
Voor trainers, coaches, handballers, vrijwilligers & ouders

1
2

3

4

DSC Handbal Nieuwsbrief
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Beach handbal!
2021 is het eerste jaar waarin het
buitenseizoen van DSC zich volledig op
de beach velden zou afspelen...maar ja,
corona.
Dat neemt niet weg dat we hard aan de
weg timmeren om de kennis van beach
handbal bij DSC te vergroten.

Voor trainers & coaches en andere
geïnteresseerden heeft de NHV twee
introductiefilmpjes mbt Beachhandbal
online geplaatst: bekijk ze hier!

Heb je de filmpjes bekeken, ben je
trainer, en wil je nog meer weten?
Meld je dan hier aan voor de NHV
beach handbal workshop.

Die zal bij DSC plaatsvinden op 25 mei
om 19:00 op de Zunnebargh. Doe ‘t
snel, want vol is vol. Opleiding of
voorkennis is niet vereist. Oh, en
aanmelden kan pas ca. 48 uur nadat je
de introductiefilmpjes hebt gezien en
dit hebt doorgegeven aan de NHV.
Daarnaast heeft de NHV een aantal
beach handbal opleidingen vernieuwd
voor trainers en scheidsrechters

Meer weten? Klik hier!

NHV online masterclasses
De NHV plaatst naast wedstrijdverslagen
ook regelmatig masterclasses online m.b.t.
tal van interessante onderwerpen.
Ze staan op de deze website
Abonneren is gratis!

Je kunt de masterclasses na aanmelding ook zelf
bijwonen via teams en live je vragen beantwoord
zien.
De masterclass ED-jeugd is inmiddels geweest.
Op 14 april volgt de masterclass CB-jeugd, die is
inmiddels ook al vol. Op 21 april vindt de
masterclass A-jeugd plaats. Ben je geïnteresseerd
in die laatste, meld je snel aan! Maar zoals boven
gezegd, je kunt de masterclasses altijd terugzien
op handbalnl.tv

Nieuwsbrief?
Dit is de eerste nieuwsbrief van
DSC waarin we op een bondige
manier informatie & nieuws
delen, zowel vanuit DSC als de
NHV. Deze informatie is vooral
gericht op trainers, coaches en
spelers. Maar daarnaast hopen

ED-Masterclass
De ED masterclass van 23 maart bevatte tal van
interessante onderwerpen o.a.:

Wat zijn de aandachtspunten voor de
verschillende leeftijdsgroepen.

Verduidelijking / verheldering van de spelvisie
voor de E jeugd (1-5 opstelling, verdedigen op 9
meter, 1 op1 spelen, maar geen mandekking,
verdedigen=bal veroveren,etc)

Goalcha als leuke nieuwe spelvorm, etc.

Meer weten? Kijk ’m online

we dat ouders die het leuk
zouden vinden af en toe (of
vaak..) te helpen bij trainingen of
wedstrijden, via deze weg wat
extra kennis op doen en zich als
vrijwiilger aanmelden.

https://beachhandball.nl/beach-handball-introductie/?utm_medium=email&utm_source=sharpspring&sslid=MzMwtzQ1tjQ0szQ2AAA&sseid=MzIyMDSysDQ3NgAA&jobid=3689533d-a13a-4bb9-a5d4-f61fecb0c35d
https://beachhandball.nl/beach-handball-workshop-voor-trainers/
https://beachhandball.nl/beach-handbal/opleidingen/
https://www.handbalnl.tv/handbalnl-masterclasses
https://www.goalcha.nl/
https://www.handbalnl.tv/videos/masterclass-jeugdhandbal-ed-jeugd?utm_medium=email&utm_source=sharpspring&sslid=MzMwtzQ1tjQ0szQ2AAA&sseid=MzIyMLQ0MTEwMwMA&jobid=42ff9e4e-f236-44ae-a18f-48ecca848696
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Wij zoeken...
Vrijwilligers voor de volgende
functies:

Coördinator PR
Onze huidige pr-activiteiten lopen
weliswaar prima, maar het zou fijn
als er één iemand de spin in het pr-
web is met overzicht over alle
acties, en die hierover
communiceert met ons bestuur.
En daarnaast kun je natuurlijk
nieuwe acties initiëren. Wie wil die
rol op zich nemen?

Trainers & coaches
Lijkt het t je leuk om mee te helpen
bij een training of te coachen bij
een wedstrijd, laat het ons weten.
Op onze jeugdafdeling kunnen we
altijd hulp gebruiken. En inzet is
belangrijker dan voorkennis!

Nieuwe
trainingsmaterialen
Sinds kort heeft DSC de beschikking over

twee airbodies. Een airbody is een levensgrote
‘pop’ die als obstakel (maar dan ongevaarlijk...) kan
worden ingezet bij het trainen van
schijnbewegingen, sprongschoten, full-contact,etc.

En als alternatief voor hoepels heeft de lokale
fietsenmaker ons een flinke stapel fietsbanden
gegeven, die we nu op het buitenveld kunnen
inzetten.

Daarnaast is er flink geklust in ons opberghok bij
het veld, waardoor we nu goed bij onze
trainingsmaterialen kunnen, en bovendien alles
veel overzichtellijker is!

Om onze leuke club te promoten
zijn we een voorjaarsactie gestart:
Gratis meetrainen tot 1 juni, zonder
verdere verplichting. We proberen
via zo veel mogelijk scholen in
Deventer Noord en Centrum
bekendheid te geven aan deze
actie.

Goalcha!
Goalcha? Wat is dat nou weer?
Goalcha is straathandbal. Je kunt t overal spelen, en
er zijn bijna geen regels. Een klimrek als goal?
Doelpunt maken met een radslag? Tussendoor op t
schoolplein? Het kan en mag allemaal.

Het enige wat je misschien nodig hebt is een
Goalcha bal. (maar een andere kleine bal is ook
prima) Meer weten? Kijk hier en hier.

Of gewoon op: https://www.goalcha.nl/

Er is plek voor iedereen, maar met
name kinderen geboren in 2012 en
2010 zijn bijzonder welkom! En ook
team Dames Recreanten zoekt
dringend nieuwe leden. Ken je
iemand die het leuk zou kunnen
vinden? Geef het door!

Aanmelden kan hier.

https://www.youtube.com/channel/UC7xOc9D2pLZDm9eYrGfXwbA
https://www.handbal.nl/blog/2019/02/21/goalcha-wordt-enthousiast-ontvangen/
https://www.goalcha.nl/
https://dsc-handbal.nl/2021/04/03/voorjaarsactie/

