
 

 

 

Venlo, juli 2017  

Aan: De handballende B, C en oudste D jeugd. (geboren 2001 t/m 2005) Verenigingen in 

Noord en Midden Limburg 

Van: HandbalSchool Valuascollege  

Betreft: Opgave selectietrainingen HandbalSchool Valuascollege seizoen 2017-2018  

Beste handballers/sters, 

Bijgaande brief bevat belangrijke informatie en de algemene voorwaarden aanmelding 

HandbalSchool Valuascollege.  

Wanneer je de informatie gelezen hebt en akkoord gaat met de algemene voorwaarden, kun je het 

aanmeldformulier via bijgaande link downloaden en invullen:  https://goo.gl/forms/op0YeEDARBg4rfro2 

Procedure: 

We starten wederom met een selectieronde van drie trainingen. Neem je daarna deel aan het 

programma van de HandbalSchool trainen we op: 

- Maandagen 15.30 – 17.30 uur jongens (tijdstip ovb) 

- Dinsdagen 15.30 – 17.30 uur meiden (tijdstip ovb) 

Nieuw dit jaar is de aanmelding voor de oudste D-jeugd. De trainingsgroepen trainen op hetzelfde 

tijdstip. Dit maakt differentiëren op niveau, positie en fysieke mogelijkheden inpasbaar in het 

trainingsprogramma. 

Trainingsprogramma: 

- Technische training: trainen van individuele technieken, trainen van basistactieken, mentale 

en sociale training. 

- Fysieke training: trainen van kracht, uithoudingsvermogen, coördinatie, snelheid en 

lenigheid. 

- Voor de keepers wordt een aparte keeperstrainer aangesteld (onder voorbehoud van de 

beschikbaarheid keeperstrainer) 

- Bij de toelating worden er geen eisen gesteld aan de positie waar je speelt. Het is wel 

wenselijk dat in elke groep minimaal 2 keepers meetrainen. 

- 3 oefenwedstrijden per jaar 

- Deelname afsluitend toernooi 

- Trainingsstage Kerst (onder voorbehoud van  randvoorwaarden zoals beschikbaarheid van de 

zaal, trainers en toekenning subsidie) 

 

https://goo.gl/forms/op0YeEDARBg4rfro2


Algemene voorwaarden HandbalSchool Valuascollege: 

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan je inschrijving en uiteindelijke deelname:  

- Inschrijven betekent niet dat je automatisch toegelaten wordt tot de HandbalSchool. Vooraf 

vindt er een selectieronde plaats. Deelnemers zullen worden beoordeeld op basis van 

motivatie (hoe graag wil je?) en potentie (hoe goed kun je worden?). Dit geldt voor alle 

deelnemers, ook als je vorig seizoen al meegetraind hebt. Uiteraard moet je toestemming en 

medewerking hebben van je ouders/verzorgers om deel te nemen, vandaar dat ook hun 

naam onderaan het inschrijfformulier moet staan.  

- Na de selectieronde en het besluit tot deelname aan de HandbalSchool geef je je op voor het 

gehele programma inclusief alle trainingen en mogelijke oefenwedstrijden/workshops. 

Afmelden voor een training of activiteit kan alleen in overleg met de trainers HandbalSchool 

en trainers vereniging.  

- Je speelt competitie bij een vereniging.  

- Maak goede afspraken met je vereniging, trainers, en school. Inventariseer vooraf de 

mogelijkheden bij je vereniging en je school. Ben je geselecteerd voor deelname is er een 

motivatiebrief voor school en vereniging beschikbaar. De afstand van woonplaats tot 

trainingslocatie kan ervoor zorgen dat je vrijstelling moet vragen voor lessen. Ook hanteren 

scholen steeds vaker een 9e lesuur. Inventariseer vooraf of en onder welke voorwaarden 

jouw school vrijstelling kan geven voor lessen.  

- Indien er door de HandbalSchool extra activiteiten worden georganiseerd (bijv. deelname 

aan workshops, oefenwedstrijden of het afsluitend toernooi ) dan word je geacht daaraan 

mee te doen. Wij zullen jou daar altijd over informeren zodat je jouw vereniging kunt 

informeren. 

- Je moet een gezonde leefstijl hanteren (denk aan voeding en drinken, genoeg rust, etc.).  

- Aanmelden kan alleen digitaal via het inschrijfformulier. 

- Informatie omtrent de kosten staan op het inschrijfformulier.  

- Als na de selectietrainingen deelname aan de HandbalSchool een feit is zal de deelnemer een 

inlogcode krijgen voor het Talentvolgsysteem (TVS). Dit is een digitaal volgsysteem op 

internet. Hier moeten dan de rest van de gegevens van de deelnemer op worden ingevuld. 

Gedurende het seizoen moet je het TVS bijhouden. 

- Elke speler/speelster krijgt een trainingsshirt (is eigendom na betaling eigen bijdrage)  

Indien je na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen hebt dan kun je terecht op het 

volgend emailadres: handbalschoolvlc@ogvo.nl 

Wij hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien je inschrijving met plezier 

tegemoet.  

Met sportieve groet,  

HandbalSchool Valuascollege  

handbalschoolvlc@ogvo.nl 

www.valuascollege.nl  
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