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1.   Inleiding 

 

 

Stichting Platform Limburg Handbal 2.0 bouwt als 

Sporttakplatform sinds 2016 aan een solide 

structuur en verbindingen in de Limburgse 

handbalwereld. De ontwikkelfase is afgerond.  

 

In de onderhavige visie 2020-2024 wordt de 

strategie verder doorontwikkeld.   

De Provincie Limburg heeft in haar beleidskader 

Sport 2020-2023 “limburg Sport” 

De volgende missie opgenomen: 

 

 

 

We maken van Limburg de gezondste, 

sportiefste en innovatiefste regio van 

Nederland. 
                                                                         Larissa Nusser – wereldkampioen 2019                                                                 

 

De stichting Platform Limburg Handbal borduurt voort op deze missie die er 

samengevat op neer komt dat er meer mensen gaan handballen. Handbal is in 

Limburg een ‘kernsport’ met een belangrijke maatschappelijke functie. Het 

handbalspel vraagt vaardigheden - fysiek, mentaal, sociaal, speltechnisch, 

organisatorisch - die een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jong 

tot oud. Het begint met “rennen, gooien en vangen, mikken en treffen”. 

 

We willen de komende periode met goede initiatieven kansen verzilveren. Dat doen 

we en willen we doen in samenwerking met onze ambassadeurs, met verenigingen,  

met gemeentelijke sportstimuleringsorganisaties, met bedrijven, met 

handbalscholen en andere partners. 

 

Organisatorisch zijn in de afgelopen jaren in Limburg alle ingrediënten gecreëerd 

om, mits er een goede onderlinge samenwerking is, verder te gaan excelleren. Onze 

Visie 2020-2024 heeft als thema “Sport for Life”, omdat handbal bij elke schakel in 

de levensloop een rol kan spelen.  

 

De rol van Platform Limburg Handbal is het aanjagen en verbinden van initiatieven 

in breedtesport, talentontwikkeling en evenementen, gericht op de juiste 

doelgroepen. Dit gebeurt planmatig in nauwe samenwerking met partners in het 

veld.  
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2.   Visie 2020-2024 “SPORT FOR LIFE” 

 

In Visie 2020-2024 van Platform Limburg Handbal staat het maximaal verbinden 

van organisaties en handbalprogramma’s in een overkoepelend netwerk centraal. 

Dit netwerk krijgt de naam ‘Handbalschool Limburg’ en wordt georganiseerd 

samen met alle partners in het veld.  

 

Het LTAD-model (Long Term Athlete Development) wordt hierbij als concept 

gebruikt. Dit van oorsprong Canadese model onderscheidt twee fasen van 

ontwikkeling in sport en bewegen, te weten ‘het fundament’ en ‘een leven lang 

sporten’.  

 

Tijdens de fundamentele jaren 

wordt de basis gelegd en een eerste 

kennismaking met sport 

aangeboden. Het traject van 

schoolhandbal, handbal op het plein 

naschools, instroom bij de 

vereniging en de handbalschool                        

speelt een belangrijke rol.  

 

Vervolgens sport ieder individu    op 

zijn eigen nivo. Dit resulteert in 

stimuleringstrajecten voor diverse 

doelgroepen: voor talent en 

recreant. 

 

Limburg Handbal gebruikt het LTAD-

model om de gefaseerde doorgroei 

te tonen vanuit breedtesport naar 

talentontwikkeling. Hierbij wordt 

ingezet op nieuwe handbal 

activiteiten met zaal, goalcha, 

walking handball en beach handball 

voor verschillende doelgroepen.  
               Long Term Athlete Development (LTAD) 

 

Platform Limburg Handbal wil een hechte handbalgemeenschap in Limburg creëren 

en deze laten groeien, waarbij Handbalschool Limburg een belangrijk boegbeeld is 

voor de aantrekkingskracht van de handbalsport bij de jeugd te vergroten, maar 

ook om te laten zien dat handbal ook op latere leeftijd nog gespeeld kan worden en 

een sociaal bindmiddel kan zijn. Platform Limburg Handbal neemt hierbij op termijn 

een plaats in als onafhankelijk en neutraal instituut.  

“SPORT FOR LIFE” 
”
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3.   Missie Stichting Platform Limburg Handbal 2.0  

 

“Sport, waaronder de kernsport handbal, maakt de inwoners van Limburg 

gezonder en is een bindende factor binnen onze samenleving. Sport en 

bewegen ondersteunt de preventieve gezondheid en het bevorderen van 

een gezonde leefstijl en participatie. Om dit optimaal te kunnen realiseren 

is er een sportinfrastructuur, waarbij nauwer samengewerkt wordt met 

onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven. Stichting Platform Limburg 

Handbal 2.0  heeft de ambitie om aan te haken als innovatieve 

maatschappelijk verankerde teamsport.” 

 

 

Ambitie Platform Limburg Handbal 

 

➢ Zoveel mogelijk mensen laten sporten met speciale aandacht per doelgroep 

➢ Maximaal draagvlak creëren bij gemeenten, onderwijs, zorg en bedrijfsleven 

➢ Limburgse bedrijfsleven betrekken bij talentontwikkeling in handbal 

➢ Optimaliseren van samenwerking tussen handbalorganisaties en stakeholders 

 

 

Vier speerpunten voor de periode 2020-2024 

 

➢ Het realiseren van ‘Handbalschool Limburg’ als centrale netwerkorganisatie voor 

het versterken van de Limburgse handbalcommunity met doorstroom van 

breedtesport naar talentontwikkeling.  

