
Vacatures trainers, seizoen 2016 - 2017 

 

 

Vacatures trainers HandbalSchool Brabant 
 

Ben jij die enthousiaste trainer die wij zoeken? 

HandbalSchool Brabant zoekt enthousiaste trainers (zowel hoofd- als assistent-trainers) voor 

diverse groepen van de handbalschool. De talenten trainen momenteel op zaterdag van  

9:00-15:00 uur in sporthal de Roomley te Udenhout in de periode van september tot en met april. 

Daarnaast bieden wij ze nog een uitgebreid oefenprogramma aan.  

 

Een aantal geïnteresseerde trainers hebben zich al gemeld en het bestuur van de handbalschool verwacht 

op korte termijn de openstaande vacatures in te kunnen vullen. Is na het lezen van de onderstaande 

informatie je interesse gewekt? Meld je dan vóór 26 april aan! Stuur een e-mailbericht naar 

handbalschoolbrabant@gmail.com. Na 26 april starten de sollicitatiegesprekken! 

 

Wie zijn wij? 

HandbalSchool Brabant biedt de Brabantse/Zeelandse handballers de kans zich met andere 

talenten te ontwikkelen in de B/C/D (en deels E) categorieën. Momenteel hebben wij ca. 130 

deelnemers verdeeld over zes groepen.  

Naast het begeleiden van spelers biedt HandbalSchool Brabant naast de training ook 

sportmedische begeleiding, keepers- en fysieke trainingen aan. De selecties van de groepen 

vinden in september plaats. Momenteel werkt HandbalSchool Brabant samen met andere partijen 

(scholen, clusters) om naast trainingen op zaterdag ook extra trainingen gedurende doordeweekse 

te geven. Daarnaast wordt een oefenprogramma (nationaal en internationaal) aangeboden om 

extra wedstrijden met gelijkwaardige talenten op een uitdagend niveau te spelen. 

 

Wat zoeken wij? 

Hoofdtrainers 

• Heb jij beschikking over een niveau 3 trainersopleiding (of gelijkwaardig)? 

• Heb jij affiniteit met het trainen van jeugd? 

• Heb jij een opleidingsvisie die past in de handbalvisie van het Nederlands Handbal 

Verbond? 

• Wil jij jouw kennis en kunde overdragen aan talentvolle en gemotiveerde jeugd? 

Reageer dan snel via deze link handbalschoolbrabant@gmail.com en geef aan dat je solliciteert 

voor de functie van hoofdtrainer. 

 

Assistent-trainers 

• Heb jij interesse om een trainersopleiding te volgen? De HandbalSchool Brabant en het 

Nederlands Handbal Verbond biedt hiervoor mogelijkheden aan. 

• Wil jij je op handbalvlak verder ontwikkelingen onder begeleiding van een hoofdtrainer? 

Reageer dan snel via deze link handbalschoolbrabant@gmail.com en geef aan dat je solliciteert 

voor de functie van assistent-trainer. 

 

Voor meer informatie zie ook: http://www.handbalschoolbrabant.nl   

 

Vriendelijke sportgroeten, 

 
Bart Erich 

Voorzitter HandbalSchool Brabant 


