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Nieuwsbrief 4, 3 mei 2014 
 

Stichting HandbalSchool 
Brabant, Tilburg 

 

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

 
Beste allemaal, 

 

Kledingactie een groot succes! 

Extra trainingsmogelijkheid op maandag en / of woensdag bij 

Stichting Tophandbal Langstraat te Waalwijk.  

Meisjes jong plaatsen zich overtuigend voor de NHV 

HandbalTalenten Finales te Amsterdam 

Internationaal toernooi te Hongarije gaat door. 

 

 

Onderwerpen in deze nieuwsbrief: 

1. Vanaf de bestuurstafel; penningmeester stopt 
2. Kledingactie, nog een laatst verzameloffensief 
3. Training, doordeweekse training stichting tophandbal 

langstraat. Let op data vervallen trainingen en wijziging 
tijdstip 

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. Vanaf de bestuurstafel 
 
Verschil van inzicht heeft ertoe geleid dat we in goed onderling overleg afscheid genomen hebben van 
onze penningmeester Henk van der Sanden.   
Henk heeft vol enthousiasme en met een enorme inzet de financiële administratie van de handbalschool 
opgezet en vormgegeven.  
 
Ad interim wordt de financiële administratie overgenomen door Gerrie Couwenberg e-mailadres: 
penningmeester@handbalschoolbrabant.nl 
 
Namens het bestuur, 
 
Bart Erich (voorzitter) 
Gerrie Couwenberg (secretaris) 
 

2. Kledingactie 
.  

Kledingactie  

 

 

Kledingactie  

 ‘Een nieuw record, fantastisch!!!’ 

 

Beste handbaltalenten, 

Het is jullie met zijn allen gelukt! Een nieuw record! Er is totaal 5552 kilo ingezameld. Geweldig! 

Opbrengst per groep 

Meisjes jong-jong : 1000 kg 
Meisjes jong : 1705 kg 
Meisjes oud :   300 kg 
Jongens jong-jong :   270 kg 
Jongens jong :   250 kg 
Jongens oud :   690 kg 

    

En 1337 kg uit Boekel (bij de redactie niet bekend waar deze score ondergebracht moet worden). 

Volgt later!!!! 

EEN FANTASTISCH RESULTAAT!!! 

NAMENS HET BESTUUR BEDANKT VOOR JULLIE INZET!!! 
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3. Training 
 

Pilot Stichting Tophandbal Langstraat 
Voor de deelnemers meisjes en jongens jong / oud  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.  
 

Onderstaande trainingen vervallen: 

• Maandag 5 mei 

• Woensdag 7 mei 

 

Op de volgende dagen is de trainingstijd (i.v.m. examens) verplaatst naar 17.30 tot 19.00 uur: 

• Maandag 12 mei 

• Woensdag 14 mei 

• Maandag 19 mei 

• Woensdag 21 mei 

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

5. Meisjes jong plaatsen zich voor de HandbalTalenten Finales te Amsterdam 
 
Op 13 april hebben meisjes jong zich overtuigend geplaatst voor de Handbal Talenten Finales te 
Amsterdam op 17 mei a.s. In de eerste helft van de wedstrijd werd hiervoor de basis gelegd. Met een 
snelle voorsprong van 8-2 verrasten zij, door snelle individuele acties, hun tegenstanders van de 
handbalschool Rijnmond. Ruststand 13-5. In de tweede helft werd deze voorsprong niet meer uit 
handen gegeven. Eindstand 26-17. 

6. Extra activiteiten  
 

Extra activiteiten kalender 2014 
 
Datum Groep Activiteit 
1 mei Jongen oud Toernooi in Louvain la Neuve 
 Meisjes oud Toernooi in Louvain la Neuve 
2 en 3 mei Jongens oud Trainingsstage Overijse België 
2 en 3 mei Meisjes oud Trainingsstage Overijse België 
10 mei Meisjes oud Trainingsstage; voorbereiding NHV 

Handbaltalenten Finales 
(09.30-11.30 uur, 13.30-15.30 uur) 

 Meisjes jong Trainen en wedstrijd Quintus 
17 mei Meisjes jong Handbal Talenten Finales Amsterdam 
 
 

Jongens jong 
Meisjes oud / jongens 
oud 

Handbal Talenten Finales Amsterdam 
Training; voorbereiding NHV Handbaltalenten 
Finales 
(09.30-11.30 uur, 13.30-15.30 uur) 

24 mei Meisjes oud Handbal Talenten Finales Amsterdam 
 Jongens oud Handbal Talenten Finales Amsterdam 
6 tot 8 juni Meisjes jong 

Meisjes oud 
Quirinus Cup , Neuss 
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27 t/m 29 juni Meisjes jong Eeklo toernooi België 
19 t/m 27 juli Diverse categorieën 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 
   

Datum Groep Activiteit 
10 mei A- jeugd Nationaal Kampioenschap zaalcompetitie 

 

7. 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 71 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.  
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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. 


