
Natuurlijk, op het moment dat ik dit aan het schrijven ben, is iedereen nog aan het 
genieten van zijn of haar wel verdiende vakantie en zich aan het opladen voor het 
komend seizoen, dat te wachten staat.  

Heel erg blij ben ik met het initiatief van de werkgroep om de nieuwsbrief weer op 
te pakken. Er is veel werk aan vooraf gegaan om hier weer mee te starten, geluk-
kig zijn er binnen onze vereniging leden opgestaan, die het belang hiervan ook in-
zien, goed werk en succes ermee! 

Mij is gevraagd om elke nieuwsbrief een woordje te schrijven en daaraan wil ik 
graag meewerken, hierin zal ik o.a. vertellen wat mij de afgelopen tijd is opgevallen 
en wat ons te doen staat. 

De teams zijn al voor de vakantie begonnen met de voorbereiding van het nieuwe 
seizoen, de heren staan komend jaar onder leiding van Ad van Geffen en de dames 
van Leo Kusters. We zijn erg blij dat deze mensen deze taak voor hun rekening wil-
len nemen, deze heren zijn binnen onze vereniging bekend door hun jaren lidmaat-
schap die ze hebben, heren succes met jullie taak. Verdere invulling van de andere 
teams is bijna rond en daar zijn we zeer blij mee. Wij wensen iedereen dan ook 
heel veel succes het komend seizoen. De dames 1 staan dit seizoen wel voor een 
geweldige uitdaging nu ze zijn gepromoveerd naar de hoofdklasse. Deze uitdaging 
zullen ze met beide handen aanpakken en we zien wel wat het niveau van onze da-
mes zal zijn. Daar we nog een zeer jong team hebben is de uitdaging des te groter, 
succes dames! 

Verder hebben we de afgelopen periode als vereniging nog een geweldige prijs ge-
wonnen. Dit hebben we te danken aan Nena Maas, die onze vereniging had inge-
schreven bij Hansa-Flex, waar ze een prijs won ter waarde van € 1000,00, te be-
steden aan onze jeugdleden. Waar dit aan besteed wordt zullen jullie binnenkort 
wel zien, maar ben zeer tevreden met het idee van Nena. 

We zijn als vereniging op kamp geweest in de maand juni, we waren met de fiets 
van De Postel naar het verblijf in Mierlo gefietst waar we het hele weekend door 
gebracht hebben met een goed gevuld programma dat in elkaar gezet is door de 
AC. Zowel de leden als de organisatie waren zeer tevreden met het geslaagde 
kamp. 

De komende maand staan o.a. het toernooi met de andere handbalverenigingen De 
Sprint & Niobe op 16 september gepland. Een initiatief dat is ontstaan door een 
sponsor uit Asten, die dit graag mede wil ondersteunen. Wij gaan daar als vereni-
ging met alle jeugd, een heren en dames team aan deelnemen. 

Verder zal het bestuur de komende maanden een uitwerking maken van de organi-
satie van de handbalvereniging; we zijn de taken en verantwoordelijkheden binnen 
het bestuur en commissie op het papier aan het zetten. Verder zullen we het een 
en ander uitwerken dat op de ledenvergadering is besproken met het gaan werken 
van het puntensysteem binnen onze vereniging. 

Graag wil ik het tot slot nog even hebben over onze taken en verantwoordelijkhe-
den. Ik heb hier in het begin van het jaar al met jullie over gesproken. Om een 
goed draaiende vereniging te houden, zou ieder lid hier een goede invulling aan 
moeten geven. Wij als bestuur en commissies kunnen dit niet alleen en daar heb-
ben we jullie als scheidsrechter en zaalwacht ook zeker bij nodig. Ook zijn er na-
tuurlijk altijd nieuwe mensen welkom als bijvoorbeeld trainer, coach en commissie-
lid. 

Ik wil nogmaals de leden die de nieuwsbrief op gepakt hebben veel succes toewen-
sen en hoop dat we op deze manier nog meer info naar onze leden en buitenstaan-
ders kunnen sturen. 

Tot de volgende keer. 

Ben van den Boomen. 

Voorwoord door de voorzitter 

Natuurlijk is het belangrijk om de nieuwe trainer en coach van de Heren van Hand-
bal Someren wat beter te leren kennen, en daarvoor is deze rubriek de uitgelezen 
kans! Ad van Geffen behoort tot de langst ingeschreven leden van Handbal Some-
ren (lid sinds 1976!), maar is voor veel leden waarschijnlijk een nieuw gezicht. Na 
een periode fanatiek de Heren A-jeugd van Asten getraind te hebben, vond hij het 
weer eens tijd worden om actief te worden bij Handbal Someren. Of speelden an-
dere motieven hierbij ook een rol? We hebben Ad een paar vragen en stellingen 
voorgelegd, zodat we een beter beeld krijgen van het nieuwe gezicht van de Heren 
1. 

