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Onderwerpen in deze nieuwsbrief: 

1. Bestuurlijke zaken 
2. Reguliere trainingen op diverse locaties beëindigd 
3. Team manager en begeleiding 
4. Extra activiteiten 
5. NHV Talentscoutingsdagen voor een plaatsje in Youth 

selectie op 21 en 28 mei 
6. Extra trainingsuren voor talenten met PASSIE en AMBITIE! 
7. Clinics 
8. Kleding 
9. Mentale begeleiding 
10. Sportmedische begeleiding door Fysiotherapie Monné  
 

Het kan zijn dat je de nieuwsbrief niet hebt ontvangen of 
hoort dat iemand deze niet heeft ontvangen. Laat het 
bestuur dat a.u.b. even weten. Samen kijken we hoe we 
deze kunnen nazenden en er voor zorgdragen dat de 
volgende nieuwsbrief netjes wordt ontvangen.  
 

1. Bestuurlijke zaken 
 
Diverse hoofd- en assistent trainers hebben eind maart aangegeven te 
stoppen bij onze handbalschool! Sinds eind april zijn gesprekken 
gevoerd met geïnteresseerde kandidaten. Eind mei verwachten wij dat 
de vacatures voor hoofdtrainer opgevuld zijn. 

2. Reguliere trainingen op diverse locaties 

 

De laatste reguliere trainingen hebben in april plaatsgevonden! 
 

 

 

Geplande activiteiten 
 
Geen trainingen meer. Teams gaan 
op trainingsstages en/ of toernooien 
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3. Team manager en begeleiding 
 
Teammanager 
Als handbalschool streven we er na om per categorie een team manager aan te stellen. Voor het 

seizoen 2015-2016 zijn dit: 

Meisjes D/E : Bianca van Cauter 
Meisjes C : René Lombarts 
Meisjes B : Britt Blijlevens 
Jongens D/E : Maarten Brinkman 
Jongens C : Ingrid de Laater 
Jongens B : Jan Willem Prinsen 
 

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 2015-2016 zijn naast een team manager ook teambegeleiders noodzakelijk.  

 

Meisjes D/E : Diana Brood, Jasper Muilenberg, Elenita Robben, 
Natasja Ververs, Claudia van Zundert 

Meisjes C : Angela Hobbelen, Daniëlle Neelen, Ellen de Borst 
Meisjes B : n.v.t. 
Jongens D/E : n.v.t. 
Jongens C : Jeroen Brouwer 
Jongens B : n.v.t. 

 
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 

team manager.  

4. Extra activiteiten 
 

Datum Groep Activiteit 

13 t/m 16 mei 
 
 

Meisjes D/E (jong jong)  
Meisjes C (jong) 
Meisjes oud 

Quirinuscup Neuss 

14 t/m 16 mei Jongens D/E (jong jong) Ruhrcup in Bochum, Duitsland 
21 mei  NHV Talentscoutingsdagen Sportcomplex Valkenhuizen 

Arnhem 
28 mei NHV Talentscoutingsdagen 

(uiteindelijke selectie voor Youth) 
 Te Duiven 

 3 t/m 5 juni Meisjes D/E (jong jong) 
Meisjes C (jong) 

AASEECUP Ibbenburen Duitsland 

11 en 12 juni  Meisjes/ jongens B, C en  D/E Toernooi Handbalscholen te Boekel 
1 t/m 3 juli 
1 t/m 3 juli 

Meisjes D/E (jong jong) 
Jongens D/E (jong jong) 

Toernooi Eeklo (België) 
Cedalion Cup, Lokeren (België) 
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Datum Groep Activiteit 

27 juli Meisjes B (oud) 
Jongens C (jong) 

Toernooi Hongarije 

 

5. NHV Talentscoutingsdagen op 21 en 28 mei 
 
Op 21 en 28 mei vinden de landelijke NHV Scoutingsdagen plaats. Op 21 mei krijgen onze aangemelde 
talenten, die geselecteerd zijn door onze hoofdtrainers van de handbalschool, een aantal 
trainingssessies. Het vervelende is dat in de loop van die dag ook een aantal talenten zullen afvallen.  
De overblijvers gaan door naar de tweede ronde op 28 mei te Duiven. Op die tweede dag sluiten ook 
talenten van vorig seizoen aan en strijden zij allen om een plek voor centrale NHV trainingen bij de 
Youths (jong-jong oranje)-selectie 
 
Dit jaar zijn de hieronder vermelde talenten geselecteerd door onze hoofdtrainers: 
 
Meisjes categorie 
Nina Claasse 
Sarah Petit 
Carly Hobbelen 
Rachel Broeren 
Romy Leijten 
Indy van Vuuren 
Monica Pol 
 
