
Kinderen tot en met 12 jaar spelen handbal op een andere manier dan het

volwassen handbal. De regels zijn per categorie aangepast om het spel beter te
laten aansluiten bij de belevingswereÍd en bewegingsdrang van de kinderen.

Plezier en veelzijdig bewegen staan centraal. De verschillende speelwijzen in

F-, E- en D- jeugd werken stap voor stap richting het volwassen handbalspel.
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D-JEUGD 1 1-12 JAAR
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