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Onderwerpen in deze nieuwsbrief: 

1. Technisch kader seizoen 2016/2017 
2. Team managers seizoen 2016/2017 
3. Begeleiders seizoen 2016/2017 
4. Planningen zaterdagtrainingen seizoen 2016/2017 

(gewijzigd) 
5. Planning extra activiteiten 
6. Kledinginzamelingsactie 
7. Handbalclinics bij verenigingen 
8. Sportmedische begeleiding; opstarten performance scan 

 
 
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. Technisch kader seizoen 2016/ 2017 

 

Technisch kader voor seizoen 2016/ 2017: 
 

Categorie Hoofdtrainer/ assistent trainer inclusief mailadres voor het 
afmelden van een training 

Meisjes D/E 
 

Hans de Rooij/Kevin van Cauter, Martine van Cauter Menses 
meisjesd@handbalschoolbrabant.nl 

Meisjes C Hans de Rooij/Jasper van Gils 
meisjesc@handbalschoolbrabant.nl 

Meisjes B 
 

Henk van Oers/Dirk Loose 
meisjesb@handbalschoolbrabant.nl 

Jongens D/ E John de Laater/Guus van de Heuvel 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Geplande activiteiten 
 

5 november 2016 
Sporthal de Roomley te Udenhout: 

 
12 november 2016 

Sporthal de Roomley te Udenhout: 
 

19 november 2016 

Sporthal de Roomley te Udenhout: 

 

26 november 2016 

Let op: aangepaste trainingstijden 
i.v.m. technisch overleg 
 
8.30-10.30 uur Jongens D/E en C  
10.30-12.30 uur Meisjes B/ Jongens B 
Sporthal de Roomley te Udenhout 
 
9.00 – 11.00 uur Meisjes D/E en C in 
sporthal de Blaak te Tilburg 

 
 
 

Vacatures 
� Het bestuur zoekt een 

bestuurslid 
 “Algemene zaken” 
Interesse? 
Laat het weten bij het bestuur. 
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jongensd@handbalschoolbrabant.nl 
Jongens C Sven Hemmes/Adrie Jellema 

jongensc@handbalschoolbrabant.nl 
Jongens B Duncan van Cauter/Sven Hemmes 
 jongensb@handbalschoolbrabant.nl 
Keeperstrainer Erwin Janssen/Arjan Versteijnen 

2. Team manager seizoen 2016/ 2017 

 
Als handbalschool streven we er na om per categorie een team manager aan te stellen. Voor het 
seizoen 2016/2017 zijn dit: 

begeleiding 
Categorie Team manager 

 
Meisjes D/E Claudia van Zundert 
Meisjes C René Lombarts 
Meisjes B Silke Akkermans 
Jongens D Daisy van Berlo 

Jongens C Ingrid de Laater 
Jongens B Jan Willem Prinssen 

 
De team manager is verantwoordelijk voor de organisatorische aspecten van de Handbalschool binnen 
de eigen trainingsgroep. Denk hierbij onder meer aan: inventarisatie deelname aan extra activiteiten, 
bestellen van het sporttenue, organisatie rondom een activiteit en begeleiding van sponsoractiviteiten.  
Doelstellingen en behoeften van de Stichting zijn hierbij leidend. Hij/zij onderhoudt goede contacten met 
trainers en teambegeleiders. 
 

3. Begeleiders seizoen 2016/ 2017 

 

Naast een team manager zijn voor de diverse teams ook teambegeleiders noodzakelijk. De hier onder 
genoemde ouders hebben zich beschikbaar gesteld. 

egeleiding 
Categorie Begeleider 

 
Meisjes D Elenita Robben, Anneke Jacobs, Natasja Ververs, Peter Kemps 
Meisjes C Daniëlle Neelen, Ellen de Borst, Kelly Crielaard,  

Angela Hobbelen 
Meisjes B Arma van Strien, vacature 
Jongens D vacature 

Jongens C Fleur Houtzager 
Jongens B vacature 

 
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.  
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4. Planning trainingen seizoen 2016/2017 

 

Datum Locatie 

5 november 2016 Reguliere training in sporthal de Roomley te Udenhout 

12 november 2016 Reguliere training in sporthal de Roomley te Udenhout 

19 november 2016 Reguliere training in sporthal de Roomley te Udenhout 

26 november 2016 

 

 

 

Reguliere training op twee locaties! 