➢ Het versterken van de ‘koppeling van de handbalsport met onderwijs’ via 

schoolhandbal in het basisonderwijs, alsmede een nauwe samenwerking met 

LOOT-scholen voor talentontwikkelingsprogramma’s. 

➢ Het ‘vitaal houden van handbalorganisaties’ via projecten op het gebied van 

organisatie, technisch kader, acquisitie en communicatie. 

➢ Het versterken van het doorlopende ‘weg van het Limburgse handbaltalent’ van 

breedtesport via talentprogramma’s naar topsport in samenwerking met het 

bedrijfsleven. 

 

Deze speerpunten worden vertaald naar concrete projecten in de jaarlijkse 

werkplannen van Platform Limburg Handbal.  
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Naast deze speerpunten focust Platform Limburg Handbal in de komende 

periode op kansen in samenwerking met nieuwe partners.  

 

➢  Het inzetten van nieuwe trends in handbal, zoals goalcha, beach handball en 

walking handball. 

➢  Het aanbieden van een aangepast aanbod voor senioren en mensen met een 

beperking in samenwerking met NHV en gespecialiseerde organisaties als 

‘Iedereen Kan Sporten’ en Stichting ‘Bijzonder in Beweging’ 

➢  Het agenderen van handbal bij gemeenten in het kader van hun 

verantwoordelijkheid t.a.v. sportstimulering en gezondheid  

➢  Het ondersteunen van aansprekende handbalevenementen in Limburg met 

daaraan gekoppeld een passend aanbod van breedtesportactiviteiten 

 

 

 

    
Limburgse inbreng bij EK2020 Team NL   

           v.l.n.r. Rian Dekker (fysio), Kay Smits, Ivo Steins, Jasper Adams, Toon Leenders, Luc Steins 
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4.   Handbalschool Limburg staat centraal in Visie 2020-2024 

 

 

Met het opstarten van ‘Handbalschool Limburg’ wordt breedtesport, talentontwikkeling en 

topsport via een doorlopende lijn verbonden en gestimuleerd. Handbalschool Limburg is 

hét portaal voor jeugdige spelers, die op zoek willen gaan naar hun persoonlijke top via de 

Limburgse programma’s van het RTC (Regionaal Trainings Centrum) en eventuele 

doorgroei naar de Limburgse topclubs. Ook bij de handbalschool werken we samen met 

TopsportTalenscholen om te zoeken naar maatwerkoplossingen om het deelnemen aan 

deze opleiding mogelijk te maken. Daarbij wordt ook nauw samengewerkt met lokale 

verenigingen voor het opleiden van technisch kader en creëren van een goede basis.   

 

 

 

 

  Interland Nederlands Herenteam in Sittard (okt 2019) – handtekening scoren van idool Luc Steins 
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Programma’s voor spelers 

Handbalschool Limburg biedt een laagdrempelige ingang naar aanvullende 

programmas zoals schoolhandbal en - op langere termijn - goalcha, walking 

handball en beach handball. Platform Limburg Handbal heeft het voornemen om dit 

provinciebreed aan te bieden voor jong, oud en mensen met een beperking. Onder 

begeleiding van toptrainers vindt er voor de jongeren een selectie plaats, waarbij 

de talenten met de juiste ambitie opstaan.  

 

Via het traject van Handbalschool Limburg kunnen de spelers 

instromen in het topsportprogramma van het RTC Limburg en bij 

gebleken talent doorgroeien naar de het nivo van de Nationale 

Handbalacademie, RTC PLUS en nationale (jeugd)selecties.  Maar 

ook als het talent niet genoeg is voor de top dan zijn er voldoende 

mogenlijkheden gecreerd bij onze Topsportverenigingen. 

 

Op dit moment worden programma’s aangeboden door 

Handbalscholen in Zuid-Limburg en Noord & Midden-Limburg, 

in nauwe samenwerking met de regionale LOOT-scholen in 

Sittard en Venlo.  

 

Het ultieme doel is om ook in regio Midden-Limburg en in samenwerking met 

de LOOT-school in Weert te komen tot een provincie-brede dekking.  Eerste 

acties zijn daartoe al ingezet. Naast talentontwikkeling heeft dit ook (afgeleid) 

een voorbeeld functie naar overige leerlingen op school en dus sportstimulering 

in breder kader dan alleen maar handbal. 

 

Programma’s voor technisch kader van handbalverenigingen 

Handbalschool Limburg is ook bedoeld als een ondersteuning  om het nivo van 

het (technisch) kader bij clubs te verhogen. Zo zal er enkele malen per seizoen 

Train de Trainer sessies worden georganiseerd. Dit zijn bijscholingen gegeven 

door Top trainers en toegankelijk voor alle clubhandbaltrainers op het gebied 

techniek, spelvisie en didaktiek.  

