


Missie en Visie

Onze missie: 
Het bevorderen van (top)handbal binnen het NHV in 

het bijzonder Brabant en Zeeland door 
talentontwikkeling. 

Dit door het aanbieden van een opleidingsprogramma 
bestaande uit trainingen en aanvullende activiteiten aan 
talentvolle jeugdspelers en -speelsters. Waarbij wij talenten in de 
top- en wedstrijdsport verder willen ontwikkelen.

Een onafhankelijke partij die voor er ALLE verenigingen is en mee 
samenwerkt. 



Onze doelen

• Aanbieden van trainingen (en wedstrijden) aan talenten

• Begeleiden van talenten in hun persoonlijke en 
maatschappelijke ontwikkeling.

• Ondersteunen van handbalverenigingen in Brabant door 
clinics, bijscholingen en opleidingen voor (jeugd)trainers.

• Opleiding van (jeugd)scheidsrechters in combinatie met 
oefenwedstrijden, trainingen en spelregelsessies.



Trainingen – Centrale locatie

• Centrale locatie
Sporthal de Roomley in Udenhout
Sporthal de Blaak in Tilburg
- Trainen 1x week op zaterdag 2 uur
- Trainingen tussen 9:00 en 15:00.

• Trainers; 
Henk van Oers, Dirk Loose, Hans de Rooij, Jasper van 
Gils, Kevin van Cauter, Martine van Cauter-Menses, 
Duncan van Cauter, Sven Hemmes, John de Laater, 
Erwin Janssen, Guus van de Heuvel, Arjan 
Versteijnen



De leeftijdscategorieen

• 2001/2002 Meisjes B jeugd
• 2001/2002 Jongens B jeugd
• 2003/2004 Meisjes C jeugd
• 2003/2004 Jongens C jeugd 
• 2005-2007 Meisjes D/E jeugd
• 2005-2007 Jongens D/E jeugd



Kosten

Kosten Spelers :
200 € pp. (exclusief activiteiten)
Periode: September – Mei
Ca. 26 reguliere trainingen

Extra bijdrage voor trainingsstages, 
deelname aan toernooien e.d.



Activiteiten

• Per groep 6-8 extra activiteiten
• Sponsoring 

(zoals kledinginzameling, fondsenwervingsacties)
• Kosten willen wij beperkt houden
• Indicatie klein toernooi € 40,- eigen bijdragen per 

activiteit
• Deelname optioneel







Selectiecriteria

Vijf pijlers:
• Fysiek
• Techniek
• Tactiek
• Mentaal
• Sociaal



Selectiecriteria

Uitgangspunten: 
• Groepen moeten op niveau kunnen trainen
• Talenten centraal
• Groepsgrootte: 20-25 deelnemers
• Overeenkomsten getekend uiterlijk 1 oktober

Digitaal inleveren via 
www.handbalschoolbrabant.nl
met kopie zorgpas en identiteitsbewijs



Doorstroming groepen

• Doorstroming gebeurt op geboortejaar
• Uitzonderijke talenten kunnen eerder

doorstromen (altijd in overleg)
• Bij jongens kunnen wij de groepen

balanceren qua aantallen.



Samenstelling bestuur

Voorzitter: Bart Erich 
Penningmeester:  Dennis van Broekhoven
Secretaris: Gerrie Couwenberg
Algemene zaken: Vacature

Verantwoordelijke meisjes: Hans de Rooij
Verantwoordelijke jongens: Sven Hemmes



Trainersstaf

Meisjes B Henk van Oers en Dirk Loose

Meisjes C Hans de Rooij en Jasper van Gils

Meisjes D Kevin van Cauter, Martine van Cauter‐Menses en Hans de 
Rooij

Jongens B Duncan van Cauter en Sven Hemmes

Jongens C Sven Hemmes

Jongens D John de Laater en Guus van den Heuvel

Keepers trainer Erwin Janssen en Arjan Versteijnen



Begeleiding

• Medisch: Fysiotherapeuten
samenwerking met Monne (Breda)
samenwerking met Fysio Hogeschool Rotterdam

• Mentaal: Sportpsycholoog
samenwerking met jouwpsychologischvoordeel
samenwerking met toegepaste sportpsychologie
samenwerking met proxus

• Fysiek: Krachttraining

• Toekomst: Voeding en studiebegeleiding



Impressie kracht (10-9-2016)



ONTWIKKELING FYSIEK
PERFORMANCE SCAN
2017-2018



Performance scan waarom?

