Oosterbeek, 26 april 2016

Aan alle aangemelde talenten NHV Scoutingsdagen en ouders/verzorgers,

Beste handbaltalenten en ouders/verzorgers,
Jullie zijn geselecteerd door je Handbalschool voor de Talentscouting dag op zaterdag 21
mei in sportcomplex Valkenhuizen. Het adres is: Beukenlaan 15, 6823 MA Arnhem.
In het onderstaande programma zie je dat wij met de jongens en meisjes 2
trainingssessies hebben.
Doordat het een talentscouting dag is, zullen er in de loop van de dag ook talenten
afvallen. Dit betekent niet dat je als talent geen kansen meer krijgt. Door je verder te
ontwikkelen via de Handbalschool en RTC bij jou in de buurt kun je altijd weer gescout
worden.
Tijdens de 1e scouting dag zou je kunnen afvallen na de 1e of 2e sessie en ook wordt aan
het eind van de dag bekendgemaakt wie wij op 28 mei in Duiven graag terug willen zien.
Wij verwachten dat de meisjestalenten om 08.45 uur in Arnhem aanwezig zijn en dat
de jongenstalenten om 09:45 uur aanwezig zijn in Arnhem.
Als je de sporthallen binnenkomt, zie je in de entreehal een ontvangstbalie. Bij deze balie
wordt je verwacht je te melden. Alle talenten verzamelen zich in Hal 1 op de tribune. Daar
krijg je verdere uitleg en krijg je van ons een genummerd shirt (dus je traint niet in een
eigen shirt). Na deze introductie kun je je omkleden.
Belangrijk: ieder talent neemt een eigen handbal mee waar geen hars aan mag zitten.
Het is verstandig de bal van je naam te voorzien.
Belangrijk voor de ouders:
Niemand van de ouders (of andere belangstellenden) mag in de hal waar de trainingen
worden gegeven! Er zijn alleen trainers en scouts aanwezig in de hallen 1,2 en 3. Vanuit
de kantine kan de training gevolgd worden.
Om 09.45 uur zullen wij aan alle ouders en andere belangstellenden in het Sportkantine
de Valk uitleg geven over de weg van het talent “Van Handbalschool naar RTC naar
Oranje”. Wij merken dat er nog veel vragen zijn over hoe het NHV het beleid
Talentontwikkeling heeft georganiseerd. Uiteraard is er volop gelegenheid tot het stellen
van vragen.
Eventueel zullen wij om 11.15 uur de informatie herhalen voor ouders van jongens die
mogelijk later komen.
Wij wensen alle talenten heel veel succes, maar zeker ook een hele fijne dag!
Mochten er nog bijzonderheden zijn, dan zullen wij dit uiterlijk woensdag 18 mei per e-mail
communiceren.

Programma 21 mei:

zie volgende pagina

08.45 uur
09.00 uur
09.30 uur – 10.45
uur
09:45 uur
10.00 uur
10:50 uur – 12.05
uur
12.15 uur – 13.30
uur
13.30 uur
13.40 uur - 14.55
uur
14.55 uur
15:05 uur – 16:05
uur
16:05 uur
16:15 uur – 17:15
17:15

Aankomst talenten/ouders (meisjes)
Uitleg meisjesgroep, waarna omkleden
1e sessie meisjes

Sporthal Valkenhuizen
Dans zaal
Hal 1-2-3

Aankomst talenten/ouders (jongens)
Uitleg jongensgroep, waarna omkleden
1e sessie jongens

Sporthal Valkenhuizen
Dans zaal
Hal 1-2-3

2e sessie meisjes

Hal 1-2-3

Communicatie meisjes
2e sessie jongens

Dans zaal
Hal 1-2-3

Communicatie jongens
3e sessie meisjes

Dans zaal
Hal 1-2-3

Communicatie meisjes
3e sessie jongens
Communicatie jongens

Dans zaal
Hal 1-2-3
Dans zaal

Met vriendelijke groet,
Organisatie NHV Scoutingsdagen
Jeroen van Gestel
Stagiair Nederlands Handbal Verbond
j.van.gestel@nhv.handbal.nl
telefoon: 06 29460271

