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Nieuwsbrief novenber 2014 
 

Stichting HandbalSchool 
Brabant,Tilburg 

 
Secretariaat: 
Linge 23 
5172 DP Kaatsheuvel 
handbalschoolbrabant@gmail.com 
www.handbalschoolbrabant.nl 
 
Penningmeester: penningmeester@handbalschoolbrabant.nl 
 

 
Beste allemaal, 

Kledingactie is voorbij en slotactiviteit al vastgesteld. 

Onderwerpen in deze nieuwsbrief: 

1. Teammanagers en begeleiders 
2. Training dependance Stichting Topsport De Langstraat e.d 
3. Kleding; bestellen sporttenue 
4. Pubertraining 
5. Extra activiteiten 
6. Sportmedisch centrum Tilburg (SMT)  

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.  

 

 

Geplande activiteiten 
 
08-11-14 
Sportcentrum TU Eindhoven, alle 
groepen 9:00-11:00 uur 
 
15-11-14 
Training Udenhout 
 
22-11-14 
Geen training 
 
29-11-14 
Training Udenhout 
 
06-12-14 
Training Udenhout 
 
13-12-14 
Sportcentrum TU Eindhoven, alle 
groepen 9:00-11:00 uur 
 
20-12-2014 t/m 03-01-2015  
Geen training 
   
Vacatures 
 Het bestuur zoekt een 

bestuurslid 
 “PR & sponsoring” 
Interesse? 
Laat het weten bij het 
bestuur. 
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1. Kledingactie 
.  

Kledingactie  

 
 

Kledingactie  

‘Verbreken we het record van    
                5552kg?' 

 

 

Beste handbaltalenten, 

Op 1 november is de eerste kledinginzamelingsactie gestart. Het totaal is gekomen op 8070 kg! Een 
enorme bijdrage, onze complimenten! 

Het bestuur 

2. Teammanager en teambegeleider 
 
Teammanager 

Voor het seizoen 2014-2015 zijn per groep teammanagers aangesteld. Per groep staat de 
teammanager hier onder vermeld: 

Meisjes jong-jong : René Lombarts 
Meisjes jong : Betty Kouwenberg 
Meisjes oud : Britt Blijlevens 
Jongens jong-jong : Ingrid de Laater 
Jongens jong : Frans van Erp 
Jongens oud : Henny Robbesom 

 

De teammanager is verantwoordelijk voor de organisatorische aspecten van de Handbalschool 
binnen de eigen trainingsgroep. Denk hierbij aan onder meer inventarisatie deelname aan extra 
activiteiten, bestelling kleding, organisatie rondom een activiteit en begeleiding van 
sponsoractiviteiten. De doelstellingen en behoeften van de Stichting zijn hierbij leidend. Hij 
onderhoudt goede contacten met trainers, teambegeleiders en organisatorisch manager.  

Teambegeleider 
Voor het seizoen 2014-2015 zijn de volgende teambegeleiders aangesteld:  
* Bij de redactie was dit nog niet bekend 
 

Meisjes jong-jong : Angela Hobbelen heeft zich aangeboden 
Meisjes jong : * 
Meisjes oud : * 
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Jongens jong-jong : * 
Jongens jong : * 
Jongens oud : * 

 
De teambegeleider is, indien noodzakelijk, verantwoordelijk voor de begeleiding van de spelers van 
de Handbalschool binnen de eigen trainingsgroep gedurende de extra activiteiten. De doelstellingen 
en behoeften van de Stichting zijn hierbij leidend. Hij onderhoudt goede contacten met de trainers en 
de teammanager. 

3. Training dependance Stichting Topsport De Langstraat 
 

Status dependance Waalwijk en de overige dependances ??? 
Geregeld komen er vragen over de status van dependance(s). Alle reden om dit te bespreken in deze 
nieuwsbrief. 
 
Dependance Stichting Tophandbal De Langstraat te Waalwijk 
 
Vanaf 8 oktober is er gestart met een pilot dependance te Waalwijk. Voor de zomervakantie heeft het 
bestuur de pilot geëvalueerd en besloten om hiermee door te gaan. De dependance training was 
daarom ook in het aanmeldformulier opgenomen. Voor talenten biedt dit de mogelijkheid om extra 
trainingsuren dichtbij huis te maken. Gedurende de maand oktober wordt hierbij ook geselecteerd 
wanneer dit nodig blijkt te zijn. 
 