Klik hier om het interview te lezen. Hij vertelt hierin onder andere over hoe hij 
(weer) bij Handbal Someren terecht is gekomen en wordt voor stellingen als 
‘Kleintjes of Oudjes?’ en ‘Handbal Someren of Niobe?’ gezet. Zeker lezen dus! 

    Links: 

We vertrokken op de fiets, en de D-jeugd met de auto, vanuit de Postel naar de 
Blauwe Kei in Mierlo. Daar (doorweekt) aangekomen gingen we een kamer uitzoe-
ken, onze spullen uitpakken en kregen we een lekker broodje knak en soep. Het 
thema van het weekend was al eerder bekend: piraten. Iedereen had dus al een 
beetje zitten bedenken wat we gingen doen. Er waren 6 groepen gemaakt die gin-
gen strijden op de titel van het piratenkamp 2012. Zoals ieder jaar begonnen we 
weer met het rode draad spel. Dit jaar moesten we een paar muntjes proberen te 
laten vallen in een bekertje, die in een emmer water stond. Hierna volgde het 
nachtspel in de bossen. We moesten in het donker naar geluiden zoeken die ge-
maakt werden. Terug bij de Blauwe Kei gingen we naar bedje toe, alleen de wat 
ouderen bleven nog beneden.  

Vroeg opstaan en ochtendgymnastiek hoort nu eenmaal bij het kamp, dus met te-
genzin rolden we de volgende dag om 7 uur ons bed uit. Een enkeling (we zullen 
geen namen noemen) bleef stiekem in zijn bed liggen en miste de ochtendgym. Na 
het ontbijt was er weer het rode draad spel en vervolgens startten we met de foto-
tocht. We moesten foto’s maken van een groepslid plus iets anders, wat verschilde 
van een 30-plusser in een handstand tot een gulden. Halverwege de middag gingen 
we terug naar de kamplocatie om het rode draadspel nog een keertje te doen. Toen 
begon waar het voor piraten echt om gaat: schatzoeken. Helaas waren er na lang 
zoeken maar 4 van de 6 kisten gevonden. De dromen van sommige piraten gingen 
dus in rook op. Terug bij de Blauwe Kei stond er een frietwagen voor ons klaar, dus 
dat was lekker smullen van al die frietjes. ‘s Avonds deden we eerst spelletjes van 
De jongens tegen de meisjes en daarna hadden we de avond vrij om te FEESTEN. 

Zoals al eerder gezegd hoort vroeg opstaan erbij, dus ook op de laatste dag zaten 
we vroeg aan het ontbijt. Dit moest ook wel, want er stond een handbaltoernooitje 
op het schema. Hierbij zou beslist worden wie de winnaar van het kamp was, dus 
de spanning was om te snijden. Toen het handbaltoernooitje voorbij was moesten 
we alles weer gaan inpakken en opruimen. Alles goed en wel ingepakt, vertrokken 
we naar het Wolfsven om te gaan zwemmen. Het water was wel erg nat maar het 
was er weer gezellig. We gingen weer op de fiets naar huis en, eenmaal thuisgeko-
men van het leuke, gezellige maar ook vermoeiende handbalkamp, vielen volgens 
mij de meesten in slaap. 

De foto’s kun je hier bekijken 

Handbalkamp 15, 16 en 17 juni 2012 

 14 augustus: de trainingen 
beginnen weer 

 24 augustus: die Heise Bier-
feesten 

 16 september: SAFE taxatie 
toernooi met Niobe en de 
Sprint 

 30 september: verenigingsdag 

Agenda 

De jarigen van augustus 

    Handbal Someren 

Dames A  2 (4) 

Heren A  1 (4) 

Dames B  5 (6) 

Heren B  6 (6) 

Dames C  4 (5) 

Gemengd C  5 (6) 

Gemengd D1  3 (5) 

Gemengd D2  5 (5) 

Bekijk het nieuwe programma 
binnenkort hier 

O 

Eindstanden veldcompetitie 

De pen is beland bij… Ad van Geffen! 

De Heren A zijn vorig jaar kampioen geworden in de veldcompetitie.  

