


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.



De weg van het talent

Vijf pijlers: Techniek, Tactiek, Fysiek Mentaal, Sociaal



NHV - RTC 

• Locatie Tilburg (momenteel dinsdagmiddag)
• Selectie uit HandbalSchool Brabant groepen
• Vertegenwoordiger / coördinator scout talenten bij 

HS Brabant
• Vanuit HS Brabant naar RTC naar het 

scoutingsdagen



Selectiecriteria

Uitgangspunten: 
• Groepen moeten op niveau kunnen trainen
• Talenten centraal (talent is eigenaar eigen talent)
• Groepsgrootte: 20-25 deelnemers
• Doorstroming gebeurt op geboortejaar
• Uitzonderijke talenten kunnen eerder doorstromen

(in overleg)
• Overeenkomsten getekend uiterlijk 1 oktober

Digitaal inleveren via www.handbalschoolbrabant.nl

http://www.handbalschoolbrabant.nl/


Trainingen – Centrale locatie

• Regulier

- Sporthal de Roomley in Udenhout (jongens)

* Trainen 1x week op zaterdag 2 uur
* Trainingen tussen 9:00 en 13:00 uur

- Sporthal de Blaak in Tilburg (meisjes)

* Trainen 1x week op zaterdag 2 uur
* Trainingen tussen 8:30 en 13:00 uur



Reguliere trainingen – Centrale locatie

Jongens Categorie Wie
9:00 – 11:00 Jongens D/E John de Laater, Guus van den Heuvel
10:00 – 12:00 Jongens C Sven Hemmes, Sanne de Laater
11:00 – 13:00 Jongens A/B Duncan van Cauter, Barbara Quist

Meisjes Categorie Wie
8:30 – 10:30 Meisjes D/E Kevin van Cauter, Martine van Cauter-

Menses, Peter Kemp
9:30 – 12:00 Meisjes C Hans de Rooij, Jasper van Gils, Sietske van 

Woensel 
11:00 – 13:00 Meisjes B Dirk Loose, Lara Gommans

Keepers trainer Erwin Janssen / Peter Kemp  
Bram van Grunsven / Arjan Versteijnen



Trainingen – Keepers

• Reguliere keeperstraining

Meisjes
Meisjes D/E keepsters binnen eigen trainingstijd. 
Meisjes C / B keepsters van 11.30 - 12.00 uur

Jongens
Alle keepers tussen 10.00 – 12.00 uur. 



Trainingen – Afwijkingen

• Afwijkingen (5x per jaar ivm intern overleg)

Uitwijking naar Universiteit Tilburg. 
13 oktober, 1 december, 2 februari 2019, 9 maart 2019, 13 april 2019.

• Overige situaties
- Uitwijking vanwege niet beschikbaar zijn van de zaal Gemeente

Tilburg
- Verbouwing in de Roomley, mogelijk overlast

(Kleine zaal kan niet gebruikt worden. Tijdelijke kleedkamers)

• https://handbalschoolbrabant.nl/trainingen

https://handbalschoolbrabant.nl/trainingen


Trainingen

• Op tijd aanwezig in zaal
• Drinkfles 
• Opruimen einde training
• Douchen (sportgezondheid)
• Blessures
• Afmelden met reden
• Rust (werkweek)
• Ouders en gedrag
• Teammanagers / begeleiders



Kosten

Kosten Spelers :
205 € pp. (exclusief activiteiten)
Periode: September – Mei
Ca. 26 reguliere trainingen

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



Activiteiten

• Per groep 6-8 activiteiten(toernooi/trainingstage)

• Sponsoring 
(zoals kledinginzameling, fondsenwervingsacties)

• Kosten willen wij beperkt houden

• Indicatie klein toernooi € 50,- eigen bijdragen per activiteit

• Deelname optioneel

• Begeleiding



Samenstelling bestuur

Voorzitter: Bart Erich 
Penningmeester:  Dennis van Broekhoven
Secretaris: Gerrie Couwenberg
Algemene zaken / PR: Barrie van Zundert

Verantwoordelijke meisjes: Hans de Rooij
Verantwoordelijke jongens: Sven Hemmes



AVG - algemene verordening gegevensbescherming

• Wat delen wij wel/niet?
• Samenwerkingen zijn vastgelegd in overeenkomsten
• Gegevens alleen daar waar noodzakelijk
• Website beveiligd
• Onderdelen worden nog verder uitgewerkt en met 

kader besproken
• Deelnemersovereenkomst uitgebreid met uitleg



Begeleiding

• Medisch: Fysiotherapeuten
samenwerking met Monne (Breda)

• Mentaal: Sportpsycholoog
samenwerking met jouwpsychologischvoordeel
samenwerking met toegepaste psychologie Fontys 

• Fysiek: Krachttraining

• Toekomst: Voeding en studiebegeleiding



Ontwikkeling fysiek
Performance scan
2018-2019



Performance scan waarom?