Vanaf de eerste woensdag van november worden deelnemersovereenkomsten ondertekend en is 
deelname definitief! Er is nog de mogelijkheid om aan te sluiten bij de dependance in Waalwijk. 
A.s. woensdag op 12 november is er weer een training en je kunt je nu nog aansluiten! 
 
Doelstelling is om een groepsgrootte van ca. 15 deelnemers te bereiken en op een doordeweekse dag 
1,5 uur te trainen, Opmerking: in de schoolvakanties wordt er niet getraind! 
 
Hieronder nog een aantal belangrijke punten: 
 De trainingen duren 1,5 uur en kunnen gemengd gegeven worden. 
 Bij de dependance wordt voornamelijk gefocust op training, en worden in principe geen extra 

activiteiten (zoals toernooien etc.) georganiseerd 
 Bij een dependance training kom je in principe niet in aanmerking voor het spelen van 

Talentenfinales en/ of extra activiteiten. 
 De dependance trainingen worden gegeven door hoog gekwalificeerde trainers. 
 De dependance training in Waalwijk wordt gegeven o.a. door Martijn Verhagen en Gio Antonioli op 

woensdag van 17.30 – 19.00 uur. 

Deelnemerskosten 
De dependances zijn zelfvoorzienend en de kosten worden verhaald op de deelnemers. De Stichting 
HandbalSchool Brabant en Stichting Tophandbal Langstraat zien dit als een uitdaging. Samen 
hebben we besloten dat aan deelnemers aan de centrale training van de handbalschool €100, 00 
doorberekend wordt. Dit omdat het niet reëel is een groter bedrag te vragen aan de ouders.  
Voor degene die NIET deelnemen aan de centrale trainingen geldt een eigen bijdrage van €150,00.  
Bij onvoldoende deelname, waar we natuurlijk niet vanuit gaan, zullen wij de pilot mogelijk eerder 
beëindigen (mocht dit gebeuren gaat dit altijd in overleg).  
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Dependance West- en Oost-Brabant  
Hoe zit het met dependance West- en Oost-Brabant?  
Veelvuldig horen wij geluiden hoe het ermee staat? Erg mooi, want er blijkt dus duidelijk behoefte te zijn. 
Opstarten van deze dependances zullen altijd aan een aantal basis voorwaardes moeten voldoen. 
Namelijk: 
- Voldoende deelnemers 
- Gekwalificeerde trainers en 
- bovendien financieel haalbaar zijn.  
 
Uit de inschrijvingen blijkt dat er onvoldoende aanmeldingen zijn om direct in Oost- en West-Brabant 
een dependance te starten. Natuurlijk zoeken wij verder naar mogelijkheden om dit toch vorm te geven. 
Deze mogelijkheden kunnen in de verschillende clusters van verenigingen besproken worden.  
 
Mocht jij willen deelnemen aan een dependance training dan zijn er twee mogelijkheden: 
1. Direct aansluiten in dependance Waalwijk 
2. Is dit niet mogelijk, dan kun je je ook inschrijven op onze website www.handbalschoolbrabant.nl. We 

houden jou als talent in het vizier en kunnen je dan direct informeren als er zich nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied van dependances voordoen. 
 

Heb je behoefte aan meer informatie mail je vraag dan naar info@handbalschoolbrabant.nl 

4. Kleding  
 

Ook dit jaar blijft de kledinglijn van Salming en de korting die je krijgt bij Total Sport gehandhaafd. 
Sporttenue voor uw zoon/ dochter kan besteld worden bij de teammanager. Ingrid de Laater verzorgt de 
bestelling bij Total Sport.  

 

5. Pubertraining ‘ Samen naar een Veiliger Sportklimaat’ 
 
Op zaterdag 25 oktober a.s. heeft Jean Troquet voorlichting geven over PGO methode (Pedagogisch 
Gericht ‘sport’ onderwijs), themagericht trainen en coachen van pubers. Een andere zienswijze over 
trainen geven aan 12- 18 jarigen. In drie sessies heeft zijn ervaringen uitgewisseld aan ouders, 
begeleiders en trainers in sporthal de Roomley.  
 
