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1. Meld je vriend of vriendin aan voor volgend seizoen 
2. Geen kledingactie vanwege corona 
3. Woensdagochtendtrainingen Deurne 
4. Gezocht! 
5. Trainers volgend seizoen 
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Geplande activiteiten 
 

6 juli 

Informatiebijeenkomst (digitaal) 
woensdagochtend trainingen 

Deurne 

 

5 september 

Selectietraining 

 

12 september 

Selectietraining 

 

19 september 

Start reguliere trainingen 
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1. Meld je vriend of vriendin aan voor volgend seizoen 

 
Heb je je al aangemeld voor de selectietrainingen van het volgende seizoen? Laat dan een 
vriend of vriendin waarvan jij vindt dat hij of zij zich zeker nog moet aanmelden, aanmelden via 
onze website! Want met zijn tweeën is het natuurlijk veel leuker! Dus ken je iemand die zeker mee 
moet doen? Vertel ze dan over de Handbalschool Brabant en laat ze zich inschrijven via 
https://handbalschoolbrabant.nl/inschrijven/aanmelding-selectietrainingen. En wie weet wordt hij 
of zij ook geselecteerd voor volgend seizoen! 
 

 
  
 

2. Geen kledingactie vanwege corona 

 
Door de coronacrisis is de kleding inzamelingsactie van maart niet doorgegaan. Toen de 
trainingen weer begonnen, hebben we vragen binnen gekregen of de kledingacties net alsnog 
georganiseerd kon worden. We hebben daarom contact opgenomen met de kledinginzamelaar. 
Deze gaf aan dat de hele kledinghandel vanwege corona stil lag en hij opgehaalde kleding niet 
kwijt kon. Mogelijk kunnen we in het najaar wel weer een inzameling organiseren. Heb je dus nog 
zakken met kleding, bewaar deze dan nog even! 

https://handbalschoolbrabant.nl/inschrijven/aanmelding-selectietrainingen
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3. Woensdagochtendtrainingen Deurne 

 

Pilot in Deurne blijkt een succes 
 
Door trainer Guido van Erp: Daar waar Oost-Brabant decennia geleden top-handbal kende met 
enorm veel handbalclubs in de regio, sindsdien is de hoeveelheid aan clubs schrikbarend 
afgenomen. Een ontwikkeling die we in bijna heel Nederland hebben moeten onderkennen 
trouwens. Nederland is ook nog eens het enige Europese handballand dat meer meisjes op 
handbal heeft dan jongens. Ook deze tendens heeft zich al jaren geleden gemanifesteerd. 
 
Handballessen op scholen zijn ook niet meer zo vanzelfsprekend als jaren geleden. Alles is 
onderhevig aan een spiraal die niet te stoppen lijkt. Lijkt… inderdaad. Initiatieven vanuit clubs, 
vanuit het Nederlands Handbal Verbond (NHV) maar zeker ook initiatieven vanuit 
handbalscholen en gepassioneerde personen gaan deze tendens een halt toe roepen. Een mooi 
streven, zeker, maar ook een feit. 
 
Zo heeft de Handbalschool Brabant in samenwerking met scholengemeenschap IVO in Deurne 
een pilot opgezet om jeugdhandballers de mogelijkheid te geven om extra te trainen op de 
vroege woensdagochtend, vóór en tijdens schooltijd.  Voor een 12-tal meisjes en jongens was dit 
een gouden kans, die zij met beide handen grepen. 
 

Individuele training 
 
Club- en teamtrainingen dragen bij tot het verbeteren van allerlei aspecten die een 
handbalspeler moet beheersen. En bij handbal is dat nogal wat! Ga maar eens na welke 
lichamelijke uitdagingen het hoofd moet bieden als je een bal op doel moet werpen, een 
schijnbeweging moet maken, een val- of sprongworp. Wat te denken van de looptechnieken die 
je gebruikt, de snelheid en uithoudingsvermogen. Dan alle mogelijke technieken om een bal te 
vangen en te werpen. De speltactiek begrijpen en uitvoeren in de juiste snelheid, het overzicht 
bewaren en verassende oplossingen moeten bedenken in wedstrijdsituaties…en zo nog veel 
meer. 
 