Meisjes D/E en C van 9.00 – 11.00 uur in sporthal De Blaak te Tilburg  

Jongens D/E en C van 8.30 – 10.30 uur en Meisjes en Jongens B van 

10.30 – 12.30 uur in sporthal de Roomley  

3 december 2016 Reguliere training in sporthal de Roomley te Udenhout 

10 december 2016 Reguliere training in sporthal de Roomley te Udenhout 

17 december 2016 Reguliere training in sporthal de Roomley te Udenhout 

24 december 2016 Kerstvakantie van 24 december t/m 8 januari '17 

31 december 2016 Kerstvakantie 

7 januari 2017 Let op!: Reguliere training in sporthal de Roomley te Udenhout was 

gepland, maar botst met activiteit te Hasselt! Hierover wordt overlegd 

met technisch kader! 

14 januari 2017 Reguliere training in sporthal de Roomley te Udenhout 

21 januari 2017 

 

 

 

Reguliere training op twee locaties! 

Meisjes D/E en C van 9.00 – 11.00 uur in sporthal T-Kwadraat te Tilburg  

Jongens D/E en C van 8.30 – 10.30 uur en Meisjes en Jongens B  

van 10.30 – 12.30 uur in sporthal de Roomley 

28 januari 2017 Reguliere training in sporthal de Roomley te Udenhout 

4 februari 2017 Reguliere training in sporthal de Roomley te Udenhout 

11 februari 2017 Reguliere training in sporthal de Roomley te Udenhout 

18 februari 2017 Reguliere training in sporthal de Roomley te Udenhout 

25 februari 2017 

4 maart 2017 

Carnaval  

25 februari t/m 5 maart 2017 

11 maart 2017 Reguliere training in sporthal de Roomley te Udenhout 

18 maart 2017 

 

 

 

Reguliere training op twee locaties! 

Meisjes D/E en C van 9.00 – 11.00 uur in sporthal De Blaak te Tilburg  

Jongens D/E en C van 8.30 – 10.30 uur en Meisjes en Jongens B  

van 10.30 – 12.30 uur in sporthal de Roomley 

25 maart 2017 Reguliere training in sporthal de Roomley te Udenhout 

1 april 2017 

 

Reguliere training op twee locaties! Roomley niet beschikbaar! 

Meisjes D/E en C van 9.00 – 11.00 uur in sporthal De Blaak te Tilburg  

Jongens D/E en C van 8.30 – 10.30 uur en Meisjes en Jongens B  

van 10.30 – 12.30 uur in sporthal ’t Ruiven te Berkel Enschot 

8 april 2017 Reguliere training in sporthal de Roomley te Udenhout 

15 april 2017 Reguliere training in sporthal de Roomley te Udenhout 

22 april 2017 Reguliere training in sporthal de Roomley te Udenhout 

 Meivakantie 22 april t/m 30 april 2017 
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5. Extra activiteiten  

 
Per categorie wordt door trainer een activiteitenprogramma gepland. Tot op heden zijn de volgende 
activiteiten vastgesteld: 
 
Datum Categorie Activiteit 
26 t/m 31 december 2016  Julecup Denemarken 
7 januari 2017 Alle categorieën Internationaal handbaltoernooi te Hasselt 
16 /17 april 2017 Jongens D, C en B Jac Stammes Cup Aalsmeer 
2 t/m 4 juni 2017 Alle categorieën Quirinus Cup, Neuss Duitsland 
30 juni t/m 2 juli 2017 Jongens D, C en B Cedelion Cup Lokeren Belgie 
10 t/m 15 juli 2017 Alle categorieën Dronninglundcup Denemarken 

6.Kledinginzamelingsactie 

 
Vanaf de oprichting van de handbalschool organiseren de teams diverse acties 
waaronder een kledinginzameling waarmee de extra activiteiten bekostigd 
kunnen worden. 
Als ouders kunt u uw kinderen stimuleren en meehelpen om zoveel mogelijk 
kilo’s kleding te verzamelen. 
 