 

Daarnaast worden in nauwe samenwerking met NHV Opleidingen jaarlijks 

terugkerend diverse bondsopleidingen regionaal aangeboden in Limburg . Het 

betreft opleidingen voor recreatieve en prestatieve trainers en scheidsrechters.  
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5.   Breedtesport 
 

De handbalvereniging is de hoeksteen van onze breedtesport. Deze organisaties 

staan onder druk. Stichting Platform Limburg Handbal 2.0  onderkent dat vitaliteit 

van de verenigingen essentieel is voor het voortbestaan van de sport en helpt deze 

organisaties met ledenwerving, communicatie en organisatie. Afstemming over 

behoeften en voortgang vindt plaats via thema-bijeenkomsten en periodieke 

clustervergaderingen.  

 

5.1 Ledenwerving door schoolhandbal, goalcha en promotie 
 

Stichting Platform Limburg Handbal 2.0 ondersteunt sportstimuleringsactiviteiten in 

gemeenten in samenwerking met NHV en Huis voor de Sport Limburg. Hierbij zal 

met name aandacht zijn voor het ten gelde maken van de sport en van de eigen 

verenigingen in het bijzonder.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nederlands scholieren handbal kampioenschap in Arnhem 

 

Het stimuleren van handbal op school is voor Platform Limburg Handbal een 

belangrijk project om aandacht voor de sport te genereren. Deze activiteit wordt 

jaarlijks steeds beter gestructureerd en het imago groeit. Er wordt nauw 

samengewerkt met CIOS, de sportstimuleringsorganisaties, verenigingen en 

basisscholen.  

 

De Limburgse Kampioenschappen voor basisscholen worden een begrip!   

 

Anders dan tot op heden gaan we dit project niet meer via de handbalverenigingen 

bij de scholen onder de aandacht brengen maar gaan we dat rechtstreeks via de 

Sportstimuleringsorganisaties doen, waarbij een jaarlijks gemeentelijk 
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scholenhandbaltoernooi de ultieme doelstelling zal zijn. Uiteraard zullen we de 

topsportverenigingen er bij betrekken. Aanwezigheid van toptalenten bij dit 

programma is ook een stimulans om deel te nemen aan deze activiteiten. 

 

Het gaat daarbij om vooral niet-sportende jeugd aan het sporten te krijgen en 

aandacht te genereren voor de bijdrage die handbal levert aan de leerdoelen van 

het kind op het gebied van ‘gooien, vangen, mikken en treffen’. Kortom heeft het 

een functie voor de coördinatie van alle lichaamsfuncties: van hoofd tot en met 

handen en voeten. Uiteraard willen we dat deze inspanning leidt tot meer 

bekendheid en een positieve beeldvorming voor handbal en op die manier 

jeugdleden (5-12 jarigen) geinteresseerd doen raken voor onze sport. 

   

“Limburg Handbal’t” via LK naar NK 

➢ Aandacht voor handbal genereren bij 

gemeenten met ambassadeurs en media 

➢ Handballessen op school tijdens schooltijd  

➢ Voorbereidende trainingen door de club 

voor scholenteams per gemeente 

➢ Gemeentelijk scholentoernooi voor 

basisonderwijs groepen 5/6 en 7/8, met 

goalcha voor groepen 3 en 4 

➢ Limb. Kampioenschappen Schoolhandbal  

➢ Afvaardiging Limburgs jongens- en 

meisjesteam naar NK Schoolhandbal in 

Arnhem 

 

De link naar verenigingen is een belangrijke pijler om nieuwe leden te werven. 

Naast gekwalificeerde CIOS-docenten zullen ook topspelers en speelsters van 

de Limburgse eredivisieverenigingen het schoolhandbal ondersteunen. Voor 

CIOS studenten is dit een unieke gelegenheid om praktijkervaring op te doen 

en voor de topverenigingen een tegenprestatie voor de kansen die Platform 

Limburg Handbal hen biedt. 

 

De kennismaking met de handbalsport op deze manier helpt kinderen in het 

maken van hun persoonlijke bewuste sportkeuze, zodat ze het beste uit zichzelf 

kunnen halen en hopelijk zo lang mogelijk blijven sporten.  
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Het lespakket  'Handbal op school' biedt docenten uitstekende handvaten om 

na het project zelfstandig lessen te kunnen blijven verzorgen. We willen dit 

lespakket bij alle basisscholen in Limburg aanbieden . 

 

Het versterken van de aandacht voor de handbalsport in het algemeen en voor 

jonge kinderen en hun ouders in het bijzonder is een belangrijke speerpunt in 

de  communicatie. Door een intensieve handbalpromotion ook via de social 

media met daarin een actieve rol weggelegd voor onze ambassadeurs, de 

Limburgse wereldtoppers Luc Steins en Larissa Nusser groeit het 

handbalnetwerk in Limburg. Dit vertaalt zich door naar breedtesport en 

talentontwikkeling.  

 

5.2 Versterken van technisch kader bij de verenigingen 
 

Voor verenigingen is het steeds moeilijker om zowel kwalitatief als kwantitatief 

hun kader in te vullen. Stichting Platform Limburg Handbal 2.0 faciliteert 

verenigingen samen met het Huis voor de Sport in hun zoektocht naar vrijwilligers 

en een vitale verenigingsorganisatie voor de toekomst.   

