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Tilburg, 16 december 2019  

 
Betreft: Handbaltalentontwikkeling in Zuid-Oost Brabant 
 
 
Beste verenigingen, bestuurders, 
 
Zoals jullie weten is er dit seizoen een pilot gestart die een unieke kans biedt voor handballers en handbalsters die 
meer uitdaging willen in omgeving Deurne. 
 
HandbalSchool Brabant heeft al jarenlang de ambitie om naast de centrale trainingen in Tilburg op zaterdag, 
doordeweekse handbalopleidingen te organiseren met onderwijsinstellingen. In West-Brabant is er een 
samenwerking met Regionale Scholengemeenschap ’t Rijks, in Midden-Brabant met Deltalent. Oost-Brabant was nog 
een uitzondering in dit geheel.  
 
In gesprek met de verenigingen in Zuid-Oost Brabant 
HandbalSchool Brabant is een vrijwilligers organisatie die samen met verenigingen en Nederlands Handbal Verbond 
een voedingsbodem wil creëren voor handbaltalenten. Daarom willen wij graag met de verenigingen in Zuid-Oost 
Brabant in gesprek om: 
 

1. Talentontwikkeling in Zuid-Oost Brabant te realiseren en gezamenlijk vorm te geven 
2. De pilot IVO-Deurne te evalueren en verdere ontwikkeling te bespreken 

 
De huidige pilot 
De pilot samen met HandbalSchool Brabant in samenwerking met IVO-Deurne, bestaat uit een handbalklas met als 
doelgroep leerlingen in de leeftijd van 11 t/m ca. 16 jaar, voor zowel voor jongens als meisjes. Het doel is om 
handballers en handbalsters die meer uitdaging willen hebben te ontwikkelen door het aanbieden van voorschoolse 
trainingen. IVO-Deurne is een sportvriendelijke school die het mogelijk maak aanpassingen te doen aan het 
leerprogramma, om zodoende talentvolle sporters de kans te bieden zich op sportgebied verder te ontwikkelen. Het 
betreft momenteel een training per week op de woensdagochtend van 7.30 – 9.00 uur in de sporthal van IVO-
Deurne. Er nemen momenteel ook kinderen deel die geen leerlingen zijn van IVO-Deurne, en dat is op dit moment 
ook geen vereiste. De HandbalSchool zorgt ook voor ondersteuning naar ouders om met school vrijstelling te krijgen 
voor eventuele overlappende uren. 
 
Wij nodigen u uit voor de discussiebijeenkomst voor verenigingen en bestuurders om te praten over 
talentontwikkelingen Zuid-Oost Brabant, waarbij ook de pilot IVO-Deurne zal worden geëvalueerd. 
 
Wanneer: Woensdag 8 januari 
Tijdstip: 20.00 uur 
Locatie: Sporthal de Peelhorst, Sint Jozefstraat 70, 5753 AW Deurne 
 
U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via: 
https://handbalschoolbrabant.nl/ivo-deurne 
 
Vriendelijke sportgroeten, 
 
 
Bart Erich (Algemene zaken HandbalSchool Brabant) 
Piet Zegers (Coordinator handbalklas IVO-Deurne) 
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