Bij een teamsport is het dan toch fijn dat je met jouw team en/of leeftijdsgenoten gezamenlijk 
aan dit doel en aan deze uitdagingen kunt werken. Dat gebeurt door individuele en door 
groepstrainingen. Aanwijzingen van de trainer(-s) helpen je om elke keer weer jezelf te verbeteren 
en door het te blijven herhalen ga je alle genoemde uitdagingen tenslotte, in meer of mindere 
mate, in jouw voordeel beslechten. 
 

Verbeteren doe je zelf  
 
Wie de motivatie en het doorzettingsvermogen heeft om zichzelf, naast alle clubtrainingen, te 
verbeteren op een effectieve manier, maakt gebruik van de mogelijkheden die hij of zij heeft om 
nog meer te trainen. De kracht zit ‘m tenslotte in de herhalingen!  Maar hoe dan? Wat is de beste 
of misschien wel ideale mix van trainingen om van jezelf een nog betere handballer te maken? 
 
Een antwoord daarop is uiteraard niet gemakkelijk en voor elk individu misschien wel anders. Niet 
iedereen kan of wil een tophandballer worden (en dat hoeft gelukkig ook zeker niet). Iedereen 
heeft talent, het is wat je er zelf mee wilt doen en welke ‘offers’ je daarvoor wilt brengen. 
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Aan een individuele invulling van met name de technische aspecten van handbal wordt in 
Deurne extra aandacht besteed. In een relatief kleine groep, met deskundige begeleiding 
(trainers), zijn zowat alle aspecten aanwezig om jezelf te verbeteren. Iedere speler op z’n eigen 
niveau. Verbeteren doe je samen… alleen! 
 
Zoals de missie van Handbalschool Brabant (het bevorderen van (top)handbal door 
talentontwikkeling) is het aan jullie, jonge handballers, om hiervan gebruik te maken.  
HBS en het pilot-project IVO Deurne bieden trainingen aan waarbij jeugdspelers en -speelsters hun 
talent kunnen en mogen ontwikkelen. Dit geldt voor spelers die naar de top willen als ook voor 
spelers die in de breedtesport zich verder willen ontwikkelen. 

 

Volgend seizoen 
 
Inmiddels kijken we naar volgend jaar. Ook dan willen we deze trainingen graag aanbieden. We 
zijn op dit moment in afrondende gesprekken met de school of zij de accommodatie weer 
beschikbaar willen stellen. Trainers Guido van Erp en Inge Mulkens hebben aangegeven ook 
komend jaar de trainingen te willen verzorgen en ook coördinator Piet Zegers plakt er nog een 
jaar aan vast. De start van deze extra woensdagochtendtrainingen staat gepland op woensdag 
7 oktober. 
 

Informatiebijeenkomst 6 juli (digitaal) 
Op maandag 6 juli is er een digitale informatiebijeenkomst over de woensdagochtend trainingen 
voor komend seizoen. De aanvang is om 20.00 uur. Ben je benieuwd naar deze extra 
woensdagochtendtraining en wil je nog meer informatie hebben? Meld je en/of jouw ouders dan 
aan via onze website: https://handbalschoolbrabant.nl/inschrijven/aanmelden-
informatiebijeenkomst-woensdagochtendtrainingen-deurne. Je ontvangt dan vanzelf een 
uitnodiging voor de digitale bijeenkomst. 
 

4. Gezocht! 

 
Richting volgend seizoen willen we onze organisatie verder vorm geven. Binnen het bestuur gaat 
Dennis van Broekhoven ons verlaten na heel wat jaren vrijwilligerswerk te hebben gedaan voor 
onze talenten. We zijn daarom op zoek naar een bestuurslid met als aandachtsgebied financiën 
die mee wil denken aan de verdere ontwikkeling van de Handbalschool Brabant op korte en 
langere termijn. Er zijn interessante ontwikkelingen gaande over de toekomst van de 
handbalschool waar je een bijdrage aan kunt leveren. Het bestuur komt ongeveer één keer per 
maand bij elkaar voor overleg. Specifiek bij aandachtgebied financiën horen het verzorgen van 
de begroting, halfjaarrapportage en jaarrekening. De boekhouding wordt door (een) andere 
vrijwilliger(s) gedaan. 
 
