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Onderwerpen in deze nieuwsbrief 
1. Wie is wie? 
2. Workshops voeding 
3. Handbalscholentoernooi 
4. Beachhandbal 
5. Personele wisselingen 
6. Onderzoek mogelijkheden meer trainingen/flexibel trainen 
7. Kledinginzamelingsactie: coordinator gezocht 
 (eenmalige klus) 
8. Op toernooi: terugblik 
9. Performance scan 
10.  Ondersteuning financiële administratie gezocht 
 (voor volgend jaar) 
11.  Groepspotten, sponsorshirt/reserveshirt en wedstrijdshirts 
12 Bijeenkomst evaluatie en talentontwikkeling Zuid-Oost 

Brabant – IVO-Deurne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
  

 

 
 
 

 
 
 

Geplande activiteiten 
 

1 februari 

Workshops voeding 

 

15 februari 

NHV scoutingsdag meisjes 2004/2005 

 

29 februari 

NHV scoutingsdag meisjes 2004/2005 
 

7 maart 

Workshops voeding 
 

14 maart 

Kledinginzamelingsactie 

 

14 maart 

Workshops voeding 
 

9 mei 

NHV scoutingsdag jongens 

2004/2005 
 

16 mei 

NHV scoutingsdag jongens 

2004/2005 
 

29-31 mei 

Quirinus Cup Neuss (Duitsland) 

 

6 en 7 juni (onder voorbehoud) 

Handbalscholentoernooi Boekel 
 

6-11 juli 

Dronninglund Cup (Denemarken) 
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1. Wie is wie? 

 
Wie is wie bij de Handbalschool Brabant? Elke nieuwsbrief stellen we een aantal van  onze 

vrijwilligers aan je voor.  

Deze twee heren zijn de trainers van de 

jongens B/A groep. Links Bram van Grunsven en 

rechts Guus van den Heuvel. Beide heren 

spelen zelf handbal en wel bij Bevo. Bram in het 

Beneleague team als keeper en Guus in heren 

2 in de eerste divisie. Voor Bram is het zijn eerste 

jaar als hoofdtrainer na vorig jaar de 

keeperstraining voor zijn rekening te hebben 

genomen. Guus heeft al ervaring opgedaan 

onder John de Laater als assistent-trainer en is 

zelf voormalig speler van de 

afdelingsselectie/Handbalschool. 

 
Aan de dameskant vinden we onder andere 
Lara Gommans, Peter Kemp, Jasper van Gils 
en Hans de Rooij (v.l.n.r.). Met Lara en Jasper 
hebben we twee talentvolle jonge trainers in 
onze gelederen die nu bezig zijn met het 
behalen van hun HT3 trainersdiploma. Peter 
traint de jongste jeugd en is actief bij HMC. 
Hans is inmiddels al 18 jaar betrokken als trainer 
bij het opleiden van talentvolle jeugd in 
Brabant. Daarnaast is hij technisch manager 
voor de meisjeskant en vanuit die rol 
eindverantwoordelijk voor het technisch beleid  

             en de trainers. 
 

Het technisch beleid aan de jongenskant wordt 

vorm gegeven door Fred Michielsen. Als trainer 
van diverse clubs op niveau is hij de laatste 
twee jaar actief bij de heren van DFS Arnhem in 
de eredivisie. Daarnaast volgt hij op dit 
moment de EHF Mastercoach opleiding.  
 
Fred vormt samen met Hans en Dion de 
technische driehoek binnen de Handbalschool. 
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Onze keeperstrainers zijn Erwin Jansen 
(meisjes) en Dunja Jetten (jongens). 
Erwin is jarenlang keeper geweest bij 
Tachos en ook al jarenlang betrokken 
bij de afdelingsselecties en nu de 
Handbalschool. Dunja is net gestart als 
keeperstrainer. Deze studente 
notarieel recht in Nijmegen keept zelf 
bij BFC uit Beek in de eerste divisie. 
 

 
 

 
De overige trainers worden in de volgende nieuwsbrief voorgesteld. 
  
