


Handbalschool Brabant

Wat?
Het bevorderen van (top)handbal door 
talentontwikkeling 

Hoe?
Opleidingsprogramma bestaande uit trainingen en aanvullende 
activiteiten aan talentvolle jeugdspelers en -speelsters

De organsatievorm:
• Onafhankelijke stichting
• Vrijwilligersorganisatie (geen beroepskrachten)



Organisatie

Bestuur
• Dion Sillen (Voorzitter)
• Bart Erich (Algemene zaken / vice-voorzitter)
• Martijn van Rijckevorsel (Organisatie)
• Vacature (Secretaris)
• Vacature (Penningmeester)

(Dennis van Broekhoven ad-interim)

Technische coördinatoren
• Hans de Rooij (Meisjes)
• Fred Michielsen (Jongens)



De weg van het talent

Vijf pijlers: Techniek, Tactiek, Fysiek Mentaal, Sociaal



UItgangspunten

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

(in overleg)
• Selectie door trainers op basis van de vijf pijlers



Reguliere trainingen
Meisjes

Sporthal de Blaak in Tilburg (meisjes)
• Trainen 1x week op zaterdag 2 uur
• Trainingen tussen 8:30 en 13:00 uur

Zie https://handbalschoolbrabant.nl/trainingen voor het laatste
correcte schema!

Meisjes Categorie

8:30 – 10:30 2008/2009/2010

9:30 – 12:00 2006/2007

11:00 – 13:00 2003/2004/2005



Reguliere trainingen
Jongens

Sporthal de Roomley in Udenhout (jongens)
• Trainen 1x week op zaterdag 2 uur
• Trainingen tussen 8:30 en 13:00 uur

Let op sporthal wordt verbouwd!
Zie https://handbalschoolbrabant.nl/trainingen voor het laatste
correcte schema!

Jongens Categorie

08:30 – 10:30 Jongens D/E

09:30 – 11:30 Jongens C

11:00 – 13:00 Jongens A/B



Trainingen

• Regulier

- Sporthal de Roomley in Udenhout (jongens)
* Trainen 1x week op zaterdag 2 uur
* Trainingen tussen 8:30 en 13:00 uur

Let op: Verbouwing Roomley, uitwijk naar Universiteit van Tilburg

- 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

08:30 – 10:30 Jongens D/E John de Laater, Astrid Robbeson

09:30 – 11:30 Jongens C Anton van Boesschoten, Sanne de Laater

11:00 – 13:00 Jongens A/B Bram van Grunsven, Guus van den Heuvel

Meisjes Categorie Wie

8:30 – 10:30 2008/2009/2010 Kevin van Cauter, Peter Kemp

9:30 – 12:00 2006/2007 Hans de Rooij, Jasper van Gils,  

11:00 – 13:00 2003/2004/2005 Dirk Loose, Lara Gommans

Keepers trainer Erwin Janssen / Peter Kemp  
Bram van Grunsven

Meisjes Categorie Wie

8:30 – 10:30 2008/2009/2010 Kevin van Cauter, Peter Kemp

9:30 – 12:00 2006/2007 Hans de Rooij, Jasper van Gils,  

11:00 – 13:00 2003/2004/2005 Dirk Loose, Lara Gommans

Meisjes Categorie Wie

08:30 – 10:30 2008/2009/2010 Kevin van Cauter, Peter Kemp

09:30 – 12:00 2006/2007 Hans de Rooij, Jasper van Gils,  

11:00 – 13:00 2003/2004/2005 Dirk Loose, Lara Gommans



Trainingen – Keepers

• Reguliere keeperstraining

Meisjes
Meisjes D/E keepsters binnen eigen trainingstijd. 
Meisjes 2003 t/m 2008 keepsters van 11.30 - 12.00 uur

Jongens
Volgt nog



Trainingen – Afwijkingen

• Afwijkingen (7x per jaar ivm intern overleg)
Uitwijking naar Universiteit Tilburg t.b.v. intern overleg (zie website)

• Overige situaties
- Uitwijking vanwege niet beschikbaar zijn van de zaal (Tilburg)
- Verbouwing in de Roomley, mogelijk overlast

(Kleine zaal kan niet gebruikt worden. Tijdelijke kleedkamers. 
Kantine in zeer afgeslankte vorm en tribune)

- Ouders kunnen waarschijnlijk NIET in de zaal, opties worden nu 
verkend

• 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 :
210 € pp. (exclusief activiteiten)
Periode: September – April
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)

• Indicatie klein toernooi max € 50,- eigen bijdrag per activiteit
• Groot toernooi/eindtoernooi 350 € euro

• Deelname optioneel

• Begeleiding



Ouders en HandbalSchool Brabant

Trainingen
• Uitgangspunt: Talent ongestoord laten trainingen
• Vragen, opmerkingen bespreken met de trainers en teammanagers (voor of 

na trainingen). Daarna coördinatoren per lijn. 
• HS Brabant heeft een klachtenregeling, klacht melden via secretariaat, pas na 

de stappen (vorige bullet) of ernstige gevallen.
• Alle bestuurders, coaches, trainers een verplichte VOG.

Toernooien
• Kinderen onder verantwoordelijkheid van de HandbalSchool.
• Meereizen en verwachtingen van de ouders krijgt meer aandacht.