Ook zoeken we een coördinator teammanagers die als spil tussen de teammanagers van de 
trainingsgroepen en het bestuur fungeert. Hij/zij zorgt er samen met de teammanagers voor dat 
alle niet-technische zaken goed verlopen voor de trainingsgroepen. 
 
Heb je interesse of wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met het 
bestuur via handbalschoolbrabant@gmail.com!  
 

https://handbalschoolbrabant.nl/inschrijven/aanmelden-informatiebijeenkomst-woensdagochtendtrainingen-deurne
https://handbalschoolbrabant.nl/inschrijven/aanmelden-informatiebijeenkomst-woensdagochtendtrainingen-deurne
mailto:handbalschoolbrabant@gmail.com
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5. Trainers volgend seizoen 

 
Het is ons gelukt om voor volgend seizoen weer een goede groep trainers aan de handbalschool 
te verbinden met enkele ervaren rotten in het vak en enkele talentvolle jonge trainers. De 
trainersgroep ziet er als volgt uit volgend seizoen: 
  
Jongens D/E  John de Laater, Astrid Robbesom en Chantal Janssens 
Jongens C  Anton van Boesschoten en Sanne de Laater 
Jongens B  Bram van Grunsven en Joost Rombouts 
Keeperstrainer Dunja Jetten 
 
Meisjes D/E  Peter Kemp, Karlijn Leenaars en Sofie Huigen 
Meisjes C  Hans de Rooij en Jasper van Gils 
Meisjes B/A  Dirk Loose en Lara Gommans 
Keeperstrainer Erwin Jansen 
 
Nieuwe gezichten: deze pagina Chantal en Joost, volgende pagina Karlijn en Sofie 
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6. Selectietrainingen volgend seizoen 

 
De selectietrainingen van volgend seizoen vinden plaats op zaterdag 5 en zaterdag 12 
september. Noteer deze data alvast in je agenda als je je hier voor hebt aangemeld. 
Voorafgaand aan de selectietrainingen krijg je per e-mail nog een uitnodiging waar de locatie en 
tijden in staan. 
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Contactinformatie 

 
Bestuur 

Organisatie en ontwikkeling Bart Erich   algemenezaken@handbalschoolbrabant.nl 
Technische Zaken  Fred Michielsen   technischezaken@handbalschoolbrabant.nl 

Financiën   Vacature 
Secretaris   Eric Broers   handbalschoolbrabant@gmail.com  
Communicatie   Dion Sillen   communicatie@handbalschoolbrabant.nl 

 

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 

    Dion Sillen                              communicatie@handbalschoolbrabant.nl 

 

Kledingcoördinator  Andrea Naalden  kleding@handbalschoolbrabant.nl 

 

TVS    Saskia Verhoeven  tvs@handbalschoolbrabant.nl  

 

Ledenadministratie  Monique Kuijpers  ledenadministratie@handbalschoolbrabant.nl 

 

Coördinator Fotografie  Arjan Rijnart   fotografie@handbalschoolbrabant.nl 

 

Technisch coördinatoren Hans de Rooij (meisjes) 

    Anton van Boesschoten (jongens) 

 

Handbalscholentoernooi  Ilse van Exel   handbalscholentoernooi@handbalschoolbrabant.nl  

 

Beachhandbal   Dion Sillen   beach@handbalschoolbrabant.nl  

 

Handbalklas IVO-Deurne Piet Zegers   handbalklas-deurne@handbalschoolbrabant.nl 

 

Handbalklas ‘t Rijks  Hans de Rooij   handbalklas-rijks@handbalschoolbrabant.nl  

 

Postadres 

Stichting Handbalschool Brabant 
Statenlaan 85 

5042 RR  Tilburg 
handbalschoolbrabant@gmail.com 
www.handbalschoolbrabant.nl 
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