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Start Handbalschool Seizoen 22/23 
Beste mensen, 
  
Voor de zomervakantie hebben wij de aanmelding geopend voor het nieuwe seizoen bij onze HandbalSchool. We 
hadden dit jaar opnieuw de ambitie om onze trainingen in Breda en Helmond te verstevigen en uit te breiden. Meestal 
hebben we rond de zomervakantie al driekwart van de aanmeldingen binnen. Deze zomer ging het helaas anders. Het 
aantal aanmeldingen om eenzelfde seizoen als afgelopen jaar te kunnen draaien met locaties in West en Oost – 
Brabant, zou hoger moeten liggen. Echter de aanmeldingen bleven steken op aantallen van voor de uitbreiding West 
en Oost-Brabant. Vooral in Oost-Brabant bleven de aanmelding achterlopen. Dit beeld is tot op de dag van vandaag 
helaas hetzelfde. Hierdoor is het financieel en kwalitatief onhaalbaar om trainingsgroepen samen te stellen met zowel 
groepen in Oost als West-Brabant. Wij denken dat met name Corona een van de oorzaken is dat het nu anders loopt, 
een lang seizoen, onzekerheid, eist nu zijn tol. 
 
Hoe verder? 
Wij hebben als bestuur van de HandbalSchool Brabant moeten concluderen dat de uitbreiding op zaterdag naar West 
en Oost continueren niet mogelijk is. Nog steeds hebben wij ongeveer 150 aanmeldingen en zitten wij op het niveau 
van vóór de uitbreiding en daar zijn wij blij om. We kunnen dus gewoon starten met volwaardige groepen, zoals wij die 
hadden vóór de uitbreiding. Komend seizoen zullen alle trainingen voor alle groepen dus weer centraal plaatsvinden in 
Tilburg en wel in de oude vertrouwde hallen: De Blaak (meiden) en Roomley (jongens). Alleen de selectietrainingen 
voor de B- en C-jeugd op 10 en 17 september vinden plaats in de sporthal van de Universiteit Tilburg.  
T.a.v. de woensdagtrainingen in Breda en Helmond hebben we nog geen besluit genomen, maar ook daar blijven helaas 
de aanmeldingen ver achter. 
 
Het trainingsschema ziet er als volgt uit: 
 
Trainingstijden D/E-jeugd vanaf 10 september 

 Meiden DE - alle trainingen van 8.30 - 10.30 uur (sporthal De Blaak) 
 Jongens DE - alle trainingen van 8.30 - 10.30 uur (sporthal Roomley) 

  
Selectie training B/C-jeugd 
Op 10 september gelden de volgende trainingstijden: 

 Meiden C – selectietraining van 8 - 10 uur (Uni hal 1) 
 Meiden B – selectietraining van 10 - 12 uur (Uni hal 1) 
 Jongens C - selectietraining van 9 - 11 uur (Uni hal 2) 
 Jongens B – selectietraining van 10 - 12 uur (Uni hal 2) 

  
Op 17 september gelden deze trainingstijden: 

 Meiden C – selectietraining van 8 - 10 uur (Uni hal 2) 
 Meiden B – selectietraining van 10 - 12 uur (Uni hal 2) 
 Jongens C - selectietraining van 8 - 10 uur (Uni hal 1) 
 Jongens B – selectietraining van 9 - 11 uur (Uni hal 1) 

 
Trainingstijden vanaf 24 september voor B/C-jeugd: 

 Meiden C – alle trainingen van 10.30 – 12.30 uur (sporthal De Blaak) 
 Meiden B – alle trainingen van 12 - 14 uur (sporthal De Blaak) 
 Jongens C – alle trainingen van 10.30 – 12.30 uur (sporthal Roomley) 
 Jongens B – alle trainingen van 12 – 14 uur (sporthal Roomley) 

  
Let op: Tijden kunnen afhankelijk zijn van de groepssamenstelling en in overleg met de trainers alsnog veranderen. 
  
We hopen dat we, ondanks deze forse wijziging, iedereen weer mogen verwelkomen in Tilburg. Heeft u vragen dan 
kunt u bij ons terecht via handbalschoolbrabant@gmail.com. Komend jaar gaan wij in ieder geval benutten om handbal 
in Oost-Brabant te promoten, zodat we volgend jaar wel weer in Oost-Brabant/Helmond kunnen trainen. 
  
  
Met hartelijke groeten, 
Guido van Erp en Eric Broers 


