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Geplande activiteiten
29-03-2014
Training
05-04-2014
Training
Trainingsstage meisjes jong / jong
jong te Boekel
Trainingsweekend jongens jong jong
12-04-2014
Training

Beste allemaal,

13-04-2014
Kwalificatiewedstrijd meisjes jong
HandbalSchool Brabant –
HandlbalSchool Rijnmond te
Udenhout

Ondertussen zijn we 6 maanden verder, tijd voor een terug- en
vooruitblik.

19-04-2014
Geen Training (Paas zaterdag)

Extra trainingsmogelijkheid op maandag en / of woensdag bij
Stichting Tophandbal Langstraat te Waalwijk.

26-04-2014
Geen Training (Koningsdag)

Mogelijkheden voor een SmartScan tegen een gereduceerd tarief
is voorbij.
Internationaal toernooi te Hongarije gaat door.

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

03-05-2014
Training

Vacatures


Het bestuur zoekt een
bestuurslid
“PR & sponsoring”
Interesse?
Laat het weten bij het
bestuur.

1. Woord van de voorzitter
2. Kledingactie, nog een laatst verzameloffensief
3. Training, doordeweekse training stichting tophandbal
langstraat
4. Kleding
5. Extra activiteiten: Kwalificatiewedstrijd meisjes jong op 13
april en toernooi Hongarije
6. SportMedisch Centrum (SMC) Tilburg

Het kan zijn dat je de nieuwsbrief niet hebt ontvangen of
hoort dat iemand deze niet heeft ontvangen. Laat het
bestuur dat aub even weten. Samen kijken we hoe we deze
kunnen nazenden en er voor zorgdragen dat de volgende
nieuwsbrief netjes wordt ontvangen.
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1. Woord van de Voorzitter
Het is al weer een tijdje geleden dat de voorzitter zich heeft laten horen in deze nieuwsbrief. Een goed
moment voor een woord van de voorzitter. Wij zijn nu ruim 6 maanden aan de slag en in deze periode is
er veel gebeurd. Talenten zijn gegroeid, en ook de organisatie is gegroeid. Zoals in elke jonge
organisatie gaan er zaken goed en zijn er punten voor verbetering. In dit voorwoord een paar
voorbeelden.
Wij zijn heel blij dat de stichting de langstraat (STL) te Waalwijk extra trainingen aanbiedt op de
maandag en woensdag. Alles wat bijdraagt tot verdere ontwikkeling van onze talenten willen wij
stimuleren, immers het talent en handbal staat voorop en zal voorop blijven staan! Deze doordeweekse
trainingen zijn daar een goed voorbeeld van.
Daarnaast is het van groot belang dat wij het handbalniveau in Brabant omhoog krijgen! Dit via
handbalstimulering in Brabant, onder andere door clinics en opleidingen. Door onze groepen zijn al
verschillende clinics gegeven. Een mooi voorbeeld van onze bijdrage aan Handbal in Brabant, want dit
stimuleert de kennis en kunde van de verenigingen in Brabant.
Natuurlijk ontwikkelen wij ook onze eigen talentvolle talenten trainers; op 15 maart is er een bijeenkomst
geweest waarbij alle trainers gesproken hebben over de opleidingsvisie van onze handbalschool. Een
geweldige eerste aanzet tot ontwikkeling van onze visie, trainingsdoelstellingen en concrete invulling, dit
krijgt zeker vervolg!
Erik v.d. Wel NHV technisch coördinator van de Handbalscholen heeft onze handbalschool bezocht. Dit
was een leuk en leerzaam bezoek, waarbij hij de visie van het NHV ten aanzien van talentontwikkeling
met ons heeft besproken. In het kort komt het er op neer dat wij allen niet meer moeten denken aan een
aanval en verdediging, maar twee aanvallen. Eentje om de bal te veroveren (de verdediging dus) en om
de bal in het doel te krijgen. Simpele visie met duidelijke consequenties voor hoe wij trainen. Probeer het
eens bij jullie vereniging (bijvoorbeeld via 3:3 / 3:2:1)! Voor de jongste jeugd wil het NHV dit ook gaan
stimuleren door invoering van nieuwe spelregels. Binnenkort staat ook een bezoek met
vertegenwoordigers van het Olympisch Netwerk Brabant op de rol.
Op dit moment evalueert het bestuur de afgelopen periode met alle trainers en assistent trainers. Een
moment om eens te kritisch te kijken waar wij ons kunnen verbeteren.
Er kwam mij ter oren dat wij als Handbal School zouden denken aan het spelen van competitie. Dit kan
echter niet, omdat Handbal Scholen vanuit het NHV niet mogen deelnemen aan de competities.
Bovendien zou dit verenigingen weerhouden om talenten te laten deelnemen aan de Handbal School,
wat uiteraard onwenselijk is, want daar hebben wij uiteraard geen belang bij.
Verder wil ik eindigen met het bedanken van alle vrijwilligers voor hun enorme inzet! Mochten er mensen
vragen of opmerkingen hebben, zich willen inzetten voor de Handbal School, dan kunt u contact met het
bestuur opnemen.
De voorzitter
Bart Erich

