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1. De HandbalSchool nu 5 jaar 

 
Wij naderen nu weer het einde van 2018! Een aardig moment om eens terug en vooruit te kijken. 
Als HandbalSchool Brabant zetten wij elk jaar weer een enorme prestatie neer, die vaak niet 
zonder slag en stoot gaat. Aangezien de HandbalSchool Brabant voornamelijk op vrijwilligers 
draait is het enorme uitdaging om elk jaar weer een goede organisatie neer te zetten. Anders 
dan bij een vereniging hebben wij geen leden, maar deelnemers. Dit betekent dat pas na de 
selectierondes vrijwilligers aan de slag kunnen bij de organisatie, dus wij moeten bouwen op een 
kleine basis aan vrijwilligers, die ook nog vaak wisselen.  
Kortom, de teammanagers en ondersteunende support van de trainers kan pas echt beginnen 
nadat de selectie voltooid is en de deelnemers zich aangemeld hebben. Als bestuur zijn wij 
enorm trots op de successen, die wij met zijn allen behalen, mede door de inzet van de 
geweldige vrijwilligers. HandbalSchool Brabant bestaat nu 5 jaar, een knappe prestatie!. Sinds 2 
jaar (1 september 2016) zijn wij een gecertificeerde NHV HandbalSchool geworden. Bovendien 
zien wij elk jaar nog groei in het aantal deelnemers (momenteel 160 deelnemers.). 
Deze 160 deelnemers worden geweldig getraind door een gekwalificeerd kader! Onze 
complimenten gaan uit naar deze trainers, die wij helaas niet veel meer te bieden hebben dan 
een vrijwilligersvergoeding.  
Wij mogen zeker niet de teammanagers vergeten, die de trainers ondersteunen bij zaken rondom 
de trainingen en het organiseren van extra activiteiten. 
Dit seizoen moesten wij naar een andere kledinglijn, aangezien het huidige sporttenue niet meer 
geleverd kon worden. Dit was een enorme uitdaging, waarbij verschillende opties beoordeeld 
zijn. Regelmatig vernemen wij geruchten dat de nieuwe tenues prijzig zijn oftewel ineens duurder 
zijn geworden. De afgelopen jaren hebben wij de deelnemersbijdrage en kleding gelijk kunnen 
houden, laatstgenoemde vanwege afspraken die jaren geleden gemaakt zijn. Evenals de 
dagelijkse boodschappen en dergelijke, zijn de prijzen van de sportkleding ook gestegen. 
Wij zijn blij een samenwerking te hebben gevonden met Sport7, die ons een zeer goede 
aanbieding heeft gedaan. Onze dank aan Sport 7 alsmede aan bestuurslid Algemene zaken 
(Barrie van Zundert) en organisator passessie en levering sporttenue Ingrid de Laater voor hun 
inzet. 
 
Dit jaar zijn ook weer nieuwe fysiotherapeuten(Jasper Trommel en Tim Faatz) bij de 
HandbalSchool aan de slag gegaan. Dit omdat Zev Adan een voltijdsbaan heeft kunnen vinden 
als fysiotherapeut. Zev bedankt voor jouw inzet.  
De afgelopen maanden hebben Jasper en Tim hard gewerkt aan de performance scan! Dit is dit 
jaar in record tijd afgehandeld, waardoor wij nu meer tijd hebben om de vervolgstappen in te 
zetten.  
 
Daarnaast hebben Jitze en Sam zich weer maximaal ingezet om mooie workshops ‘Mental Battle 
Plan’ neer te zetten voor zowel kinderen als ouders. Onze complimenten hiervoor!  

Nu zijn wij vast nog veel vrijwilligers vergeten die allerlei bijdragen leveren, onze excuses mochten 
wij iemand gemist hebben. Daarnaast willen wij ook het groot aantal sponsoren bedanken die 
ons ondersteunen en hun bijdrage leveren!  
Als bestuur wensen wij iedereen fijne kerstdagen, en een gezond en sportief 2019! Daarnaast 
wensen wij onze deelnemers een mooi toernooi toe in Lund en Hasselt. 
 

