Uitnodiging voor (selectie)trainingen bij Handbalschool Brabant

Beste handballer of handbalster,
Super leuk dat je je hebt aangemeld voor de (selectie)trainingen van de Handbalschool Brabant voor
seizoen 2021-2022. In deze brief krijg je informatie over de trainingen, tijden en locatie.
Selectietrainingen meisjes en jongens C en B
De selectietrainingen voor de jongens en meisjes trainingsgroepen uit de C en B leeftijd vinden plaats op
zaterdag 11 en 18 september. Na elke selectietraining volgt een nabespreking met de trainers. Aan de
spelers wordt verteld of ze na de selectietraining op 11 september mee mogen doen met de
selectietraining van 18 september. Na de selectietraining van 18 september wordt verteld of een speler
definitief geselecteerd is voor deelname aan de activiteiten van de handbalschool voor komend seizoen.
Na beide selectietrainingen kunnen er spelers afvallen. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat
ook nog op zaterdag 25 september een selectietraining plaatsvindt. Daar wordt de betreffende groep van
op de hoogte gebracht. Zorg dat je 15 minuten voor aanvang omgekleed aanwezig bent.
Dag
Datum
Activiteit
Zaterdag
11-sep-21 Selectietraining meisjes C 8.00-10.00, meisjes B 10.00-12.00
Selectietraining jongens C 8.00-10.00, jongens B 10.00-12.00
Zaterdag
18-sep-21 Selectietraining meisjes C 8.00-10.00, meisjes B 10.00-12.00
Selectietraining jongens C 8.00-10.00, jongens B 10.00-12.00

Locatie
De Blaak, Tilburg
Roomley, Udenhout
De Blaak, Tilburg
Roomley, Udenhout

Sporthal De Roomley, Groenvelde 20, 5071 AJ Udenhout, 013-511 32 28
Sporthal de Blaak, Grebbe 65, 5032 RR Tilburg, 013-463 65 48
De trainers: meisjes C Hans de Rooij en Jasper van Gils, meisjes B Dirk Loose en Lara Gommans, jongens C
Anton van Boesschoten en Sanne de Laater, jongens B Bram van Grunsven en Joost Rombouts.
Trainingen meisjes en jongens D en E
Bij de trainingsgroepen van de D en E jeugd vindt in principe geen selectie plaats, tenzij er te veel
aanmeldingen zijn voor een trainingsgroep. Op het moment van schrijven zijn alle deelnemers zo verdeeld
over de locaties Breda en Helmond dat we iedereen plaats kunnen bieden en er dus geen selectie nodig is.
Dit zou eventueel nog kunnen veranderen. Mocht dat zo zijn, dan wordt dit bij de eerste training gemeld.
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Dag
Datum
Activiteit
Zaterdag 11-sep-21 Training D/E meisjes 8.30-10.30, jongens 10.30-12.30
Training D/E meisjes en jongens 8.30-10.30
Zaterdag 18-sep-21 Training D/E meisjes 8.30-10.30, jongens 10.30-12.30
Training D/E meisjes en jongens 8.30-10.30

Locatie
Breda, De Huif groot
Helmond, Suytkade
Breda, De Huif groot
Helmond, Suytkade

Sporthal Suytkade, Scheepsboulevard 2, 5705 KZ Helmond
Sporthal de Huif, Deken Dr. Dirckxweg 4, 4854 AB Bavel, 0161 431 375
De trainers zijn: Breda meisjes D/E Peter Kemp, Karlijn Leenaars en Sofie Huigen, jongens D/E John de
Laater en Astrid Robbesom; Helmond meisjes D/E Pawel Jakob, jongens D/E Sebastiaan Keyer (assistenttrainers worden op dit moment nog definitief ingevuld).
Indeling Breda en Helmond: alle deelnemers woonachtig ten westen van de lijn Tilburg-Waalwijk (inclusief
Waalwijk, Kaatsheuvel, Tilburg en Goirle) mogen aansluiten in Breda, alle deelnemers woonachtig ten
oosten van de lijn Tilburg-Waalwijk mogen in Helmond aansluiten. Op deze manier hebben we op beide
locaties goede trainingsgroepen en kunnen we alle deelnemers een plaats geven.
Kleding
Spelers/keepers die al hebben deelgenomen aan de activiteiten van de handbalschool, wordt verzocht de
kleding van de handbalschool te dragen. Voor spelers het rode shirt en de zwarte broek, voor keepers het
zwarte shirt en broek. Nieuwe deelnemers mogen in een zelf gekozen kleur shirt/broek komen.
Bal en bidon
Het verzoek om een bidon en een eigen bal mee te nemen in de zaal.
Coronamaatregelen
Op basis van de informatie die we nu hebben van de gemeenten over de sportaccommodaties zijn de
kleedlokalen geopend en mag er publiek op de tribune plaatsnemen op anderhalve meter afstand.
Informatiebijeenkomsten ouders/verzorgers nieuwe deelnemers
Voor ouders/verzorgers van deelnemers die nog niet eerder hebben deelgenomen aan de activiteiten van
de Handbalschool Brabant is er een informatiebijeenkomst. Deze vindt online plaats op zaterdag 18
september om 10.00 uur via Teams. Klik op de link hieronder om de informatiebijeenkomst bij te wonen:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ODY4NTc4MTctNWFhYi00ZDYxLWJlNjMtZDI1ZjljNmE2MDhh%40thread.v2/0?context
=%7b%22Tid%22%3a%2292020df4-c9e7-400f-b202-37754484ef2e%22%2c%22Oid%22%3a%225fec7175d6cb-4788-9cef-72fe6b44c496%22%7d
Planning trainingen
De planning van de zaterdagtrainingen voor dit seizoen vind je in de bijlagen in de mail.
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Start woensdagmiddagtrainingen
De trainingen op de woensdagmiddag starten op woensdag 22 september. De training in Breda vindt plaats
van 15.30-17.00 uur met trainers Hans de Rooij en Jasper van Gils. De training in Helmond vindt plaats van
16.00-17.30 uur onder leiding van trainer Guido van Erp. Bij beide locaties is er nog ruimte om aan te
sluiten. Ga naar www.handbalschoolbrabant.nl om je nog aan te melden.
Dag
Woensdag

Datum
22-sep-21

Tijdstip
15.30-17.00
16.00-17.30

Locatie
Breda, De Scharen
Helmond, De Braak

Sporthal De Braak, Wethouder Ebbenlaan 30, 5703 HV Helmond, 0492-537 174
Gemeentelijk Sportcentrum Breda ‘De Scharen’, Bijster 1, 4817 HX Breda, 076 529 3799
Planning trainingen
De planning van de woensdagmiddagtrainingen voor dit seizoen vind je in de bijlagen in de mail.

We zien je graag op zaterdag 11 en/of woensdag 22 september!
Met sportieve groet,
Handbalschool Brabant
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