
Beste Trainers, Keepers en Spelers 
 
Al enkele jaren organiseert "InsideHandball" een succesvolle keepersclinic. Dit jaar bieden wij trainers en 
spelers/speelsters synchroon aan de keepersclinic een bijscholing aan die gericht is op techniek training.   
 
Deze bijscholing vindt plaats 
In sporthal "De Roerparel" 
Schaapsweg 24 
6077 CG Sint Odiliënberg ( vlakbij Roermond in Nederland) 
  
vrijdag 29 juni 2018: 18.00 tot 21.30 
zaterdag 30 juni 2018: 09.00 tot ongeveer 17.30 inclusief lunch 
zondag 01 juli 2018: 09.00 tot 12.30 lunch na afloop. 
  
 
Deze bijscholing wordt door het NHV en VHV ondersteunt en is daarom geldig voor licentie verlenging van 
trainers. 
 
Wij bieden 14 uur bijscholing aan 
Een bewijs van deelname is ter plekke te verkrijgen. 
Voor Belgische trainers geldt namens VHV: 
Per gevolgd uur aan bijscholing, 1credit voor Uw trainerslicentie. 
Voor de Nederlandse trainers geldt namens NHV: 
 

        Deelname aan cursussen bij- en nascholingen, 

georganiseerd door externen, gericht op wedstrijdsport 
generiek, niveau KSS 3 

B5 3 Door de organisatie verstrekt 
bewijs van deelname 

 
Kosten voor deze 3 daagse bijscholing is voor trainers €60,- ( inclusief 2x lunch) 
 

 
Er zijn nog plekken vrij voor Keepers/keepsters 
Keepers/keepsters kunnen aan deze 3 daagse bijscholing deelnemen voor €95 (14 uur gespecialiseerde 
keeperstraining zowel praktijk als theorie en 2 x lunch).  
vrijdag 29 juni: 18.00 tot 21.30 uur 
zaterdag 30 juni: 09.00 tot ongeveer 17.30 uur ( incl lunch) 
zondag 01 juli: 09.00 tot 12.30 uur , na afloop lunch en afsluiting. 
Bij opgave graag je naam, leeftijd, club, niveau en kledingmaat vermelden. 
 
Ook spelers/speelsters zijn welkom.  
Spelers/speelsters kunnen gratis deelnemen aan een van de trainingsblokken van 3,5 uur die voor hen van 
toepassing is, opbouw, cirkel of hoek.( excl lunch ) In elk blok krijgen de spelers specifieke positie training 
en een theoriesessie.  
Zaterdagmorgen 30 juni: 09.00 uur tot 12.30: OPBOUW 
Zaterdagmiddag  30 juni: 14.00 uur tot 17.30: CIRKEL 
Zondagmorgen    01 juli : 09.00 uur tot 12.30: HOEK 
  
Minimale leeftijd voor keepers of speelsters is 15 jaar 
 
Onze trainers zijn: 
Herman Breuer(NL): mede-organisator en keeperstrainer bij Rhein Neckar Löwen (DE) en Callant Tongeren 
(BE) 
Lennart Lingener (DE) 
Bart Uijtdebroek (NL) 
Maurice Canton (NL) 
Mike Onink (NL) 
Wim van Hove (BE): Hij zal het mentale gedeelte op zich nemen in theorie en praktijk 
Claudia Rompen: Keepster bij SonderjyskE ( Denemarken) en geselecteerd voor voorlopige selectie van 
Oranje 
Rudy Schenk: Keeper bij Callant Tongeren en volgend seizoen uitkomend voor OCI Lions 
 
Wij zouden jullie graag verwelkomen op onze keepersclinic/bijscholing. 

https://maps.google.com/?q=Schaapsweg+24+6077+CG+Sint+Odili%C3%ABnberg&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Schaapsweg+24+6077+CG+Sint+Odili%C3%ABnberg&entry=gmail&source=g


 
Voor vragen of aanmelden van trainer, keeper of speler kunt U mailen naar 
janinemuijres@gmail.com 
 
Met vriendelijke groet 
Herman Breuer en Janine Muijres 
Organisatie Keepersclinic/bijscholing "InsideHandball" 2018 
 

mailto:janinemuijres@gmail.com

