
rolstoelhandbal
TIPS & TRICKS

VOOR DE HELPENDE HANDBALLER

Wenden, keren, remmen, 
starten, stoppen…

Maak duidelijke afspraken 
met elkaar, vanwege de 

grootte diversiteit

Maakt duidelijke 
afspraken met de 

spelers

Doe een veiligheidscheck

WIE = WIE

materiaal



VAARDIGHEID MATERIAAL wie = wieniveauverschil

De kerntaak van een coach is een sporter beter maken. Dat klinkt simpel, maar 
er komen heel veel aspecten bij kijken. Hoe motiveer je jouw spelers of jouw 
eigen kind? Hoe ga je om met winst en verlies? En welke vaardigheden heb je 
daar allemaal bij nodig?

In en uitstap: Je moet met je handicap veilig in of 
uit een stoel kunnen stappen

Aanzetten tot snelheid: pak je hoepel bovenop 
vast en maak lange halen naar beneden. Laat laag 
los en pak boven opnieuw vast, duw vervolgens de 
hoepel weer naar beneden.

Remmen: Hard remmen: hoepel en/of band stevig 
vastpakken met gestrekte armen, handen dicht 
knijpen en gewicht naar achteren verplaatsen
Rustig remmen: minder hard knijpen. 

Keren: Eén1 band remmen en de andere pushen

Wenden: Eén band harder pushen of om en om 
pushen

Stabiliteit: Eén zijn met je stoel alsof het je benen 
zijn betekent ook dat je stabiliteit kunt trainen.
Aandacht voor buik en rug spieren.

Omvallen: eruit komen of weer op twee wielen 
komen, dit is iets wat kan gebeuren. In een wed-
strijd wordt de tijd stil gezet en kan je overeind 
gezet worden door anderen. Wil je het zelf doen, 
maak je los van je stoel (streps los) en ga staan, 
zet je stoel recht en ga weer zitten. 

TIP: nieuwe mensen zijn vaak ook nieuw in de 
sport. Besteed dan ook voldoende aandacht aan 
vangen en gooien. Er komt veel op hun af (rijden, 
remmen, vangen, gooien) dus ga niet te snel met 
de oefenstof

Alle uitstekende delen met bescherming bekleden 
(denk aan ring vooraan de stoel, kiepwiel achter 
en beugel achter).Veiligheid strips over dij benen 
en benen, heupgordel waardoor de stoel één 
geheel wordt/ verlengstuk van de speler. 
Algemene veiligheid: check de stoel op loszittende 
onderdelen (onderhoud). Carbonspaken? Denk 
dan ook aan spaakbescherming.

TIP: in de zaal liggen veel losse haren van sport-
ers, dus maak regelmatig je wielen haarvrij, zodat 
je weer beter door de zaal rolt.

Vanwege de grote diversiteiten in het handbal op 
basis van de handicap, kan het niveauverschil 
enorm zijn. Dit komt vooral door de kleine 
gemeenschap waardoor er niet op basis van dit 
niveauverschil teams worden gemaakt. Maak 
daarom goede afspraken binnen het team wat 
elkaars grenzen zijn. Doordat de sport (nog) klein 
is in Nederland komt het ook voor dat er mannen 
en vrouwen in het team zitten. De krachtsverschil-
len zijn hierdoor ook aanwezig, dus maak ook hier 
goede afspraken over. Laat de sporter zelf aan-
geven wat ze wel of niet ziet zitten. 

TIP: laat iedereen in zijn waarde: als iemand 
misschien niet zo goed kan gooien, kan deze 
persoon misschien wel heel goed blokken, zodat 
een ander vrij komt.

Wees bekend wie er in je team zitten. Zorg dat je 
weet welke handicap iedere sporter heeft en welke 
medicijnen eventueel worden gebruikt. Zo kun jij 
altijd ingrijpen of assisteren wanneer dit nodig is 
en weet je hoe te handelen. 

Doordat je weet wie je in je team hebt kun je hier 
ook op trainen en coachen. Het niveauverschil is 
groot en daar moet je wel rekening mee houden. 
Sporters die aan het sporten zijn kunnen dit wel 
eens vergeten in de emotie. Het is aan jou om hier 
grenzen aan te geven indien de sporter dit niet zelf 
doet. 

TIP: maak een lijst met medicijnen en geef deze 
in beheer bij de teamverantwoordelijke, zodat 
zeker één persoon weet hoe te handelen bij 
calamiteiten

“Rolstoelhandbal Gaaf 
voor iedereen met of 
zonder handicap!!”