 

2. Workshops voeding 

 
In de voorbereiding van alle handballers en handbalsters van de handbalschool op prestatie- of 
topsport hoort ook aandacht voor voeding. Vandaar dat we Elke van der Velden, sportdiëtist bij 
Vivendi Diëtisten en zelf fanatiek handbalster een aantal workshops over voeding laten geven. De 
planning is als volgt: 
 
zaterdag 1 februari Universiteit van Tilburg 
(vergaderruimte boven) 
8.00-9.00 jongens C 
9.00-10.00 ouders 
10.00-11.00 jongens B 
 
zaterdag 7 maart Blaak (kantine) 
10.00-11.00 meisjes B 
 
zaterdag 14 maart Universiteit van Tilburg 
(vergaderruimte boven) 

8.00-9.00 meisjes D/E 
9.00-9.45 meisjes C 
10.30-11.30 jongens D/E 
11.30-12.30 ouders 
 

Gratis individuele begeleiding! 
Daarnaast is het mogelijk om gratis individuele begeleiding te krijgen. De eerste 3 uur begeleiding 
en advies worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering en gaan niet ten koste van 
het eigen risico. Maak er gebruik van als je vragen hebt! 
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3. Handbalscholentoernooi 

 
Ook dit jaar wordt er weer een Handbalscholentoernooi georganiseerd in Boekel. Drie ouders, Ilse 
van Exel, Gerard Huigen en Chantal Gerardu zijn bereid gevonden om de toernooiorganisatie op 
zich te nemen.  Het concept blijft hetzelfde: op de zaterdag een toernooidag voor de 
meisjesgroepen en op de zondag een toernooidag voor de jongensgroepen in de categorieën 
D, C en B. 
 
De voorlopige data zijn zaterdag 6 juni en zondag 7 juni. Schrijf deze dus alvast met potlood in je 

agenda. 
 
Tijdens het toernooi kan de toernooicommissie niet zonder de hulp van ouders die een (deel van 
de) dag willen meehelpen. Dan kan al voor 1 of 2 uurtjes. Meehelpen? Laat het weten via 
handbalscholentoernooi@handbalschoolbrabant.nl.  
 

4. Beachhandbal 

 
Enige tijd geleden is er een onderzoek gedaan onder alle deelnemers van de Handbalschool om 
te kijken of er behoefte is aan beachhandbaltrainingen en mogelijk 
wedstrijden/toernooideelname. 65 deelnemers hebben gereageerd op het onderzoek waarvoor 
dank. 
 
Het blijkt dat er inderdaad voldoende deelnemers zijn die graag beachhandbaltrainingen willen 
volgen. Binnenkort start een projectgroep met ouders en spelers om naar de mogelijkheden te 
kijken om van mei tot juli beachhandbal aan te gaan bieden. We houden jullie op de hoogte. 
Vragen? Mail dan naar beach@handbalschoolbrabant.nl.  
 

5. Personele wisselingen 

 
Er zijn enkele personele wisselingen in de organisatie. Bestuurslid organisatie Martijn van 
Rijckevorsel heeft zijn taken per 1 december neergelegd omdat hij het bestuurswerk niet kon 

combineren met zijn overige verplichtingen en werkzaamheden.  
 
Gelukkig hebben we een nieuwe bestuurslid kunnen toevoegen. Eric 
Broers, vader van onze fysiotherapeute Titia Broers, heeft aangegeven 
zitting te willen nemen in het bestuur na terugkomst van zijn reis door 
Australië per 1 februari. Eric is in het dagelijks leven Programma 
manager Weer, een uitdaging (klimaatadaptatie) bij Waterschap Aa 
en Maas en heeft zelf lang handbal gespeeld in het zuiden en midden 
van het land. Naar de exacte invulling van zijn rol binnen het bestuur 
gaan we nog kijken. 
 
Afstudeerder Alex Heij heeft helaas geen toestemming gekregen van zijn opleiding Toegepaste 
Psychologie aan Fontys om zijn afstudeerstage bij de Handbalschool te doen. Wij wensen hem 
veel succes met zijn nieuwe afstudeerstage. 
 

mailto:handbalscholentoernooi@handbalschoolbrabant.nl
mailto:beach@handbalschoolbrabant.nl
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Dunja Jetten is de nieuwe 
keeperstrainster voor de jongens. Zij zal 
tweewekelijks aansluiten bij de 
trainingen. Dunja studeert notarieel 
recht aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen en is keepster bij BFC uit 
Beek. Met haar team speelt ze nu nog 
in de eerste divisie maar is hard op 
weg om een niveautje hoger te spelen 
volgend jaar. Welkom bij de club 
Dunja! 