Bestuur HandbalSchool Brabant 
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2. De rol van de HandbalSchool – Hans de Rooij 
 

Spelen in de top. Een geweldige ervaring en ook geweldig voor de ontwikkeling van een speler. 
Tegenwoordig begint tophandbal al in de C-jeugd met de C-jeugddivisie. Hierdoor worden door 
clubs randvoorwaarden georganiseerd om de jonge talenten meer te kunnen laten trainen, door 
trainers die veel ervaring hebben in het handbal. Allemaal een hele mooie ontwikkeling. De 
spelers leren zo al op vroege leeftijd wat er van ze gevraagd wordt om iedere week een 
topprestatie te leveren.  
Naast deze topcompetities heeft het NHV ook de weg van het talent verder uitgewerkt. Deze 
loopt nu van de clubs naar de HandbalSchool, naar het RTC en van daaruit naar de Nationale 
jeugdselecties. Bij iedere volgende stap wordt er met betere spelers getraind, op een hoger 
niveau. De HandbalSchool doet er door mee te doen aan internationale toernooien en het 
aanstellen van gecertificeerde trainers alles aan om de spelers op een zo hoog mogelijk niveau 
door te ontwikkelen.  
Tegenwoordig doet hierdoor echter een nieuw fenomeen voor. Clubtrainers geven spelers steeds 
vaker aan dat een talent niet, of minder lang bij de HandbalSchool mag trainen. Dit om 
overbelasting te voorkomen, of om te zorgen dat er optimaal gepresteerd kan worden in de 
wedstrijd later op de dag. Onnodig. Het lichaam van een jong talent herstelt ontzettend snel. Het 
is voor een speler van de HandbalSchool normaal gesproken makkelijk mogelijk om 2 of zelfs 3 
wedstrijden in een weekend te spelen, mits deze speler fit en gezond is. Wanneer dit niet het 
geval is, kan er altijd aangepast getraind worden. De insteek van de trainingen bij de 
HandbalSchool zijn namelijk niet om een speler uit te putten, maar juist om verder te ontwikkelen 
op zowel technisch- als tactisch vlak. Dit zou dus nooit een probleem moeten zijn in het herstel. 
Samen trainen met andere talenten dan bij de club is daarbij ook erg belangrijk voor de 
doorontwikkeling van het talent. Er ontstaan nieuwe situaties, nieuwe mogelijkheden, nieuwe 
weerstanden en dus moet daarin worden geschakeld. Dit helpt de ontwikkeling, maar op het 
moment dat de training steeds korter wordt, valt hier dus minder uit te halen. Ouders en talent 
zouden hier zelf de keuze in moeten maken en niet de trainer van de club. 
Wanneer nodig is er altijd een fysiotherapeut bij de HandbalSchool aanwezig. Deze kan 
beoordelen of het nodig is voor een speler om vroeger te stoppen of aangepast te trainen in het 
geval van blessures. Ook in het geval van mentale problemen is er altijd een mogelijkheid om 
hierop de aandacht te focussen door de samenwerking met Jouw Psychologisch Voordeel. Op 
deze manier kunnen we altijd schakelen als het nodig is dat een speler wat minder doet.  
Daarnaast vinden we het bij de HandbalSchool belangrijk dat het talent vooral zelf kiest met welk 
traject een speler gaat herstellen in het geval van een blessure. Op het moment dat een speler in 
het genoemde traject met verschillende fysiotherapeuten werkt, kan dit betekenen dat er ook 
verschillende trajecten worden opgezet. Dit is vaak minder effectief. Volgens ons is het belangrijk 
om te laten zien wat de blessure is, maar om vervolgens 1 traject te kiezen voor herstel. Dit valt 
vervolgens te delen met de andere fysiotherapeuten wanneer nodig, zodat iedereen weet in 
welk traject je zit en dat je zo effectief mogelijk kan herstellen. Dit kan eventueel ook in overleg 
met een (sport)arts. 
Zo vlak voor het nieuwe jaar wilden we dit als trainers van de HandbalSchool graag even 
meegeven aan iedereen die actief is bij de HandbalSchool of bij de clubs die hier spelers hebben 
rondlopen. Het zou zonde zijn als spelers niet alles uit de trainingen bij de HandbalSchool kunnen 
halen, of als ouders veel geld betalen en hun kind maar de helft van de tijd mee kunnen laten 
doen. Wij wensen iedereen een hele fijne Kerst een alles goeds voor het nieuwe jaar. 
 
Trainers HandbalSchool Brabant 
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3. Toernooi Lund (Ilse van Exel) 
 
Het aftellen naar de Lundaspelen is begonnen. Sinds de eerste editie van Lundaspelen wordt het 
Handbaltoernooi gespeeld van 26 tot 30 december. Lundaspelen wordt georganiseerd door LUGI 
Handboll, een van de grootste handbalclubs van Zweden met meer dan 1200 actieve spelers en 
60 teams in het reguliere competitie. 
 