• Deze performance scan, scant de 
fysieke gesteldheid. Dit ter verbetering
van het oefenprogramma en
blessurepreventie.

• Wie? Zev Adan



5 vaardigheden
1. Kracht

• Handknijpkracht
• Sprongkracht
• Exorotatie/endorotatie (schouder)

2. Snelheid
• 10 meter retour
• werpsnelheid

3. Uithoudingsvermogen
• Shuttle Run Test

4. Behendigheid
• Agility T-Test

5. Lenigheid
• V-sit flexability



Begeleiding/Fysiotherapie

• Bij (grote) internationale toernooien zorgen wij voor
fysiotherapie begeleiding

• Bij de trainingen in Udenhout is fysio aanwezig
• Jeugd onder de 18 jaar zijn verzekerd voor 18 

behandelingen fysiotherapie in de basisverzekering. 
• Voor de performance scan met analyse zullen 2 

behandelingen gedeclareerd worden.



Fleur Huiszoon

• Ruim een jaar fysiotherapeut
• Volleybal, Tennis
• Geen ervaring met handbal



Maaike Mentink

• 11 Jaar fysiotherapeut
• Gespecialiseerd in sport, 
schouder en dry needling

• Handbal al jaren begonnen 
bij Dalfsen nu in Breda



Stef Muskens

• 4 jaar fysiotherapeut
• Voetbal
• Kijkt al 9 jaar handbal



Afgelopen jaar:

– Geanalyseerd
– Oefeningen verzameld: 

• Kracht
• Conditie
• Snelheid
• Uithoudingsvermogen
• Lenigheid



Performance Scan

Komend jaar:

– Persoonlijk programma
– Trainers informeren
– Kijken hoe we de clubs gaan betrekken



MENTALE ONTWIKKELING EN 
COACHING



Begeleiding/Mentale begeleiding

Proxus / Gert de Jonge.

• Talentontwikkeling is een investering in de toekomst 
die verder reikt dan handbal.

• Opzetten programma m.b.t. mentale begeleiding
bij HandbalSchool Brabant.

• Individueel Ontwikkel Plan is de leidraad



Begeleiding/Mentale begeleiding

FYSIEK TECHNIEK TACTIEK MENTAAL SOCIAAL

• Talentontwikkeling = In de samenhang tussen alle
trainingspijlers voldoende ontwikkelperspectief en 
groei kunnen laten zien.

• Talent is geen vast gegeven, het is de potentie ergens 
een bepaald niveau in te kunnen bereiken. Ook 
talent dient te worden ontwikkeld.



Begeleiding/Mentale begeleiding

Individueel Ontwikkel Plan

• Het is jouw plan!
• Inzicht krijgen in jouw ontwikkelmogelijkheden en 

grenzen. Dat maakt het mogelijk om reële doelen 
te stellen én te realiseren, de basis voor succes.

• Performance scan en andere testen verwerken in 
jouw Individueel Ontwikkel Plan.

• Seizoen 2017-2018 start met C-jeugd.



1. Trainingspijler Mentaal
Criterium 4a Advies / Leerdoelen Status  Gewenste situatie
Mentale 
weerbaarheid
 
Geestelijk 
veerkrach‐
tig zijn en 
met stress, 
druk, 
uitdagingen 
en 
tegenslagen 
kunnen 
omgaan. 

O O O
O O O 
O O O 

Goed aan kunnen passen aan 
herhaaldelijke of langdurige 
stressvolle omstandigheden als druk, 
stress en tegenslag. 

O O O
O O O 
O O O 

Komt na een stressvolle ervaring snel 
terug bij de uitgangswaarden. 

O O O
O O O 
O O O  

Heeft emoties onder controle. 

O O O
O O O 
O O O 

Heeft de juiste mindset.

O O O
O O O 
O O O 

De mentale weerbaarheid neemt toe, 
door ervaring, reflectie, leren en 
training. 

 

Talentontwikkeling individu



1. Trainingspijler Sociaal
Criterium 5a Advies / Leerdoelen Status  Gewenste situatie
Coachbaarheid
 
Kunnen 
luisteren, 
reflecteren op 
jezelf en jouw 
handelen, om 
kunnen gaan 
met feedback 
en het 
verkregen 
inzicht weten 
om te zetten in 
de juiste actie. 

