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Sporttechnische bijscholingen op komst ! 
 

Maandag 14 juni 20u-21u30  

Jan Van Kester (NL) en Linde Panis  

Het Relatieve leeftijdseffect in de Talentontwikkeling van het Nederlandse en 

Belgische handbal  

Handbal is een fysieke sport. Vroegrijpe spelers en speelsters hebben daardoor in een wedstrijd een 

voordeel t.o.v. laatrijpers. Ze blijken echter ook meer kans te hebben gescout te worden als talent. Dit 

voordeel komt mede door het feit dat er binnen de sport bij de scouting gewerkt wordt met vaste 

leeftijdsgrenzen. Scouting heeft grote invloed op de talentontwikkeling. Sporters, die worden 

geïdentificeerd als talent krijgen extra kansen via een beter programma. Hierdoor wordt het 

onderlinge verschil tussen vroegrijpers en laatrijpers vergroot. 

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen kalenderleeftijd en biologische leeftijd. Uit de 

onderzochte data blijkt dat in beide landen relatief oudere spelers/speelsters in het handbal meer 

ontwikkelingskansen krijgen dan hun relatief jongere leeftijdsgenoten. Wat zijn hiervan de gevolgen 

voor de korte en de lange termijn? Het gevaar dreigt dat laatrijpers voor de handbalsport verloren 

gaan en dat verlies kan de handbalsport zich in beide landen eigenlijk  niet permitteren. 

Jan Van Kester (NL) en Linde Panis onderzochten dit thema voor hun respectievelijke thesis voor het 

behalen van het EHF Master Coach diploma in Nederland. 

Inschrijven : t.e.m. 13 juni (deelname link wordt verstuurd op 14 juni)  

 = gratis 

 via mail aan linde.panis@handbal.be  

Erkend : voor sporttechnische jeugdcoördinatoren, trainerslicenties A,B en C (2 credits). 

 

Donderdag 24 juni 20u-21u 

Jelle Vonckx 

De invloed van de IHF-spelregels (7 vs 6) op de doelmannenprestatie en 

doelmannentraining. 

De impact van de doelman op het handbalspel en het resultaat is groot, en wordt ook zo gepercipieerd. 

Dit wordt vooral benadrukt in de kunst om verschillende acties te kunnen ketenen: van stop tot 

passing, en het daarbijhorende tactische meedenken. De ‘nieuwe’ IHF-spelregels hebben hierop een 

katalyserend effect. Doordat een doelman kan en wordt gewisseld door of voor een extra veldspeler 

is er een heel nieuw tactisch concept ontstaan binnen het handbalspel.  

Jelle Vonckx schreef over dit thema zijn thesis voor het behalen van het EHF Master Coach diploma in 

Nederland. 

Inschrijven : t.e.m. 22 juni (deelname link wordt verstuurd op 23 juni)  

 = gratis 

 via mail aan linde.panis@handbal.be  

Erkend : voor sporttechnische jeugdcoördinatoren, trainerslicenties A,B en C (2 credits). 
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