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Jeugdbeleidsplan HK Waasmunster (357)  
 
A. Globaal beleidsplan: 
 

Het jeugdplan van HKW Waasmunster is opgesteld door sporttechnisch 
jeugdcoördinator Eddy De Vlieger in samenwerking met administratief coördinator 
Jan Van Damme met trainersstaff Jasper Van Ouytsel, Sander Hofman, Joris Smet 
en Aaron Permentier. 
 
1: Visie over de jeugdwerking binnen de club. 
 
HKW Waasmunster staat voor attractief en snel handbal, gecombineerd met een 
goede teamgeest en kameraadschap. 
Doelgroep zijn de jongens van Waasmunster en de omliggende gemeenten die zich 
willen vervolmaken in de handbalsport. Iedere jeugdspeler krijgt de kans om te 
trainen/te spelen op zijn niveau en op zijn ‘wil’ om persoonlijke tijd te investeren. 
Het is de betrachting om met zoveel mogelijk spelers uit eigen opleiding, op een zo 
hoog mogelijk niveau te laten spelen. Hierbij is de rol van de ouders zeer belangrijk, 
vandaar dat een goede relatie tussen de club en de ouders moet uitgewerkt worden. 
Verder zorgen we met 2 seniorenploegen op 2 verschillende niveau's, dat er 
doorstroming mogelijk is. Iedereen, ongeacht talent, inzet en beschikbaarheid, kan 
blijven deel uitmaken van onze vereniging. 
 
2: Doelstellingen betreffende de jeugd. 
 
Het is de bedoeling om al onze jeugdspelers te bekwamen in de handbalsport, 
ongeacht hun initieel talent. Niet iedereen heeft een snelle ontwikkeling, ook de 
laatbloeiers moeten speelkansen blijven krijgen. 
We leiden moderne handballers op. In onze opleiding leggen we een grote nadruk op 
het technische aspect. Op deze manier bekomen we een attractieve speelwijze, de 
hoofdbetrachting van de club. 
 
Bij de J12 primeert spelvreugde en is kennismaking met de handbalsport de 
belangrijkste doelstelling. 
 
Het is de bedoeling om onze J16 en J18 te laten deelnemen aan de VHV competitie 
zodat zij sterkere en verschillende spelstijlen moeten bekampen wat hun ontwikkeling  
ten goede komt. 
Dit om op lange termijn steeds weer opnieuw jonge talenten in onze seniorenploegen 
te laten doorstromen. 
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3: Jeugdorganigram 
 
Sporttechnisch coördinator : Eddy De Vlieger  
Administratief coördinator : Jan Van Damme 
Leden van de Sportieve Cel: Jan Van Damme, Frank Luxem ( Ploegofficial ) en 
Matthias Luxem Begeleider JSR. 
 
In de sportieve cel is er op regelmatige tijdstippen overleg waarbij alle ploegen ( van 
J10-J12 tot senioren ) besproken worden om zo de samenwerking en integratie te 
bevorderen. 
 
3A: Technische staf en de ondersteuning ervan: 
Eddy De Vlieger coördineert het technisch gedeelte. 
Hij wordt hierin bijgestaan door Joris Smet en Konstantijn Herssens. 
 
3B: Jeugdploegen en trainingsgelegenheid 

- 1 J10 ploeg die1 X per week ( woensdag ) in de sporthal traint, in de 2 
plaatselijke scholen van het Gemeentelijk onderwijs is er telkens ook 1 
trainingsmoment na de schooluren. 
 

- 1 J14/J12-ploeg die 2 X per week traint op woensdag en vrijdag.  
 

 

- J16-J18 groep die 2 X per week traint op woensdag en vrijdag.  
Voor de wedstrijden wordt Eddy De Vlieger daar waar nodig bijgestaan door 
Joris Smet en Wim De Graeve. 

 
 

De thuiswedstrijden gaan door in Sporthal sporthal De Meermin te Waasmunster. 
 
 
4: Het organiseren van of deelnemen aan binnen- of buitenlandse tornooien 
 
Elke zomer trekken we met onze jeugdspelers naar het buitenland, meestal is dit 
richting Scandinavië ( Partille Cup in Götheborg, Dronninglund, Generationscup in 
Viborg). 
De planning gebeurt in de sportieve cel met Jan Van Damme, administratieve 
jeugdcoördinator, als hoofd van de organisatie. 
Het doel van deelname is enerzijds om zich te meten met de betere jeugdploegen uit 
anderen landen maar ook om letterlijk en figuurlijk de grenzen te verruimen. 
 
5: Het organiseren van of deelnemen aan bijscholingen in binnen- of 
buitenland. 
 
Onze trainers krijgen steeds alle info over het aanbod van bijscholingen en de 
jeugdtrainer(s) krijgt zijn/hun onkosten bij deelname vergoed door de club. 
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6: Recrutering van nieuwe jeugdspelers 
 

• Initiatieven vanuit schoolverband: 

o Momenteel wordt om de 2 weken handbal als naschoolse activiteit 

gegeven. 

o ‘Sport in de kijker’-initiatief op school voorziet handbal in mei 2022. 

