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omenteel telt de vereniging ongeveer 280 
leden. United Breda wil een sportieve, 
gemoedelijke en financieel gezonde 

handbalvereniging zijn met een sterke regionale 
uitstraling. Daarbij moeten de leden kunnen 

handballen in zowel de breedtesport (recreatief) als 
de wedstrijdsport (prestatiegericht). Door de recente 
successen van het nationaal herenteam, maar vooral 
het nationaal damesteam in de mondiale competities, 
staat de handbalsport weer volop in de belangstelling 
bij zowel de media als het publiek. De vereniging merkt 
dit inmiddels aan de aanmeldingen van nieuwe leden. 
Het bestuur en de vele vrijwilligers zijn volop bezig om 
op basis van deze (tijdelijke) aandachtsgolf een verdere 
structurele groei te bewerkstelligen. 

Handballen in de breedtesport en de wedstrijdsport
Handballen is leuk. Zeker als je daar je energie en 
eigen ambities in kwijt kunt, verhoogt dat het plezier 
in deze sport. Dat plezier vormt de basis om voor een 
lange tijd actief te blijven binnen de handbalsport. 
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Als vereniging biedt United Breda daarom voldoende 
faciliteiten om meisjes, jongens, dames en heren te 
kunnen laten handballen in de breedtesport én de 
wedstrijdsport. De jongste jeugd speelt altijd in de 
breedtesport, waarbij het aanleren van techniek en 
tactiek in teamverband centraal staat. Daarbij maken 
de kinderen tijdens de trainingen en wedstrijden 
ook een flinke groei door op eigenschappen, die 
ze in het dagelijks leven goed kunnen gebruiken: 
sociale vaardigheden, samenwerken, teambuilding 
en zelfvertrouwen. Juist deze eigenschappen van 
de handbalsport maakt dat ook ouders van kinderen 
enthousiast worden voor het handballen.

Bij de oudere jeugd (vanaf de B-jeugd) en de senioren 
moeten leden kunnen kiezen tussen recreatief handbal 

of prestatiehandbal. Om de huidige en nieuwe leden 
zo goed mogelijk te kunnen begeleiden in dit traject, 
hanteert United Breda een opleidingsplan dat is 
afgestemd op de veranderende visie op het handbalspel. 

De vereniging beschikt daarnaast over diverse bekwame 
trainers bij alle teams, zodat speelsters en spelers 
goed kunnen worden opgeleid en begeleid. Binnen de 
wedstrijdsport zijn het eerste damesteam en het eerste 
herenteam (spelend in respectievelijk de 2e divisie en 
Hoofdklasse) de vlaggenschepen van de vereniging. 
De oudste jeugdteams bij de dames en de heren spelen 
inmiddels in de jeugddivisie van Zuid-Nederland. 
Daarnaast heeft de vereniging nog 12 teams 
in de breedtesport, verdeeld over de diverse 
leeftijdscategorieën lopend van 6 tot 40 jaar.

Nieuwe handbalvormen: Beach handbal en Goalcha
Meer recent is het Beach handbal begonnen aan een 
opmars. Lekker fanatiek sporten op het zand. Vooralsnog 
wordt in deze tak van de sport niet in competitieverband 
gespeeld, maar alleen in de vorm van regionale 
toernooien. Er zijn al wel Europese kampioenschappen 
voor teams. United Breda legt dit jaar voor de derde 
opeenvolgende keer een tijdelijk Beachveld aan op 
sportcomplex Paradijs en broedt op plannen om een 
permanente Beach accommodatie te creëren.

Het Nederlands Handbal Verbond is momenteel een 
nieuwe laagdrempelige variant van het handballen 
aan het ‘uitrollen’: Street-handbal, ook wel Goalcha 
genoemd. Dit is een hele leuke en vrijblijvende manier 
van handbal, dat je gemakkelijk kunt spelen op het 
schoolplein of in het park. Samen met je vriendjes 
en op het moment dat jij dat wilt. Veel heb je daarbij 
niet nodig, alleen een speciale Goalchabal en een 
paar vrienden. De regels maak je zelf en de goal kan 

van alles zijn, bijvoorbeeld een deur, een stuk hek 
of een lantaarnpaal. Makkelijk te spelen tijdens de 
schoolpauze of na schooltijd en een leuke manier om 
actief buiten bezig te zijn. De ledenwerfcommissie 
van United Breda is gestart om deze vorm ook op de 
Bredase basisscholen te introduceren.

United Breda is meer dan handbal alleen
United Breda wil meer dan alleen handbal aanbieden 
aan haar leden. Zeker in deze tijd van individualisatie 
is het belangrijk om onderlinge binding en binding aan 
de club te stimuleren. Daarom worden er ook diverse 
nevenactiviteiten georganiseerd door en binnen de 
club, waarvan het jaarlijkse Jeugdkamp en het jaarlijkse 
Pinkster-toernooiweekend de meest omvangrijke zijn. 
De carnavalstraining, sinterklaasavond, zwemuitjes, 

het familietoernooi en spelavonden zijn andere 
voorbeelden.

Vrijwilligers van United Breda zijn ook betrokken bij de 
organisatie van activiteiten buiten de club, zoals het 
jaarlijkse Schoolhandbaltoernooi voor basisscholen uit 
Breda en omgeving, een toernooi voor kinderen op de 
Buitenschoolse Opvang (BSO), het Handbalspelfeest 
voor de allerkleinsten in de regio en de demonstraties 
en Goalcha-trainingen tijdens de Koningsspelen.

De NHV-slogan luidt “Handbal is STOER!” 
Vind jij dat ook? Kom dan eens vrijblijvend langs 
op een training of in het clubhuis bij HV United Breda. 

Meer informatie vind je op: www.hvunitedbreda.nl
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