
 

 

Als ik dit schrijf heb ik eerst nog eens de eerste nieuwsbrief gelezen en ben ik trots 
dat die er zo goed uit ziet. We complimenteerden de redactie met dit resultaat en 
gaan er van uit dat deze de komende tijd zo goed blijft lopen. NOGMAALS MIJN 
COMPLIMENTEN. 

Als eerste wil ik jullie vertellen dat de vrijwilligers de laatste tijd in ons voordeel 
werken en dat wil zeggen dat de volgende opstaande functies binnen de commissie 
en bestuur opgevuld zullen worden: 

In het bestuur heeft Joan Swinkels aangegeven de taak als voorzitter van het AC 
niet te kunnen combineren met het werk en vaderschap en dat betekende een va-
cature die opgevuld moest worden. 

In de vergadering van augustus hebben we hier binnen het AC over gesproken en 
deze functie zal worden ingevuld door Barry van Horrik. Wij wensen hem daar veel 
succes mee en hebben alle vertrouwen dat hij de taak van Joan goed over zal ne-
men. 

Verder is het AC nog op zoek gaan naar enkele leden als verstrekking van deze 
commissie, dus als iemand zich geroepen voelt je kunt je zo aanmelden bij het AC. 

Binnen het TC zal Peggy Leenen de taak secretaris op zich gaan nemen en daarmee 
is deze commissie ook weer voltallig. 

De ledenadministratie komt in handen van Ninke Joosten, die dit over gaat nemen 
van Bianca Muis. 

Dus we kunnen zeer tevreden zijn met de invullingen van de functies en dat geldt 
ook voor de trainers & leiders voor alle teams. Wij wensen iedereen ook veel succes 
toe en een sportief seizoen. 

Als deze nieuwsbrief uitkomt hebben we het eerste handbal toernooi dat georgani-
seerd wordt door Handbal Someren, Niobe en De sprint erop zitten. Het is een toer-
nooi dat handbal binnen de gemeentes onder de aandacht moet brengen en hopen 
dan ook op een geslaagd evenement. 

Verder staat de verenigingsdag voor de deur en daar zullen onze teams gepresen-
teerd worden, sommige zullen een nieuw tenue krijgen, zoals in de vorige nieuws-
brief aangekondigd.  De prijs die we dankzij Nena Maas hebben gewonnen zal be-
steed worden aan de D & C jeugd. De D-jeugd zal voorzien worden van trainings-
pakken en de C-jeugd van polo’s. Verder zullen nog enkele ballen aangeschaft wor-
den voor de trainingen. Nena, mooi dat je aan onze vereniging gedacht heb bij de 
inschrijving en nogmaals bedankt. Deze middag zullen ook verder werken aan de 
teambuilding binnen de vereniging door eerst gezellig een spelletje te spelen en 
daarna samen een drankje te nuttigen bij Hans. We hopen dat vele ouders van on-
ze jeugdleden aanwezig zullen zijn, verder zijn alle sponsoren van de vereniging 
uitgenodigd om van deze middag een geslaagd festijn te maken. 

En natuur beste handbalvrienden zal de competitie beginnen en daar is het toch in 
grote lijnen waar het om draait binnen de vereniging: het spelen van het spel. Veel 
van jullie willen natuurlijk naar een zo hoog mogelijke eindstand werken maar ook 
belangrijk is dat we met plezier en sportief met elkaar omgaan en dat wens ik jullie 
allen het komend seizoen. 

Tot de volgende keer. 

Ben van den Boomen. 

 

 

 

Woordje door de voorzitter 

Als er iemand binnen Handbal Someren wakker wordt met handbal, naar bed gaat 
met handbal, en bijna héél zijn vrije tijd aan het handbal en aan zijn teams be-
steed is het deze man wel… Met sommige van zijn jeugdtalentjes is hij met groots 
gemak in tien jaar tijd de Dames senioren ingegroeid. Waarbij hij het eerste team, 
eveneens zo succesvol als toenmalige meisje B & A, na een seizoen liet promove-
ren naar de Hoofdklasse.  

