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Geplande activiteiten

Stichting HandbalSchool
Brabant,Tilburg

10 september 2016
Selectietrainingen Roomley te
Udenhout

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

17 september 2016
Selectietrainingen T-Kwadraat te
Tilburg
24 september 2016
Sekectietrainingen T- Kwadraat te
Tilburg
1 oktober 2016
Trainingen Roomley te Udenhout

Penningmeester: Dennis van Broekhoven
penningmeester@handbalschoolbrabant.nl
Webmaster: Hans Broers
webmaster@handbalschoolbrabant.nl
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
1. Talenten van uw vereniging kunnen zich nog tot en met 8
september aanmelden bij de handbalschool via onze
website
2. Technisch kader seizoen 2016/ 2017
3. Rubriek vacature verenigingen (technisch kader)
4. NHV Jonge Scheidsrechters Opleiding (JSO)

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

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. Aanmelden talenten voor seizoen 2016-2017
Beste bestuurders verenigingen, coaches, begeleiders, ouders
en verzorgers,
OPROEP AAN TALENTEN MET EEN DROOM!
Heeft u ook zo genoten van onze Oranje dames op de Olympische Spelen (4e plaats behaald, knappe
prestatie!). Snel en attractief handbal. Persoonlijk heb ik er enorm van genoten!
Dus raad ik aan om Talenten met passie en ambitie zich aan te melden bij onze handbalschool vóór 9
september a.s. Sinds april/mei zijn er met opleidingsinstituten en het Nederlands Handbal Verbond
initiatieven ontstaan die leiden tot het aanbieden van trainingsuren op doordeweekse dagen (in
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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 nog eens 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: http://www.handbalschoolbrabant.nl (info: 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 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)

•

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.
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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.

2. Technisch kader seizoen 2016/ 2017
De invulling van het technisch kader voor seizoen 2016/ 2017 is als volgt:
Categorie
Hoofdtrainer/ assistent trainer
Meisjes D/E
Hans de Rooij/ Kevin van Cauter, Martine van Cauter Mensis
Meisjes C
Hans de Rooij/ Jasper van Gils
Meisjes B
Henk van Oers/ Dirk Loose
Jongens D/ E
Jongens C
Jongens B

John de Laater/ Maarten Renders
Sven Hemmes/ Adrie Jellema
Duncan van Cauter/ Sven Hemmes

Keeperstrainer

Erwin Janssen

3. Vacatures verenigingen en samenwerkende opleidingsinstituten
Vanaf heden wordt in de nieuwsbrief van de handbalschool Brabant en op onze website ruimte
geboden om een vacature (technisch kader) te plaatsen. Het bestuur vindt het belangrijk om deze
communicatiemiddelen te gebruiken om de verenigingen te ondersteunen bij het opvullen van
vacatures.

BRESS sportcenter is op zoek naar een enthousiaste
handbaltrainer(ster)
BRESS is op zoek naar een goede enthousiaste handbaltrain(st)er voor onze groep
studenten. Haar/ zijn taak is het ondersteunen, aansturen en verzorgen van adequate
trainingen van de huidige trainster. Dit om de groep verder uit te breiden, het handbalplezier én de
individuele kwaliteit te verhogen.
Trainingstijden en vergoeding in onderling overleg!
Is uw interesse gewekt neem dan contact op met Frans Vinju (directeur).
Adres: Nieuwe Inslag 99, 4817 GN Breda, tel: 0765215453.
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4. NHV Jonge Scheidsrechters Opleiding

Heb jij een ambitie als scheidsrechter?

Het NHV wil je graag helpen om een nieuwe start te maken met je scheidsrechters carrière. Vanaf
september 2016 en onder deskundige begeleiding krijg je van het Nederlandse Handbal Verbond (NHV)
een traject aangeboden waarin je je snel kunt ontwikkelen. Een combinatie met theorie en praktijk, met
jonge mensen, die dezelfde ambitie hebben!
Voor meer informatie volg link Jonge Scheidsrechters Opleiding
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