7 teams vanuit de meisjeslijn zijn ingeschreven voor de Lundaspelen 2018  
 
Dit betreft de volgende teams: 
1 x Girls 11 voor meisjes D 
2 x Girls 12 voor meisjes D & D+ 
2 x Girls 14 voor meisjes C 
2 x Girls 16 voor meisjes B 
 
Lundaspelen wordt gespeeld in zo'n 40 sporthallen rond Lund.  
 
En om nu niets te missen van de teams die in een andere sporthal spelen of voor de thuisblijvers 
heeft Lundaspelen hier iets op bedacht.  
Lundaspelen biedt een volledige toegangspas tot alle livestreams van de Lundaspelen aan. 
De kosten tot 24-12 zijn €12,- na deze datum zijn de kosten hiervoor €15,-.  
Een mooi kerstcadeau voor elke ouder of supporter die de teams van thuis wil volgen.  
 
U kunt livestreams en herhalingen bekijken. Wedstrijden downloaden om op je gemak later te 
bekijken. Via onderstaande links meer informatie hierover.  
https://solidsport.com/lundaspelen/gift_cards 
 
Meer informatie over de Lundaspelen kunt u terug vinden op de volgende website  
http://www.lundaspelen.com/ 

4. Toernooi Hasselt (Daisy van Berlo) 
 
Op zaterdag 5 januari 2019 gaan we met alle jongensgroepen weer deelnemen aan de 34e 
editie van het Jeugdhallentornooi in Hasselt1. Dit is een mooi 1-daags toernooi met uitdagende 
tegenstanders die veelal uit België komen. Met maar liefst 5 teams gaan we richting Hasselt. 
1 x J12 voor jongens D 
2 x J14 voor jongens C/D 
1 x J16 voor jongens C 
1 x J18 voor jongens B 
 
Aangezien de leeftijdsindeling in België anders is dan in Nederland, proberen we daar met de 
teamindelingen rekening mee te houden. Want uiteraard gaan we naar Hasselt toe om veel te 
leren. Natuurlijk vinden de jongens het wel altijd leuk als we ook nog een mooie prijs mee terug 
naar Brabant kunnen nemen. Vorig jaar hebben we naast veel leermomenten ook mooie 
resultaten kunnen neerzetten: 

                                                 
https://initiahasselt.be/jeugd/jeugdhallentornooi/1  
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J12 heeft een mooie 3e plaats behaald 
J14-1 heeft een 1e plaats weten te bemachtigen 
J14-2 draaide in de middenmoot mee 
J16 heeft een mooie 2e plaats mee naar Brabant genomen 
J18 draaide ook prima in de middenmoot mee. 
 
Uit ervaring weten we dat het toernooi in meerdere sporthallen gespeeld gaat worden. Op dit 
moment is er nog geen wedstrijdschema van de organisatie ontvangen. Welk team op welk 
moment in welke sporthal aanwezig moet zijn is dus niet duidelijk. Dit communiceren we zo 
spoedig mogelijk met de jongens en/of hun ouders. 

5. Mental Battle Plan (MBP) 
 
Jouw Psychologisch Voordeel is dit seizoen ook weer actief naast en op het veld. Net als ieder 
jaar stond het Mental Battle Plan (MBP) op de planning, 
met dit jaar als onderwerp het ‘ideale arousal-level’ 
(energie-, spannings- of opwindingsniveau). Met het MBP 
bereid je jezelf voor op het leveren van een prestatie 
door antwoorden te vinden op de verschillende vormen 
van ‘ruis’ (spanning). Je kan die spanning bijvoorbeeld in 
je spieren voelen, maar ook opmerken als je plots een 
hogere hartslag of snellere ademhaling hebt, dat 
noemen we dan ‘fysieke ruis’. Je kan het 
spanningsniveau beïnvloeden en de spanning gebruiken 
op een positieve manier. Zorg er bijvoorbeeld bij de 
warming-up al voor dat je arousal-level op het juiste 
niveau is, door een intensieve warming-up te doen en 
enthousiast mee te doen met de yell. Tijdens een 
wedstrijd kan je dat goed doen door je ademhaling te 
controleren, je succesmomenten te vieren en/of jezelf 
goed te laten horen op het veld. Het is leuk om te zien 
hoe spelers daar tijdens de workshops mee omgaan. Een aantal dingen werd door een aantal al 
gedaan, maar misschien nog niet met dit als doel. Te veel spanning is niet fijn, maar te weinig 
spanning helpt ook niet, dan is het fijn als je weet hoe je dat kan controleren. Loop jij op dit 
moment met vragen rond over jouw mentale of fysieke ruis, twijfel en wacht niet, stuur een mailtje 
naar info@jouwpscyhologischvoordeel.nl en vraag naar de mogelijkheden. Omdat jij bij de 
HandbalSchool traint kan je gebruik maken van een gratis intakegesprek en één gratis sessie, met 
Sam of Jitze van Jouw Psychologisch Voordeel.  
 