Een bijzondere man? Een goede trainer met een heldere visie en grootse ambities? 
Of gewoon geluk gehad met zijn speelsters? En zit er trouwens ook een keerzijde 
aan dit succes, of ziet hij de ontwikkelingen van (de dames van) Handbal Someren 
positief tegemoet? We hebben Leo een paar vragen en stellingen voorgelegd, zodat 
we een beter beeld krijgen van deze veelbesproken man van de vereniging. 

Klik hier om het te lezen. 

    Links: 

Zoals jullie in 't Contact hebben kunnen lezen heeft Jumbo Welten in Someren een 

actie opgezet waarmee je de clubkas kunt spekken. Uiteraard doen wij van Handbal 

Someren daar aan mee. Het enige wat moet gebeuren is boodschappen doen bij 

Jumbo Welten en spaarzegels sparen. Bij besteding van elke € 5,- krijg je een zegel 

en met een volle spaarkaart krijgt de vereniging € 1,-. 

 

De volle spaarkaarten moeten ingeleverd worden bij onze vereniging zodat ons 

contactpersoon deze bij de Jumbo in kan leveren. Dit kun je doen door ze in de 

brievenbus te stoppen in de handbalkastkast van hal A in sporthal "de Postel", 

eventueel kan dit ook bij je trainer/coach of bij Patty Joosten. 

 

De actie loopt nog tot en met 21 oktober, dus ga nog lekker even winkelen bij Jum-

bo Welten en spek onze clubkas! 

 

Namens Handbal Someren alvast bedankt.  

Sponsoractie bij Jumbo Someren  

 30 september: verenigingsdag 

 17 oktober: bioscoop 

 9 november: inleveren boek-
jes Grote Clubactie 

 27/29 november: sinterklaas-
avond 

 27 december: scholentoernooi 

Agenda 

De jarigen van oktober 

    Handbal Someren 

Dames A  4 (5) 

Heren A  1 (5) 

Dames B  3 (6) 

Heren B  5 (6) 

Dames C  4 (5) 

Gemengd C  4 (5) 

Gemengd D1  4 (5) 

Bekijk het programma hier 

Tussenstand veldcompetitie 

De pen is beland bij… Leo Kusters! 

De Heise Bierfesten waren weer in het weekend van 24 tot en met 26 augustus. 
Maar dit jaar kwam het idee van de activiteitencommissie om hierheen te gaan met 
de A-jeugd en Senioren van Handbal Someren. En toen kreeg Sjim natuurlijk weer 
de eer om hierover een klein verslag te schrijven voor in de nieuwsbrief. En ja hoor 
ik zit er dan met de Boys van de Heren A en ik krijg meteen weer van links en 
rechts en boven en onder te horen. “Niet te zat eh je moet nog een stukje schrijven 
voor de nieuwsbrief en dadelijk weet je niks meer.” Dus ik zeg dan maar meteen 
weer: ik ben nooit TE ZAT . Dus ik heb gehoopt dat het zo wel overkwam. 

We kwamen dus aan rond 8 uur en het was al redelijk druk. We konden gelukkig 
nog wel aan een aantal tafel zitten, en we hoefden niet lang te wachten voordat we 
een pul konden halen voor het bier. Het eerste uur was het nog al een dooie boel 
totdat het echt op gang begon te komen. Mensen gingen op de tafels staan dansen 
en gek doen. Dus een aantal mensen van onze vereniging dachten: zullen we eens 
gezellig gaan mee dansen. Waaronder wij ook. En rond 10 uur werd het echt gezel-
lig met dansen, sterke verhalen vertellen en wat drinken. Er was gelukkig wel een 
limiet aan mensen die in de tent mocht zijn, want het werd er warm binnen en 
druk. Er was gelukkig wel genoeg ruimte om normaal wat te drinken. Maar er zijn 
altijd weer een stel gekken bij die dat niet kunnen. En op je pul die je gehaald had 
stond borg. Dus kapotte pul was geen borg meer terug, maar ik hoor al mensen 
denken: die gaan toch bijna niet kapot?! Geloof mij dat kan echt.  

