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Handbalschool Brabant

Wat?

Het bevorderen van (top)handbal door talentontwikkeling van jonge handballers en handbalsters in de 

leeftijd van 10 t/m 17 jaar 

Hoe?

Opleidingsprogramma bestaande uit 26 centrale trainingen op de zaterdagen en aanvullende 

activiteiten zoals deelname aan (buitenlandse) toernooien, trainingsstages, oefenwedstrijden, clinics, 

extra doordeweekse trainingen

Wie?

De Handbalschool is en onafhankelijke stichting die volledig draait op vrijwilligers. We hebben geen 

beroepskrachten in dienst. Elk jaar zetten zich zo’n 40 vrijwilligers in om het programma voor de 

deelnemers mogelijk te maken



De weg van het talent

De handbalschool is de eerste stap in de weg naar prestatie- of topsport voor kinderen en

jongeren die ambitie hebben en zich verder willen ontwikkelen.



Uitgangspunten

De uitgangspunten op basis waarvan de handbalschool zijn programma aanbiedt zijn:

• De handbalschool volgt de visie van het Nederlands Handbal Verbond (NHV) op het opleiden van 

talenten. Handbalschool Brabant is een door het NHV gecertificeerde handbalschool

• Groepen moeten op niveau kunnen trainen

• Talenten centraal: het talent is eigenaar van het eigen talent

• Groepsgrootte: idealiter 20-25 deelnemers

• Doorstroming gebeurt op geboortejaar

• Uitzonderijke talenten kunnen eerder doorstromen op advies van trainers en in overleg met het 

talent

• Selectie door trainers op basis van de vijf pijlers: techniek, tactiek, fysiek, mentaal en sociaal

• Trainingen en (competitie)wedstrijden bij verenigingen gaan voor



Centrale zaterdagtrainingen

(regulier)

Jongens Categorie Wie

8:00 – 10:00 Jongens C Anton van Boesschoten, Sanne de Laater

10:00 – 12:00 Jongens B Bram van Grunsven, Joost Rombouts

Keepertrainers: Erwin Janssen (meisjes) / Michiel de Folter (jongens)

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,  

Meisjes Categorie Wie

8:00 – 10:00 Meisjes C Hans de Rooij, Jasper van Gils,  

10:00 – 12:00 Meisjes B Dirk Loose, Lara Gommans

Udenhout, de Roomley

Tilburg, de Blaak



Centrale zaterdagtrainingen

(C en B-jeugd)

Locaties

Sporthal de Roomley in Udenhout (jongens)

Sporthal de Blaak in Tilburg (meisjes)

Of

Sportcentrum Universiteit van Tilburg (11 keer)

Kijk voor het actuele trainingsschema op onze website:

www.handbalschoolbrabant.nl/trainingen



HandbalSchool Brabant splitst!

(D en 2e jaars E-jeugd)

West-Brabant (Bavel/Breda, de Huif)

D/E-jeugd meisjes en jongens

Zaterdag tussen 

8:30-10:30 meisjes

10:30-12:30 jongens

Oost-Brabant (Helmond, Suytkade)

D/E-jeugd meisjes en jongens

Zaterdag tussen 8:30-10:30



Trainers D/E-jeugd zaterdag 

Helmond

Sebastiaan Keijer Pawel Jakob

Introductie van Sebastiaan en Pawel



Kosten

Kosten deelnemers seizoen 2021-20212

• 240 euro voor 26 trainingen van 2 uur op de zaterdagen (centrale trainingen B/C-jeugd)

• 200 euro voor 26 trainingen van 2 uur op de zaterdagen (Breda en Helmond D/E-jeugd)

• Verplichte kleding shirt/broekje 42,50 euro

Overige activiteiten

Er kan een extra bijdrage gevraagd worden voor trainingsstages, deelname aan toernooien e.d. U moet

hierbij rekening houden met een bijdrage van rond de 50 euro voor een kleine activiteit tot rond de 350 

euro voor het gezamenlijke eindtoernooi van alle groepen van de handbalschool.

Al deze extra activiteiten zijn optioneel!

Ouders met een kleine beurs

Ouders voor wie de deelnemersbijdrage of kosten voor extra activiteiten een obstakel vormen vragen

we contact op te nemen met het bestuur. Gezamenlijk kunnen we dan kijken wat de mogelijkheden zijn

om het talent toch te laten deelnemen aan de activiteiten.





Handbalklas  Helmond

Guido van Erp Inge Mulkens

Introductie door Guido



Handbalklas Breda

Hans de Rooij Jasper van Gils



Handbalklassen de bijdrage

De bijdrage bedraagt € 125,- per jaar  

voor 25 trainingen.

Geen deelname aan toernooien



De drie handbalklassen 

De handbalschool biedt extra trainingen aan op drie locaties. Voor deelname aan deze trainingen hoef 

je niet geselecteerd te zijn voor de centrale zaterdagtrainingen.

1. S.G. ‘t Rijks in Bergen op Zoom

dinsdagochtend en donderdagochtend onder leiding van Hans de Rooij

2. Zuid-Oost Brabant (Helmond), met steun van o.a. IVO-Deurne

Woensdagmiddag onder leiding van Guido van Erp en Inge Mulkens

3. West-Brabant (Breda)

Woensdagmiddag onder leiding van Jasper van Gils en Hans de Rooij

Registratie via www.handbalschoolbrabant.nl/

Interesse? Mail dan naar

Handbalklas-rijks@handbalschoolbrabant.nl

Handbalklas-helmond@handbalschoolbrabant.nl

Handbalklas-breda@handbalschoolbrabant.nl

mailto:Handbalklas-rijks@handbalschoolbrabant.nl
mailto:Handbalklas-helmond@handbalschoolbrabant.nl
mailto:Handbalklas-breda@handbalschoolbrabant.nl


Begeleiding

We werken samen met diverse partners om de talenten te begeleiden:

• Medisch: Fysiotherapeuten

samenwerking met Monné Zorg en Beweging uit Breda

• Mentaal: Sportpsycholoog

samenwerking met Jitze Jouwsma van Jouw Psychologisch Voordeel

• Fysiek: Performance scan

samenwerking met Monné Zorg en Beweging uit Breda

• Voeding: Voedingsadvies

samenwerking met Elke van der Velden, sportdiëtist bij Vivendi Diëtisten uit Tilburg