Jouw Psychologisch Voordeel is dit seizoen ook weer actief naast en op het veld. In het eerste half 
jaar hebben de sportpsychologen zich vooral bezig gehouden met workshops (theorie en praktijk) 
voor de spelers en speelsters en voorlichtingen voor de ouders.  
De voorlichtingen hebben onlangs plaatsgevonden met als onderwerp: “Het zelfvertrouwen van 
je kind”. Hoe kan u als ouder/verzorger het zelfvertrouwen van uw kind positief beïnvloeden? Het 
is niet altijd even makkelijk om als ouder in te schatten wat de beste keuzes zijn, daarom kan het 
fijn zijn om eens van een sportpsycholoog te horen wat je in bepaalde situatie het beste zou 
kunnen doen. Jitze: “Doordat ouders ook met eigen voorbeelden kwamen werden het ook echt 
tips voor hun en niet een standaard algemeen verhaal van mij”.  
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Tijdens de workshops met de spelers werd er enthousiast mee gedaan en werden er zo nu en dan 
mooie herkenbare voorbeelden gedeeld met elkaar. Jitze: “Op die manier maak je elkaar sterker 
en kom je er ook achter dat je misschien al best wat dingen goed doet. Nu weet je waar dat nog 
meer toe zou kunnen leiden en dat er stiekem meer spelers/speelster rondlopen met dezelfde 
gedachten/vragen”. Het belangrijkste onderwerp van de mentale trainingen dit seizoen is het 
‘ideale arousal-level’ (energie-, spannings- of 
opwindingsniveau). De spelers/speelsters 
leren hoe zij hun spanning op een positieve 
manier kunnen beïnvloeden om op die 
manier vaker goed te presteren. Het is 
mogelijk om hier via een 
(mini)coachingstraject extra aandacht aan 
te geven. Omdat jij bij de HandbalSchool 
traint kan je gebruik maken van een gratis 
intakegesprek en één gratis sessie, met Sam 
of Jitze van Jouw Psychologisch Voordeel. 
Bereid jezelf niet alleen technisch, tactisch 
en fysiek voor, maar ook mentaal. Laat die 
kans niet liggen en maak het verschil op het 
moment dat het er echt omgaat!  
 

6. Performancescan (Bart Erich) 
 
Dit jaar is de performancescan voor de derde keer gehouden. Na enkele jaren ontwikkeling en 
het volledig uitwerken van een draaiboek is dit jaar de performancescan via deze 
gestandaardiseerde methode gehouden. Voor het eerst hebben wij besloten om elektronisch te 
meten. Deze apparatuur hebben wij zelf gebouwd, en kunnen wij komende jaren blijven 
gebruiken. Met deze apparatuur kunnen wij sneller achter elkaar meten, en zijn de resultaten 
stukken nauwkeuriger. Zowel de T-test als de sprint zijn gemeten. 
 
Groepsresultaten 
Zoals elk jaar berekenen wij ook de resultaten van de performancescan voor de verschillende 
groepen. Deze zijn ook op de website van HandbalSchool Brabant te vinden. Hieronder een kort 
overzicht. Achter de ruim 157 performancescan die afgenomen zijn, zitten behoorlijk wat 
berekeningen. Hieronder een overzicht van de groepsresultaten. Met behulp van deze tekst in de 
nieuwsbrief zou ik de groepsresultaten willen toelichten. Aan de linkerkant vind je de groep. In de 
kolommen vind je de test die afgenomen is, naast elke test kolom vind je een kolom getiteld SD. 
SD staat voor standaard deviatie (standaard afwijking). Elke test heeft een aantal mensen die er 
boven en onder het gemiddelde presteren, hoe hoger deze waarde hoe groter de scores uiteen 
liggen. Voor gedetailleerd uitleg verwijs ik naar Wikipedia2. Wat wij zien is dat de jongens op de 
krachtonderdelen hoger scoren dan de meisjes. Verder zien wij dat bij D/E jeugd de verschillen 
nog niet zo groot zijn, en dat dit vooral komt vanaf C-jeugd leeftijd. De verschillen bij de sprint en 
T-test zijn niet zo verschillend. Waar de meisjes altijd op winnen is de lenigheid. 