 
 
 
 
 

6. Onderzoek mogelijkheden meer trainingen/flexibel trainen 

 
In samenwerking met het RTC Brabant gaan we binnenkort een onderzoek uitzetten onder de 
deelnemers van de Handbalschool (in ieder geval de D, C en B) om te inventariseren welke 
behoeften er zijn bij onze deelnemers om meer te trainen en flexibeler te trainen. Niet voor 
iedereen is het haalbaar om vijf keer per week naar Breda te reizen om deel te nemen aan de 
trainingen van het RTC. Maar wat is wel haalbaar? En hoe kunnen we elke deelnemer eventueel 
een flexibel programma aanbieden dat pst bij de mogelijkheden en wensen. Denk hierij aan een 
combi tussen trainingen op het RTC, Handbalschool, voorschoolse trainingen Handbalschool en 
Deltalent, fysieke training in de buurt van de woonplaats van de deelnemer in plaats van op het 
RTC. 
 
Houd je mailbox (of die van je ouders) in de gaten en laat ons weten wat je wensen en 
mogelijkheden zijn! 
 

7. Kledinginzamelingsactie: coördinator gezocht 

 

Op 14 maart vindt de tweede centrale kledinginzamelingsactie plaats bij de Universiteit van 
Tilburg. We zoeken iemand die deze eenmalige klus wil oppakken. Wat kun je doen: 
- contact houden met de ophaler van de kleding (zij weten al dat we dan kledinginzameling 
doen) 
- afstemmen met de teammanagers of er ouders bereid zijn om kledingzakken te turven (turflijsten 
hebben we, hoeven alleen uitgeprint te worden) 
- communicatie over de actie naar de groepen (via de teammanagers) 
- aanwezig zijn van 8.00-12.00 uur op 14 maart voor de coördinatie ter plaatse 
Kost niet veel tijd en je zou ons er erg mee helpen. Zou je dit willen oppakken mail dan even naar 
Dion via voorzitter@handbalschoolbrabant.nl.  
 
  

mailto:voorzitter@handbalschoolbrabant.nl
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8. Op toernooi: terugblik 

 
Rondom Kerst en Nieuwjaar zijn veel groepen op toernooi geweest naar Lund in Zweden en/of 
Hasselt in België. Dat leverde veel nieuwe ervaringen op, mooie prestaties en een hoop 
gezelligheid. Met dank aan alle fotografen voor hun mooie foto’s! 
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9. Performance scan 

 
Sinds 2015 wordt de performance scan uitgevoerd bij de Handbalschool. Hierdoor krijgen de 
kinderen inzicht in hoe zij er fysiek voor staan. Een werkgroep bestaande uit John van den 
Elzen (ouder), Bart Erich (bestuur), en Tim Faatz (Monné) heeft de data van de afgelopen jaren 
verzameld, geanalyseerd en de gemiddelden berekend per leeftijd per oefening. Hierdoor kun je 
zien hoe jij als deelnemer staat ten opzichte van de langjarige gemiddelden. 
 

Resultaten van de performance scan van dit jaar (gemiddelden per groep per oefening): 
(de resultaten van elk jaar per groep zijn ook terug te vinden op de website) 
 

 
 

Analyse van de data over 2015-2020 – een doorkijkje 

De dataset van 2015-2020 is inmiddels in een grote database gezet, waarbij de data van een 
deelnemer over de jaren heen eruit gehaald kan worden. Verder kunnen wij kijken naar de data 
voor bepaalde leeftijden per toets. Op dit moment zijn wij door deze data aan het ploegen. Wij 
hebben de bovenstaande groepsresultaten nu ook per leeftijdsjaar. Om eventjes een idee te 
geven hieronder een doorkijkje voor gewicht en lengte. Dit soort grafieken maken wij nu ook voor 
alle andere meetdata. Dus verwacht nog maar meer leuke informatie. 
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• Meisjes beginnen eerder aan de groei (de rode lijn loopt boven de zwarte doorgetrokken 
lijn tot aan 13 jaar).  

• Meisjes zijn op jongere leeftijd ook zwaarder dan de jongens (omdat ze eerder beginnen 
met groeien) 

• De jongens zijn langer dan de meisjes. 

