Ans, 15/03/19

Ter attentie van de clubbestuurders,
Ter attentie van de gediplomeerde trainers A,

Betreft : De trainersopleiding « EHF Master Coach »

Sinds 2000 bestaat de Rinck Convention van de Europese Handbalfederatie (EHF), een
gemeenschappelijke, internationale erkenning van trainersdiploma’s in Europa.
Plus d’informations.
De Koninklijke Belgische Handbalbond heeft de Rinck Convention ondertekend in 2015.
De EHF heeft vervolgens een opleiding « EHF Master Coach » gecreëerd voor trainers die
reeds een diploma hebben van Rinck niveau 3, wat overeenkomt met het trainersdiploma
A in België. De trainers die deze opleiding met succes volgen, krijgen het diploma « EHF
Master Coach » en de « EHF PRO Licence ». Deze « EHF PRO Licence » dient vervolgens
elke 2 jaar hernieuwd te worden door het volgen van een EHF PRO licence Seminar.
De EHF zal vanaf 2020 de « EHF PRO Licence » vereisen voor elke hoofdtrainer actief in de
volgende Europese competities : nationale senioren ploegen die zich plaatsen voor de
EURO en clubs in de Champion’s League. Deze verplichting zal ingaan vanaf 2020 voor
de nationale ploegen en vanaf 2020/2021 voor de Champion’s League.
De Koninklijke Belgische Handbalbond wenst de aandacht te trekken op deze vereiste
van de EHF. De KBHB heeft contacten genomen om verschillende opties voor te leggen
aan de Belgische trainers om de opleiding « EHF Master Coach » te volgen.
1) Opleiding Nederlands Handbal Verbond :
- Het NHV heeft net bekend gemaakt dat ze eind dit seizoen starten met een EHF
Mastercoach in weekend formule!
- Meer informatie kan je vinden via https://www.handbal.nl/mastercoach/
- Kostprijs : 2700 euro.
2) Opleiding in Griekenland :
- 1st Module (40 h) – Danaos Cup – Argos (July 06 - 10 2019)
- 2nd Module : (August 21 - 25 2019) – (courses with distance learning platform)
- 3nd Module : (July 01 - 05 2020)
- 4th Module : (August 19 - 23 2020)
➔ 400€ per module, included : Seminar costs, coffee and food at breaks.
Travel costs and local transfers from and to the airport or railway station have to
be borne by the participants themselves.
3) Opleiding Deutscher Handballbund :
- Start in 2020 - Informatie volgt nog
4) Opleiding Fédération Française de Handball :
- Informatie volgt nog
Zowel de KBHB als de Belgische prestatieclubs zullen uiteindelijk moeten voldoen aan deze
verplichtingen vanuit de EHF.
Wij blijven tot uw beschikking voor meer informatie.
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