Nou dit was wat er zo allemaal was gebeurd op de Heise Bierfesten van wat ik ge-
zien heb, want ik kan niet weten wat mensen achter mijn rugje om doen. 

De foto’s kun je hier en hier bekijken. (Om de foto's te bekijken moet je wel inlog-
gen met je facebook account) 

 

 

Die Heise Bierfesten 

Leeftijd: 8 

Team: Gemengd D 

Hoe lang op handbal: 1,5 jaar 

Wat vind je leuk aan handballen? 

Eigenlijk alles: de wedstrijden, trainingen en het team. 

wat vind je dan het leukste aan de training? 

Matbal 

Wat vind je het leukste moment tijdens de wedstrijd? 

Samen met je vrienden overspelen 

Wat is de leukste activiteit van de vereniging? 

Ik weet het niet zo goed, want ik zit nog niet zo lang op handbal. Maar ik denk de 

verenigingsdag! 

Wie is je handbalvoorbeeld? 

Arjan 

Welke hobby's heb je nog meer? 

Zwemmen, hockey en afspreken 

Op welke school zit je? 

Leerrijk (voorheen Viersprong) 

Wat zijn je lievelings... 

Eten?  friet 

Kleur?  rood 

Land?  Thailand 

Dier?  hond 

Wat wil je later worden? 

Misschien wel een goede handballer! 

En de bal die is voor… Pooh Arasana! 

 De dames 2 nog altijd op zoek 

zijn naar een coach? 

 Het schema voor de zaalcom-

petitie hier te bekijken is? 

 Kristel van Brussel opnieuw 

geselecteerd is voor de Bra-

bantse Selectie? 

 Wij haar hiermee als redactie 

van harte mee willen felicite-

ren? 

 Handbal Someren tijdens het 

SAFE-toernooi de meeste 'fair 

play' winnaars had?  

 De Dames A, ondanks hun af-

wezigheid, hier ook een bijdra-

ge aan heeft gehad?   

 De jongens B op zoek zijn 

naar versterking? 

 Er door onze vereniging 

dit seizoen niet om de beker 

gestreden gaat worden? 

(wegens een gebrek aan 

scheidsrechters)? 

   

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  

Nieuwsbrief      

Op zondag 16 september heeft onze vereniging voor het eerst deelgenomen aan 
het SAFE-toernooi. Een zaaltoernooi dat plaatsvond in de Peelhorst te Deurne, 
waarbij er door alle teams van handbalvereniging Niobe, de Sprint en Handbal So-
meren gestreden werd om de titel ‘beste fair-playteam’. Gedurende dit toernooi 
werden er tevens clinics gegeven aan onze jeugdleden en de keepers door onder 
andere enkele leden van BEVO. In dit ‘gesprek’ hebben we meerdere leden en 
handballiefhebbers van onze handbalvereniging tijdens het toernooi een aantal de-
zelfde vragen voorgelegd. Hiermee proberen we een indruk van deze eerste editie 
van het toernooi te geven.  

Even voorstellen: 

1. Sharon Vossen 

toekomstig speelster Dames 2 (Nu nog als ‘coach’ mee)  

2. Dirk van Bussel 

Toeschouwer  

3. Yvon de Wit 

Speelster meisjes B  

4. Heren A  

(o.a. Ruud Geraerts & Tom Hanssen)  

5. Robin Berkers 

Keeper Eurotech/Bevo HC  

  

Wat dacht je toen je vanmorgen opstond?  

1. We zien wel wat de dag ons brengt! 

2. Ik blijf nog even liggen… 

3. Lekker vroeg! 

4. Ruud: Tja niet veel, Tom: ik wil nog niet opstaan 

5. Waar ben ik? 

  

Wat vind je van dit toernooi? (organisatie e.d.) 

1. Slecht! Onduidelijkheid over de tijden en dergelijke… 

2. Ik heb geen idee, maar ‘van horen zeggen’ is het niet zo best. 

3. Ik had verwacht dat we meer mochten spelen, we hebben alleen tegen de Sprint 
gespeeld (Niobe durfde volgens mij niet, haha). We mochten gelukkig de wedstrijd 
van onze A ook spelen.  