                                                 
2 https://nl.wikipedia.org/wiki/Standaardafwijking 
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Individuele resultaten 
De meeste van jullie hebben vast jullie individuele resultaten inmiddels bekeken, de meeste scores 
zijn het gemiddelde, en hebben weinig uitleg nodig. Het spinnenweb is veel moeilijker en willen wij 
via deze weg nog eens toelichten.  
 
Jouw eigen gemiddelde score ligt op 0 (dus ook als je op alles boven het gemiddelde zou 
scoren). In dit figuurtje kun je zien waar jij goed in bent, alles bovende 0 scoor je beter, als er 
onder scoor je minder. Hierdoor kun jij zien waar je je verder kunt ontwikkelen of niet. Ook kan de 
fysiotherapeut hier informatie uit halen, bijvoorbeeld als je worpsnelheid erg laag is terwijl de exo 
en endo rotatie wel hoog zijn, dit zou kunnen betekenen dat er iets mis is met je techniek. Als exo 
en endo rotatie verschillend zijn kan er potentieel risico op schouderblessures zijn. 
 

 
Hoe verder? 
Wij hebben op de planning staan om de resultaten van afgelopen jaren samen te voegen en te 
analyzeren hoe de ontwikkeling is op een bepaalde leeftijd, of van deelnemers door de jaren 
heen. Vanwege AVG redenen, zullen wij die analyse op geanonimiseerde data doen. Het is 
wetenschappelijk gezien super interessant hoe dit werkt, en geeft ook inzicht aan trainers en de 
fysiotherapeuten. Nu vragen jullie je vast af, en hoe gaat dit verder, en ik stel voor dat Tim en 
Jasper het stokje overnemen en in de volgende nieuwsbrief hierover wat vertellen. 
 
Heb je vragen over jouw persoonlijke resultaten, neem dan gerust contact op met Tim en Jasper. 
Dit kan eenvoudig via: fysio@handbalschoolbrabant.nl  
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7. Praktische zaken 
 
Inschrijving toernooien 
Inschrijvingen voor grote externe toernooien waar wij gezamenlijk reizen en/of door de 
HandbalSchool worden georganiseerd laten wij inmiddels via de website verlopen. De 
regelgeving maakt het ons steeds moeilijker om dit soort processen te organiseren, met de komst 
van de AVG wordt dat alleen maar lastiger.  
 
Wij hebben daarom gekeken naar het beste proces waarbij de betrokken mensen effectief 
geïnformeerd kunnen worden. De inschrijving kan inmiddels via de website worden uitgevoerd: 
https://handbalschoolbrabant.nl/inleveren-deelnameformulier-toernooien. Hierbij gaat een 
afschrift naar de penningmeester, naar de coördinator toernooien en naar de teammanager 
behorend bij die groep. Op deze wijze is iedereen tegelijkertijd geïnformeerd. Voor reizen naar het 
buitenland moeten wij een toestemmingsverklaring hebben, dit gaat middels het formulier: 
“Toestemming voor reizen met een minderjarige naar het buitenland”, waarbij de 
toestemminggever ook een kopie van een ID moet inleveren. Wij gebruiken hiervoor het door de 
overheid ontwikkelde formulier, dat vooraf is ingevuld, en via de teammanagers aan de ouders 
verstrekt wordt. Daarnaast wordt ook een akkoordverklaring voor deelname meegestuurd, zodat 
wij weten dat u akkoord gaat met de reis en bijbehorende kosten. 
 
Soms is het lastig om deze formulieren ingeleverd te krijgen. Onze ervaring is dat met behulp van 
een foto genomen met een mobiele telefoon het vaak al lukt om de formulieren te digitaliseren. 
Wij willen benadrukken dat het controleren heel veel tijd kost, en vragen daarom of u vooraf de 
documenten goed wilt controleren op volledigheid. 
 