We begonnen meteen met een overwinning van 39-11 en daarna met een overwin-
ning van 37-14. Hierna kwam onze concurrent voor het kampioenschap bij ons op 
bezoek, maar tevergeefs, want we kwamen op voorsprong en dat gaven we niet 
meer weg, maar zakten wel wat in dus de einduitslag was 25-20 in ons voordeel. 
Toen ging de zaalcompetitie in, maar daar waren we een middenmootteam. We 
gingen verder in de veldcompetitie, om te winnen en dat deden we, want we gingen 
verder waar we gebleven waren. Meteen weer een wedstrijd gewonnen met 41-8 
en toen de tweede wedstrijd werd gewonnen waren we al zeker van het kampioen-
schap. Alleen de laatste wedstrijd uit was een ramp. Niet omdat we verloren had-
den, maar vanwege de slechte weersomstandigheden. Regenachtig op het asfalt 
spelen. Dan stuit je een keer met een bal en dan vliegt die de hele tijd uit je hand. 
Uiteindelijk hebben we het kampioenschap gevierd met een gezellige barbecue bij 
onze coach. En nu gaan we kijken of we het opnieuw kunnen doen. Kampioen wor-
den in de veld en in de zaal met nieuwe spelers van de B-jeugd. En natuurlijk gaan 
er ook weer oudere spelers bij ons weg. Ik wens zeker ieder team succes voor het 
komende seizoen en hoop dat Handbal Someren het seizoen met meer kampioen-
schappen kan afsluiten. 

Heren A kampioen! 

De bal was deze keer voor Tjitske Joosten. We hebben haar een paar vragen ge-
steld over handbal en over haarzelf. Zo vindt Tjitske de leukste momenten in de 
wedstrijd als ze scoort. De leukste activiteit is volgens Tjitske handbalkamp, daar 
twijfelde ze niet aan! Verder heeft iedereen wel hobby's buiten handballen, die van 
Tjitske is paardrijden. Veel kinderen hebben al wel een idee van wat voor een be-
roep ze later willen gaan doen, maar Tjitske heeft nog helemaal geen idee. We heb-
ben Tjitske ook gevraagd wat haar lievelingseten is: koude macaroni, haar lieve-
lingsdieren zijn pony's en honden en haar lievelingskleur is roze. Tot slot is haar 
lievelingsland om op vakantie te gaan Portugal. Ze heeft alleen wel een hekel aan 
spinnen. De laatste vraag die we aan Tjitske gesteld hebben is: Heb je een hand-
balidool? Natuurlijk had ze die een, en we kunnen nu met trots zeggen dat Leo Kus-
ters een fan heeft en wie weet misschien nog wel veel meer. 

En de bal die is voor… Tjitske Joosten! 

 Dames 1 gepromoveerd is en 

dit seizoen zal uitkomen in de 

hoofdklasse C? 

 Heren 1 en dames 2 helaas 

gedegradeerd zijn? 

 We dus wel twee kampioens-

feestjes verwachten aan het 

eind van het seizoen? 

 Heren 1 nieuwe warmloop-

shirts krijgt? 

 Tonnie van Brussel vorig jaar 

foto’s heeft gemaakt? 

 Deze nu hier te bewonderen 

zijn? 

 En de foto’s van het Niobe-

toernooi hier? 

 Je alle Olympische handbal-

wedstrijden hier of hier kunt 

bekijken? 

Wist je dat... 

Wil je je aan– of afmelden voor deze nieuwsbrief of heb je vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar 

redactiehandbalsomeren@gmail.com  

Even voorstellen... 

5. Sjimmie Meeuws (1995) 

6. Veerle Kusters (2000) 

13. Nicole Reinders (1994) 

15. Anne van Steenbergen (1980) 

17. Anouk Hanssen (1990) 

19. Jim Vriens (1998) 

30. Elène Kusters (1993) 

De jarigen van september 

Nieuwsbrief      

Anouk Hanssen 
Team: Dames Senioren 2 
Hoeveel jaar bij handbal: 12 jaar 
Positie: Rechtsopbouw/ rechtshoek  
School/werk: Master Bestuurskunde 
RU Nijmegen/eetcafé Blank Water  
 
Leon Linders 
Team: Heren 1 
Hoeveel jaar bij handbal: 6 jaar 
Positie: Leider 
Werk: Mechanical Engineer  
 
Noraly Maas 
Team: Dames A1 
Hoeveel jaar bij handbal: 9 jaar 
Positie: Linkshoek/ cirkel 
School/werk: IBA aan Universiteit 
van Tilburg/Kwekerij Wim Peters en Kan-
tine van de Postel  
 