 

Platform Limburg Handbal 2.0 ondersteunt daarnaast in samenwerking met 

Handbalschool Limburg het op le iden  van  technisch kader (trainers en 

scheidsrechters) van verenigingen. Het platform om dit uit te voeren zal 

Handbalschool Limburg zijn. Sporttechnische kaderopleidingen en 

nascholingsbijeenkomsten worden jaarlijks terugkerend regionaal 

georganiseerd worden: 

 

➢ NHV Sportinhoudelijke kadertrainingen/scholingen 

➢ Train de trainer bijscholing en kennisdeling 

➢ NHV Scheidsrechters cursussen 

➢ NHV Het uitdragen van een spelvisie 

 

Vanuit onze observatie is kwalitatief goed kader bij een vereniging een typisch 

probleem voor de meeste Limburgse (handbal) verenigingen in de toekomst.  
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Zonder scheids geen handbal 

Net als voor trainers, zal Platform 

Limburg Handbal in overleg met NHV 

ook voor scheidsrechters een 

ondersteuningsaanbod 

ontwikkelen.  

 

Wij willen op vooraf bekende en 

periodieke momenten per jaar 

cursussen in Limburg aanbieden. 

        Onze Limburgse top arbiters, de gebroeders Gerards 

 

5.3 Sterke samenwerking tussen verenigingen 
 

We constateren ook gelukkig dat er een toenemende samenwerking tussen de 

diverse verenigingen is ontstaan. De investeringen in dit programma hebben zich 

nu al geloond. Door sport-verenigingen met elkaar in contact te brengen zullen ze 

eerder toenadering zoeken om 

gezamenlijk problemen op te 

lossen. Uiteraard gaan we dit 

programma ook in de toekomst 

continueren. Hiertoe werken we 

nauw samen met Huis voor de 

Sport Limburg. Naar 

verwachting zullen in de 

komende periode ook scholen 

hierin in de toekomst een 

belangrijke rol gaan spelen.  

                         Handbal door de allerjongsten  

 

 

5.4 Nieuwe doelgroepen en nieuwe spelvormen in handbal 
 

Het streven is er om handbal voor alle leeftijden en breedmaatschappelijk als 

beweegvorm aan te bieden zoals er op dit moment door het NHV gepromoot 

wordt: 
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Beach Handball 

 

Door NHV worden naast zaalhandbal ook 

de handbalvormen Beach Handball en 

Goalcha naar de regio gebracht. Voor 

deze handbalvormen zien wij naast 

verenigingen met name toekomst bij 

scholen en in wijken. Hiertoe wordt 

samengewerkt met gemeentelijke 

Sportstimuleringsorganisaties.  

                                                                                          

                                                                                   Beach Clinic -European Beach Tour 2019 

 

Walking Handball 

 

Handbal voor ouderen – walking 

handball - wordt in samenwerking 

met NHV en diverse verenigingen 

geïnitieerd. Dit geldt ook voor 

rolstoelhandbal, G-handbal en 

goalcha. In de afgelopen periode is 

ervaring opgedaan met de 

mogelijkheden.  

 

 

                         Handballende senioren 

  

 

Goalcha is fun! 

Goalcha is street handball. Trucs en fun 

staan voorop. Het is een nieuw product, 

dat op elk pleintje gespeeld worden. 

Daarnaast blijkt de goalchabal ook zeer 

geschikt voor aangepast sporten en 

zwemmen.    

 

 
                                                                                                             Goalcha is fun! 
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6.   Talentontwikkeling 

 

 

Limburg is op dit moment goed vertegenwoordigd in de Nederlandse selecties. 

Binnen het herenhandbal zijn er anno 2019 veel Nationale topspelers en 

toptalenten. In alle Oranje selecties (A-team, Jong Oranje, Jong Jong Oranje) is 

Limburg nog goed vertegenwoordigd.  

Ook bij de dames zien we dat er steeds vaker Limburgse meiden geselecteerd 

worden voor de nationale ploegen.  

 

Gebleken is echter, dat het voor 

talentontwikkeling van essentieel 

belang is, dat partijen in het veld 

nauw samenwerken om een 

optimaal programma voor het 

talent aan te bieden. Denk hierbij 

aan NHV, (top)clubs, 

handbalschool en LOOT-school.  

 

 

       Train-de-trainer sessie door de hoofdtrainer van  

     Limburg Lions Christoph Jauernik – december 2019 

 

Door de samenwerking met TopsportTalenscholen zijn er maatwerkoplossingen om 

de talentopleiding mogelijk te maken en op een efficiente manier uit te voeren. 

 

De absolute toppers gaan naar het buitenland, maar voor het handbal in de 

Provincie Limburg is het van groot belang dat de instroom van talenten naar 

provinciale topclubs in de BENE-league en eredivisie constant blijft. Hierin investeert 

Platform Limburg Handbal middels het creëren van een kwalitatief sterke 

doorlopende lijn voor talentontwikkeling in Noord- en Zuid-Limburg voor 

toptalenten van 12 tot 19 jaar.  

 

De pijlers van talentontwikkeling van NHV worden in de provincie geoptimaliseerd 

door het aanbieden van programma’s voor baltraining, fysieke training, mentaal en 

voeding voor talenten met instroom vanuit de Handbalschool Limburg naar RTC en 

RTC PLUS. Kijken naar topsport is een stimulans om het ook zelf te gaan doen.  