Hierbij worden er tijdens de middagpauze handbalwedstrijdjes 

georganiseerd. 

• Initiatieven vanuit Sportdienst Waasmunster: 

o Sportacademie: elke dinsdag en donderdag tussen 16u en 17u, 

verloopt tussen 2 schoolvakanties.  

o Jeugdsportdagen Sportdienst: 3e en 4e lj. (april 2022) 

• Initiatieven vanuit HKW: 

o HKW organiseert zelf een tornooi op woensdagnamiddag of 

zaterdagvoormiddag. Voorziene periode: mei 2022. 

o Flyerbedeling op de scholen. 

 

7: Voorkomen van drop-out 
 
Opvallend is dat het grootste deel van de drop-out bestaat uit jonge spelertjes die 
enkele maanden actief zijn en tot de conclusie komen dat het toch niet hun ding is. 
Eens ze een volledig seizoen hebben gespeeld blijven ze meestal ook lang bij de 
club. 
Een tweede periode van drop-out is de overgang tussen J18 en senioren waarbij de 
groep meestal uitzwermt naar de verschillende seniorenploegen. 
Indien er problemen zijn i.v.m. drop-out moeten de trainers steeds overleg plegen 
met de sportieve cel. 
Nadat een jeugdspeler, op verzoek van de ouders, werd uitgeschreven, ontvangen 
deze 6 maanden later een exitbrief. Hierbij is de bedoeling er op te wijzen, dat elke 
speler ten alle tijd terug welkom is én een positieve kijk op de handbalsport en het 
HKW-clubgebeuren er op nahoudt.    
 
 
 
8: Het zelf organiseren of jeugdspelers laten deelnemen aan cursussen 
Jeugdscheidsrechter -jeugdtrainer. 
 
Onze jeugdspelers worden aangemoedigd om de cursus JSR en handbalinitiator te 
volgen. Door hen actief te betrekken bij jeugdwedstrijden als scheidsrechter of als 
assistent bij de trainingen, trachten we hen ‘warm te maken’ om zich via cursussen 
verder te vervolmaken.  
 
 
9: Het begeleiden van jeugdscheidsrechters 
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Het volgen van de cursus JSR is er in eerste instantie om onze spelers te kans te 
geven hun spelregelkennis te bevorderen. Daarnaast moeten zij ook de kans krijgen 
om, indien zij dat willen, door te groeien naar het echte werk. 
Zij worden hierin begeleid door Matthias Luxem ( B-SR ) die hen regelmatig zal 
bijstaan tijdens hun wedstrijden. 
 
 
10: Communicatie en verenigingsleven 
 
De club beschikt over een eigen website, Facebookpagina en een mailinglist die 
gebruikt kan worden voor communicatie op sportief als op extra-sportief vlak. 
Deze mailinglist wordt gebruikt voor communicatie naar pers, sponsors en 
supporters toe. 
 
11: Bevorderen van fairplay tijdens wedstrijden en trainingen bij spelers, 
ouders, trainers en begeleiders. 
 
HKW Waasmunster wil met zijn jeugdopleiding garant staan voor sportiviteit en 
fairplay. De jeugdtrainers zien erop toe dat de spelers zich steeds aan de regels van 
de fairplay houden. 
Ouders en supporters die zich onwelvoeglijk gedragen moeten door de trainer en/of 
een bestuurslid tot de orde geroepen worden. 
Hiervoor kan men zich altijd beroepen op het clubreglement en de gedragscode die 
op aanvraag beschikbaar zijn bij de secretaris. 
Jeugdspelers die zich hier niet aan houden kunnen weerhouden worden van oa. 
deelname aan buitenlandse tornooien. 
 
 

B. Sporttechnisch beleidsplan: 
 
1: Binnen HKW Waasmunster zal er in de jeugdopleiding steeds gebruik gemaakt 
worden van een offensief, agressief verdedigingssysteem, dit om met snelle 
omschakelingen zo snel als mogelijk over te gaan naar de aanvalssituatie. 
Aanvallend moet het accent steeds  liggen op technisch verzorgd handbal. 
Alle jeugdtrainers (huidige en toekomstige) moeten deze lijn volgen. 
 
2: Het stimuleren van het man-man duel moet van bij de J12 gepromoot worden. Bij 
de daaropvolgende leeftijdscategorieën moet het tactische aspect steeds meer 
geïntegreerd worden zodat spelers zich verder kunnen ontwikkelen. 
 
3: Opleidingsplan per ploeg. 
Bij de J12/J14 moet de klemtoon steeds liggen op spelvreugde en opleiding, het 
resultaat is onderschikt. 
Bij de J16/J18 is het de bedoeling dat de offensieve verdediging en het samenspel 
met de cirkel verder uitgebouwd wordt met daarbij het werken met overgangen. 
 
Dit jeugdplan zal op regelmatige tijdstippen geëvalueerd worden. Blijkt uit de 
evaluatie dat aanpassingen nodig zijn, zal de Sportieve Cel bekijken hoe we nieuwe 
tendensen kunnen integreren in de werking. 