Begin vanaf nu te verzamelen!  

Vraag alvast je ouders, tantes, buren, vrienden en vriendinnen om al de gebruikte kleding die men 

over heeft aan jou mee te geven. 

Wat mag allemaal in de zak?  

Bruikbare kleding, schoenen, bad- en keukentextiel, beddengoed, gordijnen. Graag de kleding verpakken 

in een gesloten plastic zak. 

 

7. Handbalclinics bij verenigingen 

De handbalschool biedt de mogelijkheid om clinics aan te vragen. Bijvoorbeeld: een basisclinic dat 
bestaat uit 1½ uur trainen van uw jeugdspelers (D/E, C en/of B). De training wordt door de trainers van de 
handbalschool verzorgd. Daarna traint het selectieteam anderhalf uur. En als sluitstuk speelt het 
selectieteam tegen het team van uw vereniging.  
 
Kosten clinic 
De kosten voor deze clinic bedraagt zaalhuur (4½ uur), reiskosten en onkosten voor de trainer(s) en een 
versnapering (iets te eten en drinken) voor de selectie spelers. 
 
Een clinic kan aangevraagd worden bij het secretariaat van de handbalschool. Email: 
handbalschoolbrabant@gmail.com 
 

Datum Handbalclinic bij 
19 november 2016 HV Tremeg 

 

8.Sportmedische begeleiding 

 
Samenwerking Handbalschool en Fysiotherapie Monné te Breda Noord Tel: 076-5810491 
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Sinds 2015 verzorgt fysiotherapie Monné de medische begeleiding van onze handbaltalenten. In praktijk 
betekent dit dat de fysiotherapeut Zev Adan elke zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur in de sporthal aanwezig 
zijn om eventuele blessures te behandelen en de trainers te adviseren. Uw kind kan bij vage klachten en 
vragen bij hem terecht voor advies. 
Even voorstellen: 
 

Zev Adan is 23 jaar oud en volledig Nederlands al doet zijn naam menig persoon denken 
dat hij Joegoslavisch of iets dergelijks is.  
Zev woont in Breda en is momenteel 4e jaars student fysiotherapie aan de Avans 
Hogeschool te Breda. Als alles goed verloopt studeert hij eind januari af als fysiotherapeut. 
Zev heeft ruim 12 jaar gevoetbald in Breda en fitness momenteel regelmatig om in conditie 
te blijven. Voordat hij afgelopen zomer meeging met de handbalschool naar Hongarije 
kende hij het handbalspelletje niet. Hierdoor begrijpt hij op sommige momenten niet 
waarom de scheidsrechter fluit, maar hoopt met hulp en uitleg van trainer en spelers snel 

meer spelregelkennis op te doen. Bij de handbalschool hoopt hij interessante leer- en oefenmomenten op 
te doen. 
 
Performance scan 
Bij het aanmelden van uw dochter/zoon bent u akkoord gegaan met het uitvoeren van een performance 
scan. De scan vindt in de maand november plaats. De laatste zaterdag zal het uithoudingsvermogen door 
middel van de yogo - intermittent test (piepjes test) uitgevoerd worden bij alle groepen. Naast het 
uithoudingsvermogen wordt ook de Kracht - Sprintsnelheid - Behendigheid - Sprongkracht -
Worpsnelheid in kaart gebracht. De testen worden uitgevoerd in groepen van 6 tot 9 atleten. Vanwege de 
beperkte tijd waarin de atleten van de handbalschool getest moeten worden zal dit bij sommige atleten 
betekenen dat er soms wat trainingstijd verloren gaat en ze eerder aanwezig of later klaar zijn op deze 
zaterdagen. Er wordt een planning gemaakt met de data en tijd waarop de atleet word getest zodat 
ouders/verzorgers hier rekening mee kunnen houden. De planning wordt zo snel mogelijk doorgegeven. 
 

Op de hier onder vermelde data worden de scans uitgevoerd: 
� 5 november 
� 12 november 
� 19 november  
� 26 november  

. 
 