Al deze inspanningen hebben er toe geleid dat er twee Limburgse verenigingen op 

BeNeliga niveau spelen, er drie Limburgse Herenploegen op eredivisieniveau spelen 

en dat er drie Limburgse Damesploegen op eredivisieniveau spelen. 
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6.1   RTC Handbal Limburg en RTC PLUS 
 

Limburg wil de voortrekkersrol die in de afgelopen jaren ontstaan is graag 

bevestigen en vooral uitbouwen. Doordat bij de dames de visie van het NHV 

bijgesteld is indat vroeger alle talenten uitgenodigd werden om naar Papendal te 

komen zien we nu een kentering doordat het NHV nu stelt dat er ook regionaal 

opgeleid moet gaan worden. In deze opleiding gaat het op te richten RTC PLUS een 

cruciale rol spelen. 

 

Hierbij is het naar een hoger niveau brengen van het Nederlandse mannenhandbal 

op internationaal niveau nog steeds een speerpunt. Natuurlijk ook het  van het 

aanwezig zijn van de dames in de wereldtop. 

 

Ambitie: “Limburg is dé herenhandbalprovincie van Nederland!”  

 

In januari 2018 is gestart met het provinciale RTC-programma voor 15 en 16-

jarigen. Via dit programma kan talent geselecteerd worden voor Nationale teams.  

 

Voor de leeftijdsgroep 16 tot 19 jaar is onderkend dat de doorgroei stokte, tenzij 

het talent koos voor de Nationale Handbalacademie. Het Limburgse TalentPLUS 

programma is een alternatieve route, die voor Limburgse talenten en  

topsportverenigingen een geslaagde impuls is in de regio.  

 

Vanaf 2020 zien we een verandering van dit speelveld: in het afgelopen decennium 

werd de opleidersrol van toptalenten voornamelijk door het NHV ingevuld bij de 

Handbalacademie in Papendal. Nu wil de bond deze activiteit graag in de regio 

uitvoeren in goede samenwerking met lokale partijen. Dit programma noemt men 

het RTC PLUS. Op deze manier kan de vereniging profiteren van hun talenten en 

wordt de doorlopende leerlijn voor talentontwikkeling voor heren en dames 

helemaal in de regio uitgevoerd. Dit leidt tot win-win voor talent, topsportvereniging 

en bond. Stichting Platform Limburg Handbal 2.0 wil deze ambitie ondersteunen.  

 

Daarbij hoort ook de verbinding leggen met onderwijs op alle niveaus. Het maakt 

dat talenten naast hun sport ook ondersteuning krijgen bij hun maatschappelijke 

toekomst. Hierin spelen de (LOOT)scholen en het bedrijfsleven een grote rol 
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7.   Evenementen 

 

Evenementen zijn de etalage voor de sport. Bij een evenement kunnen beginnende 

handballers en handbalsters kennismaken met de aantrekkelijkheid van de sport en 

idolen “aanraken”. Het kunnen en willen meedoen aan hoogwaardige evenementen 

binnen onze Provincie is een sterke motor voor handballers en handbalsters om 

voor hun sport te trainen.  

 

Er dient dan ook een 

gevarieerd en fijnmazig 

aanbod van wedstrijden en 

evenementen te zijn verspreid 

over de hele Provincie Limburg 

en voor alle niveaus. 

 

Evenementen zijn ook 

belangrijk voor de instroom en 

kwaliteitsbevordering van het 

handbal in zijn totaliteit.  

 

 
  

          NK Rolstoelhandbal in combinatie met BFC-toernooi 2019 

 

Door jongeren middels evenementen met handbal in contact te laten komen, 

kunnen we potentieel talent voor "top" handbal geïnteresseerd krijgen en zorgen 

voor de broodnodige nieuwe instroom van vooral jongens.  Zij zijn met 25% 

mannelijke spelers tegenover 75% vrouwelijke spelers merkbaar in de minderheid. 

 

In de afgelopen jaren zijn een aantal nieuwe initiatieven gestart om dit te realiseren 

en die momenteel jaarlijks terugkerend worden georganiseerd. Denk hierbij aan het 

EHF Beach Handball toernooi, de Limburg Cup en een jaarlijkse hereninterland.  

 

Daarnaast vinden in heel Limburg verspreid nationale topwedstrijden plaats voor 

heren en dames, i.c. BENE-league wedstrijden (samenwerking tussen Belgie en 

Nederland met een niveau dat in Europa niet misstaat) heren in Sittard-Geleen en 

Peel & Maas en eredivisie handbal dames en heren in Venlo, Sittard-Geleen, 

Panningen en Beek.  
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7.1  Maatschappelijke impact van handbal evenementen 
 

Platform Limburg Handbal heeft de ambitie om de komende jaren tophandbal-

evenementen naar Limburg te halen. Behalve het feit dat er op die manier voor de 

Limburgse (top)handballers een podium wordt gecreëerd om zich te meten met 

binnen- en/of buitenlandse talenten, wordt via deze  evenementen de exposure van 

de handbalsport vergroot én de branding van Limburg. 

 

Op het verbinden van topsport met 

breedtesport wordt de komende 

jaren nadrukkelijk gefocust. Hierbij 

wordt aandacht gegeven aan de  

‘maatschappelijke impact van 

handbalevenementen’.  