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

• Wie? 
Tim, Titia, Jasper



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 verzorgt Monne
zorg en beweging de fysiotherapie begeleiding

• Bij de trainingen is fysio aanwezig (op 1 locatie)
• 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.



Hoe gaan wij om met de twee locaties?

• Bij reguliere trainingen (om de training):

1. 8:00 – 9:20 de Blaak
9:45  – 13:00 Udenhout

2. 8:00 – 13:00 de Blaak, Tilburg

• Schema wordt op website gepubliceerd

• Uitzondering de gezamenlijke centrale trainingen 

Week Tijd Waar?
1 8:00 – 9:20 

9:45 – 13:00 
Sporthal de Blaak
Sporthal Udenhout

2 8:00 – 13:00 Sporthal de Blaak



Wat verwachten wij van het talent?

• Vooraf tapen op locatie met fysio
• Fysio kan instructies/adviezen meegeven
• Pro-actief contact opnemen bij problemen
• Problemen worden geregistreerd voor de 

overdracht
• Medische gegevens blijven bij medisch team
• Fysio’s overleggen met trainers over belastbaarheid



– Geanalyseerd
– Oefeningen verzameld 

en beschikbaar gemaakt: 
• Kracht
• Conditie
• Snelheid
• Uithoudingsvermogen
• Lenigheid



Implementatie performance scan

• Kritisch herzien van de presentatie performance 
scan

• Implementatie in training (inclusief individueel 
oefenprogramma) verbeteren en bestendigen



MENTALE ONTWIKKELING EN 
COACHING



Begeleiding/Mentale begeleiding

Proxus / Gert de Jonge

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

• Gert trekt werkgroep mentale ontwikkeling
• Opzetten programma m.b.t. mentale begeleiding

bij HandbalSchool Brabant.
• Individueel Ontwikkel Plan staat nog steeds op 

agenda



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) 



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 
(D/E waar nodig)



Coachingsmogelijkheden

• Intake/eerste gesprek / 1 sessie
– 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 1 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



Andere kleding seizoen 2018/2019

• Salming stopgezet
• Contracten vernieuwd
• Prijzen zijn gestegen
• Zoek naar voordeligste optie



Kleding

• Aanschaf voorgeschreven shirt voor
seizoen 2018/2019:
Rood shirt en zwart short

• Optioneel trainingspak, short, sokken
en tassen



Sport 7 
Marktstraat 2, Made

www.sport7.nl



Kledingset

Shirt en short in junior/heren
& dames uitvoering

Pakketprijs € 42,50
(3 jaar lang gebruiken wij dit tenue)



Keepershirt (kort of lang)
€ 42,50

Keeperstrui
€ 49,99 (jr.)



Kleding (optioneel)

• Trainingspak:
Jack en pant los te bestellen

• Trainingskousen

• Tas



Kledingprijzen

Actieprijs is t/m 20 oktober
Daarna ‘vaste voordeelprijs’ HS leden

prijzen inclusief bedrukkingen
Sr. maten vanaf S of 4

ARTIKEL ACTIEPRIJS VASTE(VOORDEEL)PRIJS
Verplicht

Speler Shirt / broek € 42,50 € 42,50 
Speler Broek (los) € 20 € 20
Speler Shirt (los) € 22,50 € 22,50

Keeper Keepershirt € 42,50 € 42,50 
Keeper Keeperstrui jr. / sr. € 49,99 / € 54,99 € 52,50 / € 57,50

Optioneel
Trainingspak jr. / sr. € 59,99 / € 67,50 € 64,99 / € 72,50
Trainingspant € 22,50 / € 24,99 € 24,99 / € 27,50
Trainingskousen € 7,99 € 8,99
Tas M € 34,99 € 39,99
Tas S € 29,99 € 34,99



Pas sessies

• Passen op 22 en 29 september



Bestel methode

• Bestellen voor 21 oktober via centraal bestelformulier 
HandbalSchool

• Na actieperiode:
• Bestellingen via Sport 7 

(bezorgen huisadres, centraal HS of afhalen, ter overleg)
• Leden vaste voordeelprijs op HS-artikelen gedurende het seizoen
• Leden op niet-HS artikelen standaard 10% korting op aankopen
• Rondom feestdagen wederom actieprijzen leden HS



Reserve shirt 
(optie in onderzoek)



Bestellen

1. Bestelling via bestelformulier of via email 
aan teammanager

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

3. Bestelling dient te worden overgemaakt
aan de penningmeester



Vragen over kleding

• Ingrid de Laater en Barrie van Zundert 
zijn verantwoordelijk vanuit de HS voor
de kleding en bestellingen



Samenwerkingen



Trainingsmomenten - Deltalent

Locatie Wanneer? Hoe laat?
Waalwijk, sporthal de slagen Maandag en woensdag 7:00 – 8:30

Breda, sporthal de Bress Dinsdag en donderdag 7:00 – 8:30

Etten-leur, sporthal Munnikenheide Woensdag 7:00 – 8:30

Etten-leur, sporthal Munnikenheide Vrijdag (optioneel) 7:00 – 8:30



Vragen
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