Jongens categorie 
Pieter van de Velden 
Jordi van Erp 
Oderin Jerry 
Michiel de Folter 
Arjan Versteijnen 
Niels Versteijnen 
Mathijss Prinsen 
Ivar van der Voorn 
Chris Jellema 
 
Talentscouting dag 28 mei 2016 
Vorig seizoen waren de hieronder genoemde talenten geselecteerd voor centrale NHV trainingen en 
zullen op 28 mei aansluiten en meestrijden om hun plekje te behouden. Dit betreft: 
Lissa Wijnen 
Linde Verharen 
Laura Swinkels 
Liza Roovers 
Erin Janssen 
Evi Bens 
 
Het bestuur en technisch kader wensen onze handbaltalenten veel succes toe op de NHV 
Talentscoutingsdagen 2016! 
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6. Extra trainingsuren voor talenten met PASSIE en AMBITIE! 
 
OPROEP AAN TALENTEN MET EEN DROOM! 
 
Door de successen van onze oranje dames namelijk tweede beste handbalploeg van de wereld en 
plaatsing voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro is onze handbalsport meer naar de voorgrond 
getreden. Dit heeft geleid tot meerdere initiatieven en samenwerking met opleidingsinstituten en het 
Nederlands Handbal Verbond. 
 
Doel van de initiatieven is om handbaltalenten in Brabant/ Zeeland met passie en ambitie meer 

trainingsuren aan te bieden op doordeweekse dagen (in schooltijd/ s ’avonds) om hun talent optimaal te 

ontwikkelen. Het biedt de talenten kansen om door te stromen naar de NHV Talents/ Youth- selecties. 

We zetten alles kort op een rijtje: 

• HandbalSchool Brabant 
NHV HandbalSchool Brabant richt zich op het individueel ontwikkelen van talenten. Op zaterdagen 
wordt in Udenhout getraind door geselecteerde talenten in 6 groepen die elk 2 uur trainen. 
Natuurlijk ook specifieke keeperstrainingen. Het programma talentontwikkeling is gebaseerd op de 
Nederlands Handbalvisie met als specifieke pijlers: techniek, tactiek, fysiek, mentaal en sociaal.  
Inschrijven voor seizoen 2016-2017 kan via: http://www.handbalschoolbrabant.nl  
(infol:handbalschoolbrabant@gmail.com) 
 

• Deltalent 
Deltalent focust zich op talentwikkeling voor 11 t/m 18 jarigen. De kracht van Deltalent zit in de 
begeleidende sfeer om talenten van een regionaal naar een nationaal en mogelijk internationaal 
podium te brengen. O.a. hockey, atletiek, volleybal en schaatsen hebben de waarde van Deltalent 
erkend: nu een volgende stap met handbal! Doel is om vanaf september 2016 op dinsdag- en 
donderdagmorgen voor schooltijd kwalitatief goede trainingen aan te bieden in Breda en op 
maandagavond en woensdagochtend in Etten-Leur. In samenwerking met HandbalSchool 
Brabant. Inschrijven voor seizoen 2016-2017 kan via: http://www.deltalent.eu/.(e-mail  
(info: t.engelen@rocwb.nl)  
 

• HighSchool Handbal Graaf Engelbrecht in Breda  
Graaf Engelbrecht, school voor voortgezet onderwijs, biedt handbaltrainingen (naast een scala van 
andere sporten) aan op de dinsdag- en donderdagmorgen, voorafgaand aan de reguliere lesuren. 
HighSchool Handbal Graaf Engelbrecht werkt nauw samen met HandbalSchool Brabant en 
Deltalent. 
(info: y.wijnhoven@graafengelbrecht.nl) 
 

• Topsport Talentschool ’t Rijks in Bergen op Zoom 
Scholengemeenschap ’t Rijks (een lootschool) wil vanaf september starten met een pilot 
handbalklas. In lestijd wordt er op dinsdag- en donderdagochtend getraind. Ook krijgen de 
leerlingen optimale begeleiding vanuit school. Het LOOT-onderwijs is erop gericht talenten de 
mogelijkheid te geven te groeien naar een beloftestatus van het NHV/NOC-NSF. Vanaf het 
schooljaar 2017-2018 is deelname aan een HandbalSchool verplicht. Zo wordt de lijn  
handbalvereniging, HandbalSchool en de verder talentontwikkeling van het NHV vormgegeven. 
Een trainer van de HandbalSchool zal ook de dinsdagtraining van de handbalklas geven. Het Rijks 
in Bergen op Zoom is onderdeel van een keten aan LOOT-scholen verdeeld over het land.  
(info: hderooij@kpnmail.nl) 
 



  

  

Nieuwsbrief 
   

 

   

Mei 2016  Pagina 5 van 6 

   
 

• IVO in Deurne 
IVO heeft het met badminton al 2 trainingsmomenten per week van 07.30 tot 09.30 uur en willen 
vanaf het schooljaar 2016-2017 ook de handbalsport omarmen. De “Vitale school” is de kapstok. 
Dus niet in eerste gericht op de toppers, maar wel met de intentie kansen te bieden door te groeien 
naar een “topper”. 
 