Rob Hanssen 
Team: Heren Senioren 1 
Hoeveel jaar bij handbal: 11 jaar 
Positie: Linkshoek 
School/werk:Sociale Studies aan de 
Fontys Hogescholen/Woonbegeleider 
bij epilepsiecentrum Kempenhaeghe 
Rutger van de Voort 
Team: Heren Senioren 1 
Hoeveel jaar bij handbal: 6 jaar 
Positie: Keeper 

School/werk: HBO Accountancy/ Ac-
countant bij AccountXperts bv Someren 
 
Sjim Meeuws 
Team: Heren A 
Hoeveel jaar bij handbal: 12 jaar 
Positie: Cirkel/ midopbouw  
School: toerisme en recreatie op De 
Rooi Pannen  
 
Sylvia van Bree 
Team: Dames Senioren 1 
Hoeveel jaar bij handbal: 8 jaar 
Positie: Linkshoek 
School/werk: Werktuigbouwkunde 
aan de TU Eindhoven/Jumbo Someren 
 

Omdat het alweer 3 jaar geleden is dat de laatste nieuwsbrief verscheen en wij 
vonden dat zo’n leuke vereniging als Handbal Someren toch zeker een nieuwsbrief 
verdient, gaan wij jullie vanaf nu elke 6 weken voorzien van al het nieuws binnen 
onze vereniging! 

De redactie bestaat uit: 

De activiteitencommissie (AC) regelt allerlei leuke uitstapjes voor verschillende 
teams en probeert daarmee leden binnen de vereniging dichter bij elkaar te bren-
gen. Zo heb je bijvoorbeeld de nieuwjaarsreceptie, het eetfeest, de verenigingsdag 
en natuurlijk het handbalkamp! 
 
Nieuwjaarsreceptie 
De nieuwjaarsreceptie is bedoeld voor iedereen die iets met de handbalvereniging 
te maken heeft. Oftewel: alle actieve leden, minder actieve leden, maar ook de vrij-
willigers, sponsoren en begunstigers. Tijdens de receptie wordt er onder het genot 
van een glaasje champagne door de voorzitter teruggekeken op het voorafgaande 
jaar. Ook wordt er dan verteld wat de plannen zijn voor het komende jaar. Daar-
naast is het gewoon een onwijs gezellige avond en vanuit de AC hopen we er ieder 
jaar meer leden te zien! 
 
Eetfeest 
Ook bij het eetfeest is iedereen van harte welkom. Niet alleen leden, vrijwilligers, 
sponsoren en begunstigers maar ook familieleden, kennissen, vrienden en vriendin-
nen. Hoe meer zielen hoe meer vreugd! Met het eetfeest hebben we altijd een grote 
barbecue en heel veel lekker eten. Deze activiteit staat nog in de kinderschoenen 
en belooft in de toekomst een groot succes te worden. 
 
Verenigingsdag 
De verenigingsdag is in het leven geroepen om de sponsoren en begunstigers te 
kunnen laten zien wie we zijn en wat we doen bij Handbal Someren. Daarnaast is 
de verenigingsdag een ideaal moment  om de leden dichter bij elkaar te brengen en 
daarnaast worden er op deze dag altijd nieuwe teamfoto’s gemaakt. Het is een ge-
zellige dag met verschillende spellen of toernooivormen en zowel de dames 1 als de 
heren 1 spelen die dag een wedstrijd. 
 
Handbalkamp 
Het handbalkamp is de leukste activiteit van het jaar!! Zowel kinderen van de D-
jeugd als de senioren gaan een weekend naar een bepaalde locatie om daar allerlei 
leuke activiteiten te ondernemen. Een lekker actief weekend met veel verschillende 
activiteiten zoals bosspellen, spooktochten, zeskamp en een rode draadspel. Zo 
leren de leden van de vereniging elkaar goed kennen, wat zorgt voor veel gezellig-
heid! 

De Activiteitencommissie 

1. Renske Goossens (2002) 

4. Dennis Schonenberg (1988) 

9. Elle van den Boomen (1989) 

10. Geert Kessels (1994) 

10. Sabine Scheepers (2003) 

11. Sanne Mutsers (1992) 

13. Michelle Kusters (1991) 

13. Frits Hurkmans (1983) 

15. Ingrid van den Boomen(1994) 

26. Joris Robben (1978) 

26. Rick Swinkels (1987) 

28. Corien van Deursen (1998) 

30. Leo Leenen (1983) 

31. Kristel van Brussel (1998) 

 Voorwoord 
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Inhoud 
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