Maart 2014

Pagina 2 van 5

Nieuwsbrief

2. Kledingactie
.
Kledingactie

Kledingactie 12 april a.s.!
Nog een laatst verzameloffensief!
‘Op weg naar een nieuw record???’
Beste handbaltalenten,
Pak deze uitzonderlijke kans! Met weinig inspanningen geld inzamelen voor extra activiteiten die
teammanagers, begeleiders en trainers voor jullie organiseren!
Begin vanaf nu te verzamelen!
Vraag alvast je ouders, tantes, buren, vrienden en vriendinnen om al de gebruikte kleding die
men over heeft aan jou mee te geven.
Wat mag allemaal in de zak? Bruikbare kleding, schoenen, bad- en keukentextiel, beddengoed,
gordijnen. Graag de kleding verpakken in een gesloten plastic zak.

3. Training
Pilot Stichting Tophandbal Langstraat
Vanaf 24 februari is er een extra trainingsmogelijkheid op maandag en woensdag (vanaf 16.30 – 18.00
uur) bij Stichting Tophandbal Waalwijk in Sporthal de Slagen te Waalwijk. De extra training geldt voor
deelnemers van de Handbalschool en wel voor de groepen jongens / meisjes oud en jong.
Wil je alsnog deelnemen, meldt je dan aan bij het secretariaat handbalschoolbrabant@gmail.com.
Deelname is gratis en kan alleen in overeenstemming met vereniging en ouders.

4. Kleding
Het bestuur heeft besloten om ook nog één jaar door te gaan met de huidige kledinglijn.

5. Extra activiteiten
Extra activiteiten kalender 2014
Datum
Maart 2014

Groep

Activiteit
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4 t/m 6 april
5 en 6 april
20/21 april

21 april
1 mei
2, 3 en 4 mei
2 en 3 mei
10 mei
17 mei
24 mei
6 tot 8 juni
19 t/m 27 juli

Meisjes jong
Meisjes jong / jong
Jongens jong / jong
Jongens jong
Jongens jong / jong
Jongens oud
Meisjes oud
Jongen oud
Meisjes oud
Jongens oud
Meisjes oud
Jongens oud
Meisjes jong
Jongens jong
Meisjes oud
Jongens oud
Diverse categorieën

Trainingsstage Boekel
Trainingsstage Boekel
Trainingsweekend
Toernooi Aalsmeer
Toernooi Aalsmeer
Toernooi Hasselt
Toernooi Hasselt
Toernooi in Louvain la Neuve
Toernooi in Louvain la Neuve
Trainingsstage Overijssel
Trainingsstage Overijssel
Oefenwedstrijd Neerpelt
Handbal Talenten Finales Amsterdam
Handbal Talenten Finales Amsterdam
Handbal Talenten Finales Amsterdam
Handbal Talenten Finales Amsterdam
Quirinus Cup , Neuss
Intersport Youth festival te Kaposvar