 

Met name de maatschappelijke 

impact van side-events is 

interessant en wordt in de komende 

periode onderzocht.  

 

 
Bijscholingsbijeenkomst voor bestuurders 

 

Platform Limburg Handbal is bij dit onderzoek vanaf het begin betrokken en wil in 

de komende jaren duidelijke stuurinstrumenten krijgen voor het stimuleren van de 

sport. Hierbij is ruime aandacht voor jeugdige handballers van de omliggende 

verenigingen, maar ook voor niet-handballers uit de scholen in regio.  

 

Kwalitatief goede evenementen zorgen voor een goede exposure. Hierin wordt een 

belangrijke synergie beoogd tussen het Limburgse handbal en de Provincie Limburg. 

Handbalevenementen worden gepositioneerd met een sterke link naar 

maatschappelijk belang, reikend tot in de haarvaten van de Limburgse samenleving 

en met een stevig verankerde organisatiestructuur provincie-breed.  

  

7.2  De rol van Limburgse Topsportverenigingen 
 

Het Limburgse heren handbal staat in Nederland en de Benelux inmiddels op top 

niveau, maar de grens is bereikt. We moeten tegen de goede "sub" top in Europa 

gaan spelen om verder te stijgen in niveau. Sterker nog als we op het bestaande 

niveau blijven spelen, dan worden we uiteindelijk door andere partijen 

voorbijgestreefd, want stilstand is achteruitgang.  
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Vanaf 2014 tot en met 2019 hebben beide Limburgse heren handbal teams, Bevo 

en de Lions, al kunnen spelen op Europees “sub” top niveau, en wel de EHF cup. Dit 

heeft zeker extra synergie gegeven die we beogen, met dank aan de prestatie van 

deze Limburgse clubs. Daarnaast worden Limburgse spelers geselecteerd voor 

Team NL.  

 

➢ exposure van de provincie Limburg in Europees verband en niet alleen in de 

Belgie en Nederland; 

➢ spelen tegen gerenommeerde Europese "sub" top teams, met als uiteindelijk 

doel het heren en dames tophandbal niveau in de Provincie verder te laten 

stijgen.  

 

Platform Limburg Handbal heeft dan ook de ambitie om maximaal rendement te 

halen uit alle investeringen die door Provincie Limburg en Gemeenten in het 

verleden zijn gedaan. Echter zonder nieuwe investeringen in de handbalsport in 

Limburg gaan wij niet die uitgesproken ambities behalen!  

 

Deze investeringen door de Provincie Limburg en Gemeenten worden gefinancierd 

middels gemeenschapsgeld. In dit nieuwe handbalplan dienen deze investeringen 

SMART, doelmatig en efficiënt ingezet te worden in de regio.  

 

“Investeren gebeurt om op de lange termijn te excelleren” 

 

Wij focussen als Platform Limburg Handbal op kwalitatief 

goede evenementen met continuïteit en toegevoegde 

waarde voor het niveau van handballend Limburg. 

  
De Handbalschool in actie 

 

7.3  Jaarlijkse handbal-interland in Limburg 
 

Een interland spreekt tot de verbeelding van menig handballer, oftewel dit is het 

summum van tophandbal: spelen voor je eigen land, tijdens landenwedstrijden. 

Naast het aansprekende karakter voor jeugd en spelers, wordt er ook een 

internationaal visitekaartje afgegeven door Provincie Limburg.  
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De ingezette traditie van een 

jaarlijkse heren-interland in 

Limburg wordt in de komende 

periode voortgezet. Met NHV 

wordt nauw samengewerkt 

om de waarde van deze 

wedstrijden uit te bouwen.  

 

Een beperkende factor in deze 

ambitie is de afwezigheid van 

door het IHF/EHF gekwalifi-

ceerde Sport-accomodaties in 

onze Provincie. 
De sfeer bij een handbalinterland 

 

7.4  Internationale events voor clubteams 
 

De Limburgse HandbalDagen waren een ‘sterk merk’, maar na 30 jaar bleek deze 

formule uitgewerkt. Onderzocht wordt welke alternatieven er zijn. De Limburg Cup 

is een voorbereidingstoernooi voor Limburgse topteams. Daarnaast is er het 

Limburg Indoor International Beach Handball toernooi, dat de beleving en 

betrokkenheid bij beach handball in Limburg vergroot.  

 

In de afgelopen periode zijn regelmatig initiatieven bij Limburg Handbal getoetst. 

Denk hierbij aan LHD2.0, EK/WK Handbal voor universiteitsteams en het IHF WK 

Handbal voor Dames met speelstad Maastricht – Provincie Limburg. Initiatieven op 

dit vlak zullen in samenwerking met organisatoren waar mogelijk in de komende 

jaren uitgebouwd en geborgd worden.  

 

Internationale, nationale, provinciale en regionale initiatieven zullen apart 

beoordeeld worden. Wanneer zij levensvatbaar zijn, maar vooral ook voor meerdere 

jaren geborgd kunnen worden middels een eigen exploitatie vanuit de aanvragende 

organisatie, kan er een financiële bijdrage en inspanning komen vanuit Platform 

Limburg Handbal 2.0. 

