

Danny de Ruiter
Hoofd Verenigingsservice
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