Het bestuur wenst alle talenten, trainers / coaches en begeleiders veel succes toe!
Intersport Youth festival 19.07.2014 (zaterdag) - 27.07.2014 (zondag) in Kaposvar
Er is voldoende belangstelling, dus Hongarije gaat door!
Achter de schermen is door organisatorisch en technisch manager hard gewerkt om het transport naar
Hongarije uit te zoeken en een kostenberekening te maken. De ouders waarvan de kinderen deelnemen
aan dit festival zijn hierover geïnformeerd.
Word je al nieuwsgierig?
Surf dan naar http://youthhandballfestival.org/en/
Slotactiviteit
Er komt geen gezamenlijke slotactiviteit!
Helaas blijkt het onmogelijk om een geschikte datum te vinden waar we met alle deelnemers een
gezamenlijke activiteit kunnen regelen.
Verrekening kosten activiteiten
De kosten voor extra activiteiten worden altijd verrekend via de handbalschool. Dit betekent dat de
bijdrage van de deelnemers dient te worden overgemaakt naar de handbalschool. Er vindt nooit
verrekening plaats via teammanagers, trainers of andere vrijwilligers. Dit ook i.v.m. eventuele
aansprakelijkheid t.a.v. aangegane financiële verplichtingen. Uitzondering hierop kan alleen gemaakt
wordt indien het gaat om hele geringe bijdrages van iedere deelnemers (rond 5 €).

Activiteiten Nederlands Handbal Verbond
Kwalificatiewedstrijd NHV HandbalSchool Talenten
Datum: 13 april 2014
Meisjes jong: HandbalSchool Brabant – HandbalSchool Rijnmond
Tijdstip: 11.00 uur
Sporthal: de Roomley te Udenhout
Het bestuur wenst meisjes jong, trainers / coaches en begeleiders veel succes toe!
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Datum
5 april
12 april
10 mei

Groep
C- jeugd
B- jeugd
A- jeugd

Activiteit
Nationaal Kampioenschap zaalcompetitie
Nationaal Kampioenschap zaalcompetitie
Nationaal Kampioenschap zaalcompetitie

6. SportMedisch Centrum(SMC) Tilburg
Het SportMedisch Centrum Tilburg begeleidt top- en breedtesporters naar gezond en blessurevrij
sporten. Ook kunnen ze speciale testen en onderzoeken uitvoeren. Dit helpt sporters om hun
sportprestaties te verbeteren.
De samenwerking met het SportMedisch Centrum(SMC) Tilburg voor de Toptalenten van de
HandbalSchool heeft verder vorm gekregen. In het eerste kwartaal van 2014 hebben onze deelnemers
de mogelijkheid gehad om een SmartScan (belastbaarheidsprofiel) op te laten maken tegen een
gereduceerde prijs. Volgens de laatste berichten hebben ongeveer 55 deelnemers hiervan gebruik
gemaakt.
Belangrijk is om de resultaten met je trainer te bespreken zodat hij hierop het trainingsprogramma kan
afstemmen.
Fysiotherapeut SMC
Daarnaast zal Lusan Bleijens (fysiotherapeut van SMC) tussen 11.30 – 13.00 uur in de sporthal de
Roomley aanwezig om onze deelnemers medisch te ondersteunen. Alle deelnemers van de
HandbalSchool kunnen van haar diensten gebruikmaken.
Zowel spelers met klachten als geblesseerde spelers die bij een eigen fysiotherapeut in behandeling zijn
kunnen haar advies vragen en / of getapet worden. Let op: als je een specifieke behandeling wilt dan
wordt dit wellicht in rekening gebracht. Informeer hierna en overleg dan eerst met je ouders / verzorgers.
Meld je dan vooraf aan bij:
Lusan Bleijens
E-mailadres: l.beijens@smc-tilburg.nl
Tel: 013-5456820
EHBO koffer
Sinds kort beschikken we over een EHBO koffer. De koffer ligt in kast 5 in een ruimte voorbij kleedkamer
3. De bedoeling is dat de trainer van de groep meisjes jong s’ morgens de koffer in de sporthal legt en
de trainer van jongens jong s’ middag de koffer weer teruglegt in kast 5.
Tevens het verzoek aan collega trainers om hierbij te ondersteunen.
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