• De balkjes geven de spreiding (de verschillen tussen kinderen van een leeftijd) aan op een 
bepaalde leeftijd. 

 
Deze grafieken kunnen wij nu ook gaan maken voor alle andere metingen, zoals shuttlerun, worp, 
kracht, sprint etc. Straks weten wij precies wat de gemiddelde ontwikkeling is per tijd afhankelijk 
van de leeftijd. Daarnaast kunnen wij de groei per deelnemer hierin plotten. Een enorm karwei 
om hier de juiste informatie uit te kunnen halen. Na 5 jaar consequent doormeten, begint het nu 
zijn vruchten af te werpen! Meer weten, blijf dan de nieuwsbrieven en website volgen! 
 
Als je vragen hebt over wat deze cijfers betekenen, kun je altijd contact opnemen met Bart 
(algemenezaken@handbalschoolbrabant.nl). En als je wilt weten, wat je kunt doen om jezelf te 
verbeteren, vraag dit dan na bij Tim of een van de andere fysio’s. 

10. Ondersteuning financiële administratie gezocht 

 
Op dit moment wordt onze financiële administratie gedaan door Dennis en Bianca. Bianca heeft 
aangegeven dat dit haar laatste jaar als vrijwilliger wordt, aangezien haar jongste dochter dit jaar 
voor het laatst bij de Handbalschool zit. Daarom zijn wij voor het volgende jaar op zoek naar één 

of twee personen die samen met Dennis de financiële administratie willen doen. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om het bijhouden van bankgegevens/-afschriften en bijvoorbeeld lijsten bijhouden 
of iedereen betaald heeft voor een toernooi. Alles gebeurt online en kan in je eigen tijd. 
 
Dat kan als vrijwilliger maar ook als bedrijf. Heb je een eigen bedrijf met een eigen financiële 
administratie en zou in het kader van een stukje sponsoring een van je medewerkers beschikbaar 
willen stellen om ons te helpen, dan is dat natuurlijk ook mogelijk. Het gaat dan om maximaal een 
uur per week. 
 
Wil je dus meehelpen en jouw financieel-administratieve talenten inzetten voor onze kinderen of 
heb je een bedrijf dat wil meehelpen, laat het dan weten aan Dion via 
handbalschoolbrabant@gmail.com.  
 

11. Groepspotten, sponsorshirt/reserveshirt en wedstrijdshirts 

Er zijn veel vragen over hoe het nu zit met de groepspotten en sponsoring, en de rol van 
sponsorshirts. In deze nieuwsbrief het e.e.a. op een rijtje. 
 

De groepspot 
Afgelopen jaren heeft ieder team een eigen groepspot, hieruit worden activiteiten zoals 
trainingen en buitenlandse toernooien gefinancierd. Deze pot staat in beginsel onder hoede van 
de teammanagers. Hierover bestaan enkele afspraken, ook de bijdrage van de trainers voor de 
activiteiten worden uit deze pot betaald. Afgelopen jaren zijn de opbrengsten opgehaald door 
de teams ook volledig naar de teams gegaan, op die manier loont het ophalen van geld het 
meest voor de teams. 
 

mailto:handbalschoolbrabant@gmail.com
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Daarnaast kon de Handbalschool de eerste paar jaar een kleine bijdrage aan de groepspotten 
leveren. Echter door het beëindigen van de financiële bijdrage van de gemeente Tilburg in 2019, 
heeft de Handbalschool een begrotingsgat. Dit jaar hebben wij voor het eerst de groepen 
gevraagd een bijdrage van € 250,- te leveren aan de Handbalschool Brabant om dit gat te 
dichten. Dit is maar een klein deel van het daadwerkelijke verwachtte begrotingstekort. Indien er 
daadwerkelijk nog subsidie wordt toegekend door de gemeente Tilburg, wordt dit weer 
gecorrigeerd. 
 

Hoe zit het dan met sponsoring en sponsorshirts? 

