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Aan coaches van A-D breedtelijn en achttallen 

 

Datum: 2 maart 2019 

Betreft: coachavond voor A-D lijn en achttallen-lijn 

 

 

Beste coaches, 

 

Over twee weken (vanaf 16 maart) start de lentecompetitie. Als voorbereiding hierop en 

om een goede start mogelijk te maken organiseert de Jeugd Commissie van Push op 

dinsdag 19 maart een coach avond voor coaches van de A-D lijn en de achttal coaches. 

De achttal coaches worden hier ook bij betrokken omdat de spelers van de huidige 

achttal teams volgend seizoen in de D-jeugd zullen spelen. 

 

De presentatie van ook deze coachavond wordt gehouden onder leiding van Claire 

Hendriks, een welbekende professionele spreekster met een Push verleden. Claire gaat 

graag met u nader in gesprek over het coachen van kinderen in teamverband en zal 

daarbij tevens de visie van de KNHB toegespitst op de jeugd spelers toelichten.  

 

De avond is specifiek gericht op het coachen van breedtelijnteams. De avond zal ook 

zeker geen monoloog van Claire zijn maar gaan we graag in gesprek over het coachen 

van breedtelijnteams. Na deze avond is de kans groot dat u anders tegen coachen 

aankijkt, andere mogelijkheden doorziet en anders met uw team aan het werk gaat dan 

voorheen! 

 

Naar onze mening een uitdagende avond sessie met een interessant karakter. Wij hopen 

ook uw interesse te hebben gewekt en zien u graag op dinsdag 19 maart.  

Inloop deze avond is vanaf 19.45 uur. De presentatie start om 20.00 uur en wordt 

gehouden in de ABN*AMRO ruimte bij Push. Omstreeks 22.00 uur is het programma 

afgelopen.  

 

Wij wensen u een fijne voorjaarsvakantie en alvast veel coachplezier de komende lente 

competitie.  

 

Mocht u verhinderd zijn, dan vernemen wij dat graag.  

 

 

Met sportieve groet,  

 

namens de Jeugd Commissie B.H.V. Push  

Teun van Deijck  

Voorzitter Jeugd Commissie breedtelijn 
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WIE BEN IK  
 

 

Mijn naam is Claire Hendriks, Geboren in 1980 te Breda. Samen 

met mijn twee zussen (we zijn een drieling), en mijn ouders heb ik 

jarenlang in Prinsenbeek gewoond. De basisschool tijd was op de 

Griffioen in Prinsenbeek. Daarna mijn middelbare schooltijd gehad 

in Breda op het Newman College. Vervolgens ben ik het CIOS in 

Goes gaan doen en heb ik dit afgerond met een MBO niveau 4 

diploma.  

 

 

Daarna ben ik gaan werken in een fitnessbedrijf/zwemschool waar ik allerlei doelgroepen 

heb getraind. Zoals babyzwemmen/peuterzwemmen/abc zwemmen/aqua-

fitness/fitness/receptiewerk/klimfeestjes…etc. Daarnaast ben ik al vanaf mijn zevende 

helemaal verzot op sporten. Ik heb geturnt, getennist en gehockeyd. Dat laatste heb ik 

jarenlang op het hoogste clubniveau beoefend. Ook heb ik mogen proeven aan 

internationale hockey op jeugd en senioren niveau. In 2007 zijn we zelfs wereldkampioen 

zaalhockey geworden, iets waar ik tot op de dag van vandaag nog steeds enorm trots op 

ben. Trots omdat ik dit heb mogen meemaken.  

 

Zeventien jaar heb ik met veel plezier gewerkt op het ROC in Tilburg bij de opleiding 

Sport en Bewegen. Daar heb ik ongeveer 3000 jongeren gecoacht in hun loopbaan en op 

persoonlijk vlak. In augustus 2018 heb ik daar afscheid genomen en ben ik volledig aan 

de slag gegaan met mijn eigen bedrijf.  

 

Ook ben in dienst van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond. Vanaf 2010 bekleed( 

bekleedde)ik daar verschillende managersfuncties: Nederlands zaalteam dames (2010-

2012) Nederland jongens onder 16-jaar (2012-2018), Nederland jongens onder 18 

(heden) en het Nederlands zaalteam heren (2015-heden).  

 

Naast al deze activiteiten ben ik ook betrokken als manager van Hélène Hendriks. Zij is 

werkzaam als presentatrice van onder andere de eredivisie voetbal, de Champions league 

en Glory kickboxing.  

 

Mijn hele leven heb ik al een klik met kinderen/jongeren en heb ik de behoefte om een 

glimlach te krijgen om het gezicht van ieder persoon. Zolang het leven het toelaat moet 

je kind kunnen zijn. Stralen van oor tot oor. Gehoord worden en vooral gezien worden in 

wie je daadwerkelijk bent. Kinderen en jongeren ervaren mij als een toegankelijk 

persoon. 

 

 

 

 

  