• Clustertraining West-Brabant 
Een initiatief vanuit het cluster van 6 verenigingen in West-Brabant met als doelstelling extra 
midweektrainingen organiseren voor gemotiveerde handballers, die niet specifiek gericht op 
talenten. Dit initiatief is ontstaan uit eerdere initiatieven van HandbalSchool Brabant met stichting 
Tophandbal Langstraat en clusters, om door Brabant dependances van HandbalSchool Brabant 
neer te zetten. Het initiatief wordt nu volledig gedragen door het cluster West-Brabant. 
 

RTC Brabant (Regionaal Trainings Centrum) 
Het op te zetten RTC Brabant is de plek waar alle toptalenten uit Brabant en Zeeland minimaal 1x per 
week centraal gaan trainen onder regie van en vanuit een door het NHV gestuurd programma. 
Voorheen trainden de nationale talentgroepen wekelijks op Papendal, nu wordt er in 7 regio’s centraal 

getraind met een identiek programma. Talenten kunnen alleen bij een RTC komen via HandbalScholen. 

Vanuit RTC’ s worden de nationale selecties samengesteld. 
(info: h.nijboer@handbal.nl) 

 
Alle hierboven genoemde partijen hebben de intentie nauw met elkaar samen te werken, dit om elkaar 
te versterken, met als uitgangspunt de ontwikkeling van de handballers te bevorderen. Gezamenlijk 
optrekken biedt enorme kansen voor de handbalsport én voor de handbalverenigingen in zowel Brabant 
als Zeeland. NHV, Deltalent en HandbalSchool Brabant zullen komend jaar het initiatief nemen om de 
samenwerkingen vorm te geven. 
 

Inschrijving is vanaf heden mogelijk! 

 

7. Clinics 
 

De trainers van de handbalschool verzorgen ook clinics voor uw vereniging. Voor meer informatie zie 

onze website. (www.handblaschoolbrabant.nl) 

 

8. Kleding 
 
Aanschaf sporttenue handbalschool 
Handbalschool Brabant hanteert een eigen kledinglijn. Momenteel is dit Salming geleverd door Total 
Sports (handbalshop.nl). Ook zijn afspraken over rugnummers vastgelegd. 
Sporttenue (en trainingspak) voor uw zoon/ dochter kan besteld worden bij hun team manager.  
Ingrid de Laater verzorgt dan de bestelling bij Total Sports. 

 
Aanschaf privé sportkleding 
Met Total Sports zijn afspraken gemaakt over aanschaf van privé sportkleding. Voor onze deelnemers 
van de handbalschool hebben we een aardige korting bedongen. De korting voor privé aanschaf van 
sportkleding van het merk Salming is hoger dan voor de overige merken.  
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9. Mentale begeleiding 
 

Mentale begeleiding talenten handbalschool 
 
Eén van de speerpunten van ons technisch beleid van de handbalschool is mentale begeleiding van 
onze handbaltalenten. Na enkele gesprekken met Suzan Blijlevens hebben wij haar bereid gevonden 
om dit binnen onze handbalschool vorm te geven.  
 

 
Wij stellen Suzan aan u voor. 
 
Suzan Blijlevens is sport- en prestatiepsycholoog en werkt vanaf januari 2015 in 
opdracht van de Handbalschool Brabant. Tijdens haar bachelor psychologie richtte 
zij zich voornamelijk op de sociale psychologie en zij studeerde af op de master 
Sport- en Prestatiepsychologie. Suzan was onder andere voor langere periode 
betrokken bij Hockeyclub Den Bosch (jeugd) en Handbal Hellas (damesselectie). 
Bij deze clubs was zij verantwoordelijk voor zowel de individuele sporters als de 

teambegeleiding en was zij een coach van de coach. Daarnaast begeleidt ze sporters individueel in de 
diverse takken van sport. Zij heeft dus ervaring in het werken met kinderen en volwassenen in de 
individuele sport en met teams. 
Sinds januari 2015 schrijft zij ook artikelen over de sportpsychologische aspecten van handbal voor het 
Nederlands Handbal Verbond. Je leest haar artikelen op www.handbal.nl.  

10. Sportmedische begeleiding 
 
Samenwerking Handbalschool en Fysiotherapie Monné te Breda Noord Tel: 076-5810491 

 
In de vorige nieuwsbrieven is de samenwerking met fysiotherapie Monné 
gecommuniceerd en heeft de fysiotherapeut zich voorgesteld. De performance scan is 
afgerond en de meetgegevens zijn vastgelegd in een database.  
Vanaf mei zal Nick de teams begeleiden op hun toernoois. 