O O O
O O O 
O O O 

Accepteert gezag van de trainer/staf. 

O O O
O O O 
O O O 

Staat open voor feedback, zonder 
defensief te worden en zet deze om 
in de juiste actie(s). 

O O O
O O O 
O O O  

Het onderzoeken en het aangaan van 
de confrontatie met eigen 
overtuigingen, waarden en normen. 

O O O
O O O 
O O O 

Het commitment aangaan met 
zichzelf om te investeren in de 
persoonlijke ontwikkeling. 

O O O
O O O 
O O O 

Kwetsbaar op kunnen stellen in het 
bijzijn van teamgenoten/trainer/staf. 

 

Talentontwikkeling individu



Jitze Jouwsma

• Eigenaar van Jouw Psychologisch Voordeel 
• Training, Coaching en Advies 
• Motivatie, Sport en Prestatie

• www.jouwpsychologischvoordeel.nl  



Sam van Kroonenburg

• Stagiaire Toegepast Psycholoog
• Sport & Performance Coach 
• Coach bij Mentale Sportbegeleiding 

(Universitaire sportcentra Tilburg, 
Eindhoven & Nijmegen) 



Samenwerking JPV 

• Mentale trainingen 
• Individuele (mentale) coaching



Mentale trainingen dit seizoen 

• Mental Battle Plan – Deel 1 
– Theorie 
– Praktijk 

• Mental Battle Plan – Deel 2 
• Tips voor sportouders 

– Wat kun jij als ouder doen om de ontwikkeling 
van je kind positief te beïnvloeden? 



Individuele (mentale) coaching 

• Ontwikkeling van persoonlijke 
specifieke … 
– vragen/doelen  
– mentale vaardigheden 
– verbeterpunten en/of “problematiek”  



Mentale vaardigheden? 

• Focus & concentratie 
• Self-talk 
• Imagery (visualisatie)
• Goalsetting (plan uitstippelen en 

effectiviteit)
• Ideale arousal level (relaxation & energizing)
• Zelfvertrouwen, zelfkennis en motivatie 



Hoe en wat? 

• “Mental Battle Plan 1 & 2” & “Tips voor 
sportouders” is in het programma 
opgenomen 

• Spelers uit C & B teams komen in 
aanmerking voor individuele coaching 



Coachingsmogelijkheden

• Intake/eerste gesprek 
– Gratis, vrijblijvend en (meestal) vrijwillig 
– Keuze voor vervolgtraject type 1 of type 2

• Type 1 
– Individuele algemene (mentale) ontwikkeling 
– Begeleiding (voornamelijk) door Sam van Kroonenburg
– Minimaal 2 sessies, gratis (toewijding & vertrouwen)  

• Type 2
– Specifieke (exclusieve) vraag 
– Begeleiding door Jitze Jouwsma
– Vanaf 150 euro, twee sessies of meer 



Vragen? Interesse? 

www.jouwpsychologischvoordeel.nl

info@jouwpsychologischvoordeel.nl



Kleding

• Aanschaf voorgeschreven shirt voor
seizoen 2016/2017:
Rood shirt en zwart short

• Optioneel trainingspak, short, sokken
en tassen



Kleding

• Keeprstrui zwart of zwart shirt met lange
of korte mouwen

• Lange zwarte keepersbroek of zwarte
korte broek (zoals spelers)



Kleding



Kleding



Kleding



Korting handbalshop

• HandbalSchool deelnemers krijgen
korting bij de Handbalshop

• 40% op Salming artikelen op de 
adviesprijs

• 20% op adviesprijs bij andere merken



Bestellen

• Bestelling via bestelformulier of via 
email aan teammanager

• U krijgt overzicht van de bestelling en
het totaalbedrag, waarop u akkoord
gaat

• Bestelling dient te worden
overgemaakt aan de penningmeester



Vragen over kleding

• Ingrid de Laater is verantwoordelijk
vanuit de HS voor de kleding en
bestellingen



Samenwerking

• Doelstelling:
Mogelijkheden bieden tot 
talenttrainingen doordeweeks
(i.c.m. onderwijs)



Samenwerkingen



Trainingsmomenten - Deltalent



Vragen