Kleding 
Wij hebben sinds kort een speciaal e-mailadres voor vragen en opmerkingen rondom kleding, dit 
is kleding@handbalschoolbrabant.nl.  
 
Nieuwe kleding of attributen bestellen, kan ook via Sport 7. Voor meer informatie kijk op: 
https://handbalschoolbrabant.nl/organisatie/kleding  
 
Fotografie 
De HandbalSchool heeft met een aantal vrijwillige fotografen Jan en Adrie Flipsen, Petra 
Bleijenberg, Arno van Es en Patricia Verhagen afspraken gemaakt omtrent fotograferen. Mochten 
hierover vragen en/of opmerkingen zijn, en wilt u een speciale foto van uw zoon of dochter, dan 
kan hiervoor contact opgenomen worden met de HandbalSchool fotografen, via 
fotografie@handbalschoolbrabant.nl  
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8. Handbalevent op donderdag 3 januari 2019 
 

 
 

Vorig jaar heeft DelTalent samen met de HandbalSchool Brabant een clinic georganiseerd met 
Ricardo Clarijs, bondscoach meisjes onder 17/18. Dit was een groot succes. 
  
Ook dit jaar organiseert DelTalent een handbalevent voor de handball(st)ers van 10 t/m 16 jaar in 
de Kerstvakantie. Onze deelnemers, kader en besturen van verenigingen hebben hiervoor een 
uitnodiging ontvangen. Inschrijven voor deze activiteit is een vereiste. 
 
Op donderdag 3 januari komen 2 dames uit de top van de eredivisie, te weten Nikita van der 
Vliet (VOC) en Nyala Krullaars (Dalfsen). Beide dames maken tevens deel uit van het nationale 
team onder 18 en hebben afgelopen zomer samen het WK in Polen gespeeld. 
Zij komen samen vertellen hoe zij zover zijn gekomen en de dromen die zij nog hebben. 
Zou je deze toppers zelf iets willen vragen, dan is het mogelijk om op deze speciale dag je vraag 
te stellen. 
  
Programma: 
  
11.30 uur             Ontvangst talenten( omgekleed aanwezig ) en ouders 
12.00 uur             Start presentatie Nikita en Nyala 
13.00 uur             Einde presentatie 
13.15                   Clinic en wedstrijden 
16.15                   Afsluiting 
  
Locatie handbalevent: sporthal de Bress , Nieuwe Inslag 99, 4817 GN Breda 
 

9. Gedragscode vrijwillige medewerkers 
 
Als bestuur vinden wij het belangrijk dat onze deelnemers zich in een veilige sportomgeving 
bevinden. Beleid en regels over deze gedragscode moeten nog opgesteld worden, maar zullen 
gericht zijn op een open, transparante en veilige omgeving voor de deelnemers en medewerkers 
en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag. (ongewenst gedrag) 
Het bestuur heeft een vertrouwenscontactpersoon gevonden en aangesteld in de persoon van 
Jitze Jouwsma (sportpsycholoog) 
 
De vertrouwenscontactpersoon is een centraal aanspreekpunt om er voor te zorgen dat de 
omgang met elkaar binnen de handbalschool Brabant leuk en veilig blijft.  
Als je met ongewenst gedrag te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor 
hulp, ondersteuning of simpelweg een advies of luisterend oor. Dit geldt voor iedereen binnen de 
handbalschool Brabant: deelnemers,  trainers, coaches, ouders, begeleiders en vrijwilligers. 
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Melden ongewenst gedrag 
Je melding kan gaan over pesten, discriminatie, seksueel ongewenst gedrag, agressie en eigenlijk 
alle gedrag waardoor je je niet prettig voelt tijdens het sporten of binnen de handbalschool.   
Wil jij daarbij hulp hebben? Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon Jitze Jouwsma  
(mentaal@handbalschoolbrabant.nl) 
 
Jitze bespreekt de melding met je en bekijkt samen met jou hoe het probleem aangepakt kan 
worden. Als je het probleem zelf kunt oplossen is dit prima, maar als je er hulp bij nodig hebt dan 
bespreken we dat ook. We bekijken samen welke stappen je kunt nemen.  
 
De naam vertrouwenscontactpersoon (VPC) zegt het al: je kunt die persoon in vertrouwen iets 
vertellen. De VCP doet een anonieme schriftelijke terugkoppeling aan het bestuur. 
 

 
 
 

 
Fijne feestdagen 

en  
een gelukkig en 
sportief 2018!!! 