 

7.5  Internationale jeugdtoernooien 
 

 

Internationale jeugdtoernooien worden al gedurende vele jaren georganiseerd om 

de Limburgse talenten te laten sparren. Dit gebeurt voor A-, B-en C-jeugd, voor 

zowel heren als dames. 
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8.   Platform Limburg Handbal en partners 

 
In samenwerking met onze partners, de Provincie, de Limburgse Onderwijs 

instellingen, de Limburgse Bedrijven, het NHV, de Koepelorganisaties zoals er zijn 

het Nederlands Olympisch Comité/Nederlandse Sportfederatie (NOC/NSF) en de 

European Handball Federation (EHF), de nieuw te vormen uitvoeringsorganisatie 

voor (top)infrastructuur voor breedtesport en topsport, het Huis voor de Sport 

Limburg, de Limburgse Topsportverenigingen, op dit moment de Limburg Lions, 

Bevo Hc, Handbal Venlo, HV V&L en HV BFC, de Breedtesportverenigingen, de lokale 

overheden, de sportstimuleringsorganisaties, het onderwijs, het Platform Iedereen 

Kan Sporten Limburg, de Stichting Bijzonder in Beweging en last but not least de 

overige Sporttakplatforms Limburg wordt door Platform Limburg Handbal ingezet 

op het initiëren, structureren, verbinden en borgen van initiatieven in breedtesport, 

talentontwikkeling, topsport en handbalevenementen. Daarbij wordt gefocust op 

nieuwe doelgroepen met extra aandacht voor jeugdigen tot 18 jaar, gehandicapten- 

en seniorensport in combinatie met ‘nieuwe handbalproducten’ als beach handball, 

walking handbal en goalcha.  

 

8.1  Organisatie Stichting Platform Limburg Handbal 2.0 
 

Het bestuur van Stichting Platform Limburg Handbal 2.0 bestaat uit vrijwilligers, die 

volgens de stichtingsakte voor een periode van 3 jaar worden benoemd met de 

mogelijkheid van een eenmalige verlenging. 

 

Voorzitter

Jo Eijkenboom

Bestuurslid

Rinus Jansen

Bestuurslid
Michael Hamers

Bestuurslid Frank 
v.d. Beucken

Bestuurslid Marij 
Dings

Bestuurslid Peter 
Baltus 

Secr/Penningm

STC Funktionaris

Margo Frissen
(0,6 FTE)
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Stichting Platform Limburg Handbal 2.0 maakt gebruik van een betaalde Sporttak 

Coördinator (STC) die voor 24 uur per week voor het platform werkzaam is. Deze 

STC is in dienst bij de Stichting Huis voor de Sport Limburg en is bij LH2.0 

gedetacheerd tot en met 31 december 2024. De taken en  bevoegdheden  van het 

bestuur staan vermeld in de   Stichtingsakte 7)  en de  verantwoordelijkeheden van 

de Sporttakcoordinator  staan vermeld in de  Functie-omschrijving en 

Detacheringsovereenkomst 8). 

 

8.2  Samenwerking met de Provincie Limburg 

 

“De missie die het Provinciaal Beleidskader Sport 2020-2023 uitdraagt is om 

van Limburg de gezondste, sportiefste en innovatiefste regio van 

Nederland te maken.” 

De structurele middelen zijn beschikbaar voor de Sportorganisaties, die mede 

invulling geven aan de Provinciale ondersteuningsfunctie voor breedtesport, 

talentontwikkeling en topsport, gehandicaptensport en specifiek voor kansarme 

jongeren. De doelstellingen zoals geformuleerd sluiten aan bij de in het 

Collegeprogramma “2019-2023 “Vernieuwend Verbinden” 3) opgenomen 

uitgangspunten. Dit beleidskader is afgeleid van het Nationaal Sportakkoord 4) en 

het Meerjarenbeleidsplan van het Nederlands Handbal Verbond 5) 

 

Speerpunten Sportbeleid Provincie Limburg 

➢ Het ondersteunen van de Sporttakplatforms; 

➢ Het optimaliseren van een (top)sportinfrastructuur met één uitvoerings-

organisatie, die adviserend is. Dit betreft zowel de top- als de 

breedtesport; 

➢ Extra aandacht zal er besteed worden aan het toegankelijk maken van de 

sport voor iedereen; 

➢ Het vrij maken van ruimte voor nieuwe kansrijke initiatieven die bijdragen 

aan sport en bewegen in Limburg. 
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Namens de Provincie Limburg zorgt de Platform Limburg Handbal ervoor dat 

beschikbaar gestelde subsidie optimaal en verantwoord ingezet wordt in lijn met 

deze door de Provincie geformuleerde kaders.  De stichting is een bestuurlijk 

orgaan, dat de uitvoering van de geformuleerde doelstellingen in deze visie 

aanstuurt en bewaakt.  

 

 
Handbalclinic door onze ambassadeur Luc Steins in Voerendaal 

 

 

De aanleiding voor het formuleren van Visie 2020-2024 is gelegen in het feit dat dit 

een voorwaarde is die de Provincie stelt aan Sporttakplatforms. Ook hun 

beleidskader Sport 2020-20232) noopt ons deze Visie op te stellen.  

