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Samenstelling bestuur

Voorzitter: vacature

PR: Dion Sillen

Penningmeester:  vacature 

(Dennis van Broekhoven a.i.)

Secretaris: Eric Broers
Algemene zaken: Bart Erich

Technische zaken: Fred Michielsen

Verantwoordelijke meisjes: Hans de Rooij

Verantwoordelijke jongens: Anton van Boesschoten



De trainingen (wie zijn we)

IVO - Deurne

Inge Mulkens

• Jeugdtrainer bij Swift Helmond
• Gediplomeerd HT-2, cursist HT-3
• 15+ jaren ervaring
• Super gemotiveerd

Guido van Erp

• Master-Coach trainer
• Gediplomeerd HT-4, MC EHF
• 25+ jaren ervaring
• Super gemotiveerd

De afbeeldingen zijn niet helemaal waarheidsgetrouw…☺



De trainingen (wat doen we)
Met en door gediplomeerde trainers

IVO - Deurne

Onderwerpen

• Motorische ontwikkeling • Lichtvoetigheid en snelheid
• Snelheid in handelen en begrip • Tactisch inzicht 
• Fysiek • Creativiteit 
• Doelgerichtheid en felheid



IVO - Deurne

De trainingen (hoe doen we dat)

INDIVIDUEEL

Werken in kleine groepen
Betere focus en begeleiding
Intensieve aanpak
Op individuele behoefte/noodzaak



IVO - Deurne

De trainingen (wat is belangrijk)
Topsport

In tegenstelling tot de ‘normen’ van de Handbalscholen in Nederland worden voor de 
extra trainingen van de HBS Brabant pilot GEEN norm gehanteerd of een selectie 
gemaakt (vooraf).

De enige normen die worden gesteld:  
- De motivatie hebben 
- De inzet tonen om te trainen 



IVO - Deurne

De trainingen (wat is belangrijk)

‘Top’-sport i.c.m. school

De trainingen kunnen beoordeelt en gebruikt worden:
1. Als een extra trainingsmoment van zo’n 90 min.
2. Te kunnen voldoen aan ‘opgelegd’ aantal 

trainingen per week (hoger prestatie niveau)

3. Vervangende training 
4. Individuele begeleiding naar verbetering (!)

Hierdoor, en de normhandtering, is het vrijwel zeker dat er sport- prestatieniveau 
verschillen in de groepen aanwezig zullen zijn! En dat is geen enkel probleem



IVO - Deurne

De trainingen (wat doen we NIET)

‘Top’-sport i.c.m. school

De trainingen zullen niet of nauwelijks:
1. Specifieke krachttrainingen zijn
2. Conditietrainingen zijn
3. Competitieve trainingen zijn



IVO - Deurne

De trainingen (wie doen er mee?)

Welkom:

1. Kinderen tot / met 16 jaar
2. Aangesloten zijn bij een handbalvereniging
3. Toestemming van school en ouders
4. De motivatie om van 90 min. handbaltraining 

te kunnen genieten
5. Houden aan de afgesproken ‘regels’ 

(op tijd komen, voorbereid zijn, inzet tonen, respect voor medespelers etc.)

6. Beter willen worden en daarvoor willen investeren



IVO - Deurne



De weg van het talent

Vijf pijlers: Techniek, Tactiek, Fysiek Mentaal, Sociaal



IVO-Deurne



IVO-Deurne

4 deelscholen namelijk; 

• Peellandcollege (Havo/Vwo)

• Alfrinkcollege (Mavo)

• Hub van Doornecollege (Vmbo)

• De Sprong (Praktijkschool)



Locatie



Missie en visie gericht op samenwerking

• Aandacht voor het individu 

• Gezonde en veilige school 

• Talentontwikkeling 



Topsportvriendelijke school 

• (Studie)begeleiding door een persoonlijke (top)sportcoördinator  

• Wat voorbeelden van de praktijk; 

• Een lesrooster op maat 

• Later in de les vanwege ochtendtraining

• Eerder moeten gaan vanwege middag- of avondtraining

• Inhalen/ het maken van toetsen

• Wedstrijden/ toernooien/ trainingsstages 



Handbalklas Deurne



De handbalklas (samengevat)

• 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 16)

• 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

- leidraad IVO-Deurne: 75% deelnemers zitten op IVO



De Handbalklas – voorziene rollen

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

• HandbalSchool Brabant: Financiering en administratie

• Piet Zegers: Coördinatie en lokale begeleiding

• Chris van Knippenberg: Link naar Swift Helmond / Helmond, zoekt 

mee naar uitbreiding in Helmond



De pilot - financieel

• Zaal wordt gesponsord door IVO-Deurne

• Trainers worden aangesteld en vergoed door HandbalSchool Brabant 

(HS Brabant draagt financiële risico’s)

• Eigen bijdrage (bedoelt voor de trainer):

€ 100,- voor 1 seizoen voor 1 training per week

• Voorwaarden om te starten: 

- tenminste 14 deelnemers

- tenminste 1 trainer

- leidraad IVO-Deurne (tenminste 75% deelnemers op IVO)



De toekomst

• Uitbreiding in trainingsuren

(Helmond?)

• Toevoeging fysiek: 

kracht en conditie



Overig

• Alle faciliteiten van HandbalSchool

Brabant kunnen gebruikt worden.



Hoe verder?

• Daadwerkelijke inschrijving tot en met 

september 

(parallel aan inschrijvingen met 

HandbalSchool Brabant)

• Doel: start woensdag 7 oktober

• Inschrijving via website HandbalSchool

Brabant 



Vragen