 
Themagericht trainen en coachen van pubers 
 
WAAROM en voor Wie deze bijscholing? 
Jongeren in de puberleeftijd zijn druk bezig een eigen 
identiteit te ontwikkelen. De hormonen gieren door het lijf, ze 
spiegelen zich constant aan anderen, zoeken grenzen op en 
zijn altijd op zoek naar het nut en de zin van de 
opdrachten die ze krijgen. Dat is niet alleen vervelend voor 
jou als trainer, maar ook voor de jongeren zelf! Want niet 
alleen in de sport, maar ook op school en daarbuiten wordt er 
veel van hen gevraagd. Betrokkenheid, doelen stellen en 
doorzettingsvermogen zijn dan ook belangrijke thema’s in 
hun ontwikkeling en daar kun jij als trainer-coach een grote 
bijdrage aan leveren. Wat op school vaak niet mogelijk is, kan in de sport wel. Laat pubers zelf hun doelen 
stellen, laat ze reflecteren op hun eigen inzet en doorzettingsvermogen, laat ze ervaren wat ze wel en wat ze 
nog niet kunnen. Verlang niet altijd het heilige vuur, maar creëer een plezierige sportomgeving waarin zij zich 
gezien en gehoord voelen. Jij als trainer bent in staat pubers meer te betrekken in hun eigen ontwikkeling. In 
deze (bij)scholing krijg je de kennis, inzichten en vaardigheden aangereikt om tijdens trainingen betrokkenheid  
 



  

  

Nieuwsbrief 
   

 

   

November 2014  Pagina 5 van 5 
   

 

bij jongeren te vergroten. Belangrijke onderdelen 
van de (bij)scholing zijn: plezier, positieve aandacht, 
gezamenlijk doelen stellen en zelfontdekkend leren. 
Ofwel: de jongeren worden zich bewust vanwat ze hebben 
geleerd en bereikt. 
De (bij)scholing is bedoeld voor alle trainers, coaches en 
begeleiders, dus niet alleen voor hen aantoonbare 
ervaring hebben met het zelfstandig geven van lessen en 
trainingen aan sporters. Een diploma is niet vereist. 
De (bij)scholing is “sportbreed”, dwz trainers, coaches en 
begeleiders uit alle takken van sport zijn welkom (vaak 
een meerwaarde tijdens de bijscholing). 
Deze (bij)scholing wordt kosteloos aangeboden op KSS 
niveau 3 van een bij NOC*NSF aangesloten sportbond. 
 

 
De volgende bijeenkomsten staan nu gepland: 

maandag 8, 15 december 2014, 
en maandag 12 januari 2015 

kantine – United Breda 
sportzaal – Graaf Engelbrecht 

maandag 19, 26 januari, 
en maandag 9 februari 2015 

sporthal – de Burcht Breda 

 
Inschrijven kan via de website van de volgende link:  
http://handbalschoolbrabant.nl/inschrijven-pubertraining-nocnsf 
(Meer informatie ook te vinden op http://www.handbalschoolbrabant.nl). 

6. Extra activiteiten  
 

Extra activiteiten kalender 2014/2015 
 
Datum Groep Activiteit 
19 t/m 25 juli  Alle categorieën Slotactiviteit ‘Intersport Youth Handball Festival’ 

te Hongarije 

7. SportMedisch Centrum (SMC) Tilburg 
 
Fysiotherapeut SMC 

In de vorige nieuwsbrief stond vermeld dat Lusan Bleijens (fysiotherapeut van SMC) tussen 11.30 – 
13.00 uur in de sporthal de Roomley aanwezig zou zijn om onze deelnemers medisch te ondersteunen.  
 
Lusan heeft gemeld dat ze om persoonlijke redenen niet meer beschikbaar is. De verantwoordelijke van 
de handbalschool zal samen met SMC naar een oplossing zoeken. In de volgende nieuwsbrief hopen 
wij hierover meer te kunnen vertellen!  

 
 
EHBO koffer  
De EHBO 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. 