Primair spelen wij met de rode shirts die alle spelers verplicht dienen aan te schaffen. Echter de 
spelregels vereisen dat wij een tweede kleur achter de hand hebben. Om dat probleem te 
tackelen hebben wij reserveshirts nodig. Al jaren wordt met sponsors (bij voorkeur niet weer de 
ouders) geld opgehaald om deze reserveshirts te bekostigen, en extra geld voor de groepspotten 
op te halen. Overigens wordt er ook veel geld ook met de kleding actie binnengehaald! Echter 
tegenover de inkomsten staan natuurlijk ook kosten voor deze shirts. Vandaar de zoektocht naar 
alternatieve sponsor acties, en langdurig gebruik van de reserveshirts (eigendom HS Brabant) 
vorig jaar (deze houden wij nog steeds achter de hand voor noodgevallen). In principe worden 
de reserveshirts/sponsorshirts (eigendom kinderen) maar enkele keren per jaar als speelshirt 
gebruikt, in geval van de toernooi wanneer: 1) we (volgens de regels) ‘uitspelen’, 2) de shirts op 
een toernooi door veelvuldig gebruik te vuil zijn (ze worden soms zelfs tussendoor gewassen). De 
shirts kunnen natuurlijk altijd nog als warmloopshirt/presentatieshirt dienen, zodat voor en rondom 
de wedstrijd de sponsoren kunnen worden getoond. 

12. Bijeenkomst evaluatie en talentontwikkeling Zuid-Oost Brabant – IVO-Deurne 

 
Op woensdagavond 8 januari is er een informatie, evaluatie en spar-sessie geweest t.a.v. 
dependance HS Brabant – IVO-Deurne. Op dit moment zijn er zo’n 11 deelnemers aan deze pilot. 
De discussie was bedoeld voor de verenigingen in de omgeving om te kijken naar de toekomst van 
deze ontwikkeling en het doorzetten van deze pilot. Bij deze bijeenkomst zijn de verenigingen in 
een straal van ca. 25 km uitgenodigd. Hoewel een aantal verenigingen niet verschenen zijn, waren 
de reacties over de pilot onder leiding van de trainers Guido, Inge en coördinator Piet Zegers 
positief. De verenigingen hebben aangegeven de pilot te willen steunen en naar de toekomst mee 
te willen denken t.a.v. behoud en uitbreiding! De vervolgstappen zijn nu om meer PR te creëren 
rondom het initiatief en over enkele maanden de pilot om te zetten in een permanente 
dependance. Dit gaat gebeuren in een werkgroep met deze verenigingen. 
 
Ook interesse om mee te helpen, mail dan naar: handbalklas-deurne@handbalschoolbrabant.nl 
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Contactinformatie 

 
Bestuur 

Voorzitter   Dion Sillen   voorzitter@handbalschoolbrabant.nl 
Algemene zaken - vice-vz Bart Erich   algemenezaken@handbalschoolbrabant.nl 

Organisatie   Vacature    
Penningmeester   Vacature 
Secretaris   Eric Broers   handbalschoolbrabant@gmail.com  

Marketing en Communicatie Vacature 
 

Fysiotherapeuten  Jasper Trommel   fysio@handbalschoolbrabant.nl 

    Titia Broers 

    Tim Faatz   
 

Sportpsycholoog  Jitze Jouwsma   mentaal@handbalschoolbrabant.nl 

 

Vertrouwenscontactpersoon Jitze Jouwsma   jitzejouwsma@hotmail.com 

 

Online     Bart Erich   webmaster@handbalschoolbrabant.nl 

    Sanne de Laater  
 

Kledingcoördinator  Andrea Naalden  kleding@handbalschoolbrabant.nl 

 

Ledenadministratie  Monique Kuijpers  ledenadministratie@handbalschoolbrabant.nl 

 

Coördinator Fotografie  Arjan Rijnart   fotografie@handbalschoolbrabant.nl 

 

Technisch coördinatoren Hans de Rooij (meisjes) 

    Fred Michielsen (jongens) 

 

Handbalscholentoernooi  Ilse van Exel   handbalscholentoernooi@handbalschoolbrabant.nl  

 

Beachhandbal   Dion Sillen   beach@handbalschoolbrabant.nl  

 

Dependance – IVO-Deurne Piet Zegers   handbalklas-deurne@handbalschoolbrabant.nl 

 

Dependance – ‘t Rijks  Hans de Rooij 

 

Postadres 

Stichting Handbalschool Brabant 

Statenlaan 85 
5042 RR  Tilburg 
handbalschoolbrabant@gmail.com 

www.handbalschoolbrabant.nl 
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