Vertrouwenscontactpersoon
• Jitze Jouwsma, meer informatie zie website.



Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

• VCP van HSB
– Jitze Jouwsma
– Voor wie? Iedereen
– Voor een veilig en leuk (top)sportklimaat 
– Pesten, discriminatie, seksueel ongewenst gedrag, agressie en 

eigenlijk alle gedrag waardoor je je niet prettig voelt
– Vertrouwelijk: Anoniem rapport naar bestuur 
– Preventie: voorlichting/workshops

• Vragen? Behoefte aan een gesprek?
– Neem contact op
– Mail: jitzejouwsma@hotmail.com of bel : 06-29028708



Fotografen / AVG 

• Vanwege AVG vragen wij toestemming voor foto’s
• Wij hebben een aangestelde fotografen
• Geen foto’s door andere ouders in de zaal. (Vanaf 

tribune mag wel)
• Aangestelde fotografen: 

https://handbalschoolbrabant.nl/fotografie



Begeleiding

• Medisch: Fysiotherapeuten
samenwerking met Monne (Breda)

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

• Fysiek: Krachttraining, Performance scan

• Toekomst: Voeding en studiebegeleiding



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.



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



Jitze Jouwsma

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

• www.jouwpsychologischvoordeel.nl  



Mentale trainingen dit seizoen 

• Mental Battle Plan 
• Tips voor sportouders 

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

• Individuele begeleiding



Individuele (mentale) coaching 

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



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)  
– Minimaal 1 sessies, gratis (toewijding & vertrouwen)  

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



https://handbalschoolbrabant.nl/organisatie/kleding

Sport 7 
Marktstraat 2, Made

www.sport7.nl



Kleding

• Aanschaf voorgeschreven shirt voor
seizoen 2019/2020:
Rood shirt en zwart short
Keepers: keepersshirt zwart

• Optioneel trainingspak, short, sokken
en tassen



Kledingset

Shirt en short in junior/heren
& dames uitvoering

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



Keepershirt (los)
€ 29,99

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 en broek € 42,50 € 42,50 

Speler Broek (los) jr. / sr. € 15 € 15 / € 17,50

Speler Shirt (los) € 29,99 € 34,99

Keeper Keepershirt en short € 42,50 € 42,50 

Keeper Keeperstrui jr. / sr. € 49,99 / € 54,99 € 54,99 / € 59,99

Optioneel

Trainingspak jr. / sr. € 54,99 / € 64,99 € 59,99 / € 69,99

Trainingstop met rits jr/sr € 42,50 / € 47,50 € 44,99 / € 47,50

Trainingssweater met 
cap. Jr/Sr&Dames

€ 49,99 / € 52,50 € 52,50 / € 54,99 

Trainingspant € 19,99 / € 24,99 € 22,50 / € 25,99

Trainingskousen € 7,99 € 8,99

Tas M € 34,99 € 39,99

Tas S € 29,99 € 34,99



Passessies

• Zaterdag 21 september
• Zaterdag 28 september 

Advies aan ouders: kijk mee
Ouders wordt altijd bevestiging gevraagd!



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



Samenwerkingen



Pilot HandbalSchool - Deurne



Pilot HandbalSchool - Deurne

• Tijd? 
Trainen voor schooltijd: 7:30 – 9:00 op woensdagochtend

• Waar? 
Sportzaal Ivo-Deurne

• Welke doelgroep? 
Basisschool groep 8 t/m laatste jaar VO  (11 t/m 18)

• Training en trainingsinhoud?
Gediplomeerde trainers aangesteld door HandbalSchool Brabant in 
nauwe samenwerking en overleg met de samenwerkingspartners.

• Trainingsinhoud?
Afgestemd op trainingsprogramma bij HandbalSchool Brabant

• Verwachtingen? 
- mogelijk aansluiten bij HandbalSchool Brabant (Tilburg)
- bij voorkeur ook leerling bij Ivo-Deurne



Pilot – voorziene rollen

• Ivo-Deurne: Zaal wordt gesponsord door IVO-Deurne

• HandbalSchool Brabant: Financiering en administratie

• Piet Zegers: Coördinatie en lokale begeleiding

• Gezamenlijk: Zoeken naar trainers, afstemming



Pilot - financieel

• Zaal wordt gesponsord door IVO-Deurne

• Trainers worden aangesteld en vergoed door HandbalSchool Brabant 
(HS Brabant draagt financiële risico’s)

• Eigen bijdrage (bedoeld voor de trainer):
€ 100,- voor 1 seizoen 

• Voorwaarden om te starten: 
- tenminste 10 deelnemers
- tenminste 1 trainer



Trainingsmomenten – ‘t Rijks

Wat Wanneer? Hoe laat?

Handbaltraining Dinsdag 7:30 – 9:00

Atletiek kracht, stabilisatie Donderdag 7:30 – 9:00

Locatie

‘t Rijks, Bergen op Zoom



NHV - RTC 

• Locatie Breda
• Start augustus 2019
• Selectie uit HandbalSchool Brabant groepen
• Vanuit HS Brabant naar RTC naar de  

scoutingsdagen nationale jeugdteams



Vragen


