
Nieuw en uniek in Amsterdam: 

 

Het Over-Y handbal College! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ben jij ook handballiefhebber en wil je 

graag het beste uit jezelf naar boven 

halen? 

 

Dan is het Over-Y handbal College 

precies iets voor jou! 

 

Want vanaf januari 2009 opent het 

Over-Y College in Amsterdam Noord 

haar deuren voor dit in Amsterdam 

unieke handbal college in samenwerking 

met T+A/VOC Amsterdam. 

 

Lees er alles over in deze folder en meld 

je direct aan! 

WAT 

Wat houdt het Over-Y handbal College precies in: 

Twee keer per week kunnen leerlingen  
handballessen krijgen onder leiding van een 

deskundige trainer. De trainingsprogramma’s zijn 

vooral individueel technisch, tactisch en 

conditioneel gericht en doorkruisen daardoor niet 
de trainingsprogramma’s van verenigingen van 

spelers of speelsters die ook al bij een club 

handballen. 
 

WANNEER 

Iedere dinsdagochtend en donderdagochtend van 
7.00 uur tot 8.15 uur tijdens lesweken. In de 

schoolvakanties is er geen handbal college. De 

eerste training is dus op dinsdag 6 januari 2009. 

 
WAAR 

De lessen worden gegeven in de sportzaal van het 

Over-Y college zelf, gewoon op school aan de 
Floraweg 170 in Amsterdam dus.  

 

WIE 
Inschrijving staat open voor leerlingen van het 

Over-Y College, maar ook voor leerlingen uit het 

voortgezet onderwijs van andere scholen. Voor 

leerlingen die niet op het Over-Y College zitten, is 
de voorwaarde dat ze lid zijn van een 

handbalvereniging die aangesloten is bij het NHV 

(dit i.v.m. de verzekering.) Omdat er maar een 
beperkt aantal plaatsen beschikbaar is, krijgen 

leerlingen van het Over-Y College wel voorrang, 

maar verder geldt: Wie het eerst komt, wie het eerst 

maalt, dus aarzel niet! 
 

TRAINER 

De lessen van het Over-Y handbal College worden 
gegeven door niemand minder dan Rolf Schulte, de 

trainer van de landskampioen bij de vrouwen 

T+A/VOC Amsterdam. 

KOSTEN 

Om de kosten hoef je het niet te laten; Voor 

leerlingen van het Over-Y College zijn de kosten 
35 euro per half school-jaar. Leerlingen die niet op 

het Over-Y College zitten betalen 70 euro. 

 

VERZEKERING 
Leerlingen van het Over-Y College kunnen indien 

nodig een beroep doen op de collectieve 

ongevallen- en aansprake-lijkheidsverzekering van 
school. Deelnemers van buiten school zijn ver-

zekerd via het Nederlands handbal verbond. 

 
AANMELDING 

Overtuigd? Wacht niet langer!  

Opgeven kan door het aanmeldingsformulier aan de 

achterkant in te vullen en in te leveren bij een van 
de contactpersonen EN het verschul-digde 

deelnamegeld voor 6 januari 2009 over te maken 

op bankrek. nr 7330224 t.n.v. Bernard Nieuwentijt 
College Loc. Over-Y te Amsterdam, onder vermel-

ding van Handbalcollege. 

 
Omdat er beperkt plaats is geldt: Wie het eerst 

komt, wie het eerst maalt! 

 

CONTACT 
Heb je nog vragen of wil je je ingevulde formulier 

al inleveren? De volgende personen kunnen je 

verder helpen: 
 

Trainer handbalcollege:  

Rolf Schulte 06-14659221 

email: rolfschulte@hotmail.com 
Contactpersoon Over-Y College: 

 Nancy Breugem 06-43878557 

Contactpersoon T+A/VOC Amsterdam:  
  Ralph Struijs 06-52301913 

 

 



AANMELDINGSFORMULIER 

 

OVER-Y HANDBAL COLLEGE 2009 

 

JA!  

Ik geef mij hierbij op voor het Over-Y handbal College 

en heb het verschuldigde deelnamegeld op tijd overgemaakt  

op rekening nr. 7330224 t.n.v. Bernard Nieuwentijt College 

Loc. Over-Y, Amsterdam. 

 

 

1. Voornaam:   .................................................................................... 

 

2. Achternaam:  .................................................................................... 

 

3. Geboortedatum:  ................................... 

 

4. Ik ben Jongen / Meisje   

 

5. Ik ben WEL / GEEN  leerling van het Over-Y College (bij WEL, door met vraag 7,  

 bij GEEN door met vraag 6) 

 

6. Naam School:  ..................................................................................... 

 

7. Klas:    .................................... 

 

8. Ik speel al WEL / GEEN handbal in competitieverband.  (bij GEEN, naar vraag 12) 

 

9. Naam handbalvereniging: ................................................................................... 

 

10. Naam team:   ..................................................................................... 

 

11. Positie(s) in veld:  ..................................................................................... 

 

12. Maat T-shirt:  XS / S / M / L / XL / XXL 

 

13.     Ondertekening: 

 

 

 

 ......................................................  ....................................................... 

 Naam en handtekening deelnemer  Naam en handtekening ouder/verzorger 