 

Deze nieuwe visie is realistisch, haalbaar en gebaseerd op de ervaring die het 

Sporttakplatform in de eerste jaren heeft opgedaan in samenwerking met de 

partijen in de handbalwereld. Het is  een strategische momentopname, die 

beïnvloed kan worden door betrokken partijen en economische invloeden. Wij 

hebben deze meerjarige visie voor het eerst gekoppeld aan een Olympische cyclus 

en hebben de ervaring opgedaan met onze Visie 2016-2019 6) en de bijbehorende 

werkplannen verwerkt in deze Visie. 
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Wat wij geleerd hebben is dat bij een meerjarig inhoudelijk kader voor een 

sporttakplatform meerjarige financiële commitments onvermijdelijk zijn. Alleen dan 

kan continuïteit in uitvoering van initiatieven geborgd worden. Praktisch voorbeeld 

is, dat de contractafspraken voor één handbalseizoen – augustus tot juli – lopen 

over twee fiscale jaren van de Provincie - januari tot en met december – en 

éénjarige subsidie aldus niet werkbaar is. Een van de belangrijkste successen in de 

samenwerking met Provincie Limburg is dan ook dat nu inderdaad meerjarige 

afspraken gemaakt worden, zodat op basis van een inhoudelijk plan ook de 

meerjarige commitments voor projecten afgesloten kunnen worden. 

 

Platform Limburg Handbal wil graag met de Provincie Limburg een 4-jarig mandaat 

en financiëel commitment afspreken om gedurende één Olympische Cyclus de 

doorlopende lijnen van breedtesport, via talentontwikkeling naar topsport in 

samenwerking met Sportzones, LOOT-scholen / Topsport Talent Scholen en de 

traditionele handbalbolwerken in de provincie te realiseren.  

 

Deze visie wordt jaarlijks vertaald in een werkplan Limburg Handbal, waarin 

concrete doelen, projecten en beoogde resultaten zullen worden bepaald. Hierbij 

wordt ondermeer ook aangegeven in welke gemeenten of regio’s de beoogde 

activiteiten gaan plaatsvinden (zoals o.a. bij Handbalscholen, Regionale 

Trainingscentra en sportevenementen).  

 

Platform Limburg Handbal zal, waar mogelijk in samenwerking met de ambitie-

eigenaar van de activiteit, afspraken maken met een gemeente, een andere 

instantie, of een regio over (liefst meerjarige) financiële ondersteuning.  

 

8.3  Partners van Platform Limburg Handbal en waarom 

De provincie heeft in haar beleid opgenomen dat ze de uitvoering van haar 

sportbeleid voor een deel via platforms wil vormgeven. LH2.0  is er daar een van. 

Platforms  dienen om in aanmerking te komen voor provinciale middelen te 

beschikken over een visie die uit moet monden in concrete werkplannen. Dat is de 

basis van ons bestaan. Echter omdat we geloven in samenwerking in de volledige 

keten werken we met partners breed in de maatschappij. Immers alle partijen in 

Limburg zijn gebaad bij gezonde mensen. Het drukt de kosten in de 

gezondheidszorg en is de injectie voor fysieke en mentale weerbaarheid. Zo draagt 

een gezonde werknemer meer ontspannen bij aan de ontwikkeling van een bedrijf, 

instellingen zijn gebaat bij studenten waarbij een sportnetwerk in de regio van 
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belang is, topsportverenigingen brengen talenten een boegbeelden voort en zijn 

een voorbeeld voor breedte sport. Met ander woorden: door te sporten creeren we 

een levendige maatschappij met voordelen voor iedereen. 

 

Onderstaand een beeld van onze partners 

➢ Provincie Limburg: 

➢ Onderwijs instellingen 

➢ Limburgse Bedrijven 

➢ Nederlands handbal Verbond 

➢ Koepelorganisaties Nederlands Olympisch Comité/Nederlandse Sportfederatie 

(NOC/NSF) en de European Handball Federation (EHF) 

➢ De nieuw te vormen uitvoeringsorganisatie voor (top)infrastructuur voor 

breedtesport en topsport, tevens adviesorgaan voor Provincie Limburg 

➢ Stichting Huis voor de Sport Limburg 

➢ Topsportverenigingen, waarmee bedoeld wordt die handbalverenigingen 

waarvan een team in de BENE-league of nationale eredivisie speelt.  

Dit zijn Limburg Lions, Bevo Hc, Handbal Venlo, HV V&L en HV BFC 

➢ Breedtesportverenigingen, waarmee bedoeld wordt alle Limburgse 

handbalverenigingen spelend in de regionale competitie of 1e/2e divisie 

landelijk 

➢ Betrokken lokale overheden, sportstimuleringsorganisaties en onderwijs 

➢ Platform Iedereen Kan Sporten Limburg 

➢ Stichting Bijzonder in Beweging 

➢ Overige Sporttakplatforms Limburg 
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Bronnen  

 
1. Limburg de handbalprovincie van Nederland 

2. Beleidskadersport 2020-2023 Limburg Sport 

3. 2019-2023, Vernieuwend verbinden 

4. Nationaal sportaccoord 

5. Meerjaren Beleidsplan NHV 

6. Visie 2016-2020 Stichting Platform Limburg Handbal 2.0  

7. Stichtingsakte Stichting Platform Limburg Handbal 2.0  

8. Functieomschrijving STC Stichting Platform Limburg Handbal 2.0 

9. Strategisch Plan NHV 2020+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