4. Slecht! Het is niet veel… 

5. Verenigingen hebben te weinig aandacht besteed om leden hierheen te halen, 
dat is jammer voor onze clinics. Ze zijn uiteindelijk alleen door Handbal Someren 
goed bezocht.  

  

Wat vind je van alle extra activiteiten (clinics en dergelijke) van dit toernooi? 

1. Voor de jeugd ziet het er wel oké uit, je krijgt er als damesteam niet zoveel van 
mee… 

2. Niks van gezien, wel leuk dat BEVO ook iets komt doen voor de kinderen! 

3. We hadden er wel wat meer van verwacht. Was wel leuk maar we stonden he-
laas veel stil.  

4. We deden met de Heren 1 mee, we hebben maar de helft meegedaan van die 
clinics, maar het was niet zo geweldig.  

5. Goed georganiseerd, alleen jammer dat er maar zo weinig spelers op af zijn ge-
komen.  

  

Hoe schat jij de kans op succes vandaag in voor Handbal Someren? 

1. Ik denk dat we gaan winnen… Ik weet in ieder geval dat jullie wel lief zullen zijn 
voor de tegenpartij (voor de fair play gaan we dus in ieder geval) 

2. Wat ik nu van de Heren zie, wordt het niet veel (5-0 achterstand in het begin 
van de wedstrijd). Ook gooit Mark meteen de 1e bal recht in het gezicht van de 
keeper, dus denk dat we dat ‘fair play’ ook niet echt zullen gaan winnen, haha. 

3. We hadden helaas de A wedstrijd verloren, maar waren natuurlijk wel heel spor-
tief;) 

4. Zowel op sportief als op winst zijn we uiteraard 1e geworden… 

5. Voor de Dames 2 op het gebied van ‘fair play’ héél groot… 

  

Mooiste momentje van de dag 

1. …Mag ik daar nog op terugkomen? Haha 

2. De bal die Dennis (keeper Heren 1) zojuist tegenhield! 

3. Geen idee, ik zou het echt niet weten… 

4. Einde wedstrijd/toen het er weer lekker op zat 

5. De gezichtjes van de kleintjes, hoe blij die zijn als ze scoren bij de shoot outs! 

  

  

  

 

 

Het gesprek over het SAFE-toernooi 

1. Maurice van Meel (1991) 

3. Harrie Swinkels (1985) 

9. Pooh Arsasana (2003) 

18. Rilana van Velthoven (1979) 

20. Jovien Adriaans (1965) 

22. Bas Vossen (1993) 

22. Angela Pokrajac (1995) 

23. Yvon Leenders (1988) 

23. Jules van Diepen (1987) 

24. Tessa Slabbers (2002) 

25. Julia van Vroonhoven (2002) 

27. Bianca Muis (1964) 

 Woordje door de voorzitter 
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Inhoud 

19 september 2012   Jaargang 1, nummer 2. 

De Rabobank Peelland Zuid probeert het verenigingsleven op diverse manieren te 

steunen. Zo bestaat sinds 2008 de zogenaamde Rabobank Clubkas Campagne. Tij-

dens deze campagne kunnen leden van Rabobank Peelland Zuid hun stem uitbren-

gen op de vereniging of stichting die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen 

zijn geld waard. 

Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te 

meer geld krijgt deze vereniging of stichting. Dus als je zelf lid bent van de Rabo-

bank, stem dan op onze vereniging! 

Vorig jaar gingen er 135 stemmen naar Handbal Someren wat goed was voor een 

bedrag van € 675,-. Ook dit jaar is deze actie en is Handbal Someren blij met iede-

re stem die zij krijgt. Dit jaar kan er gestemd worden van donderdag 4 tot en met 

maandag 15 oktober 2012. Wij willen jullie hier alvast van op de hoogte brengen 

via deze nieuwsbrief, maar houd de website in de gaten voor meer informatie. 

De Rabobank Clubkas Campagne gaat weer van start! 

Lijkt het jou leuk om binnen onze vereniging meer te doen dan alleen maar te 
handballen? Wil je graag meer leden leren kennen dan alleen de personen uit je 
team? Wil jij samen met al die andere 40 actieve leden je gaan inzetten voor Hand-
bal Someren?  Lijkt het je leuk om een belangrijke rol tijdens handbalwedstrijden te 
spelen? Kun je verantwoordelijkheid aan en heb je het lef om beslissingen te ne-
men?  

Dan kan Handbal Someren jouw hulp goed gebruiken!  

Handbal Someren heeft commissies die jouw hulp goed zou kunnen gebruiken. 
Maar voornamelijk voor het fluiten zoekt de vereniging momenteel nieuwe, enthou-
siaste, actieve leden. Het is een leuke en leerzame aanvulling op je lidmaatschap. 
Een wedstrijd leiden is steeds weer een uitdaging. Je moet situaties goed inschat-
ten en snel beslissingen kunnen nemen. Door als scheidsrechter op het veld te 
staan leer je meer mensen kennen van onze vereniging; Je leert de spelregels be-
ter beheersen en leiding geven. Daarnaast is het bovenal ook erg gezellig!  

Wanneer zien we jou fluitend het veld opgaan? 

De periode dat je alleen maar senioren en oud-leden als scheidsrechter op het 
handbalveld vindt, is al lang voorbij. Steeds meer leden melden zich bij hun vereni-
ging aan voor een opleiding tot scheidsrechter. En dat is ook belangrijk voor onze 
vereniging, want groeien is goed maar vernieuwen moet. Zeker met de huidige re-
gelgeving vanuit de Nederlandse Handbalverbond (NHV) wordt het van steeds gro-
ter belang om het scheidsrechterstekort op te lossen. Want wat leden zich niet al-
tijd realiseren is dat bij het aanmelden van teams voor de competitie ook gelijktij-
dig altijd scheidsrechters (om buiten de deur te fluiten) moet worden aangemeld. 
Momenteel wordt de leververplichting van de externe scheidsrechters uigevoerd 
door leden die al veel voor de vereniging doen, terwijl ook hiervoor geldt ‘veel han-
den maken licht werk’. Ook Handbal Someren hoopt dus dat steeds meer (jeugd)
leden en/of ouders de stap maken om zich als scheidsrechter aan te melden.  

 

Lijkt het je wat om te gaan fluiten (buiten de eigen vereniging) of heb je vragen 
betreffende het scheidsrechtersbeleid van Handbal Someren of de NHV? Neem dan 
gerust contact op met het bestuur, of bekijk masterplan arbitrage (MPA) en de site 
www.scheids.nl voor meer informatie. En houd ‘de Week van de Scheidsrechter’ 
van 6 tot 14 oktober 2012 in de gaten. Want enthousiaste scheidsrechters zijn on-
misbaar! 

 

 

  

Zonder scheids geen overwinning! 

Beste handbalvrienden, 

In deze mail ontvang je de tweede editie onze nieuwsbrief! Wij hopen je weer een 
breed scala aan onderwerpen voor te kunnen schotelen.  

Dit nummer bevat het interview met Leo Kusters. Na de visie van de nieuwe trainer 
van de heren onder een vergrootglas te hebben gelegd, moesten we de kracht ach-
ter de dames senioren natuurlijk ook even aan de tand voelen over zijn mening 
over de gang van zaken in de vereniging.   

Daarnaast zijn we bij het uitbrengen van deze brief nog net niet begonnen aan de 
nieuwe zaalcompetitie, maar hebben we de eerste (senioren-)activiteit en toernooi 
er al op zitten. We zijn namelijk pullen gaan vullen bij de Heise Bierfesten. En het 
gloednieuwe SAFE-toernooi heeft ons weer in laten zien dat ‘fair play’ een belang-
rijk element is van ons handbalspel. Over de sfeer en het succes van deze activitei-
ten vinden jullie dan ook twee verslagen in deze nieuwsbrief.  

Ook is er van  6 tot 14 oktober de ‘Week van de scheidsrechter’, wij hebben initia-
tief genomen om in het kader van deze speciale week jullie te attenderen op het 
scheidsrechtersbeleid van onze handbalvereniging.  

Naast bovengenoemde artikelen bevat deze editie nog veel meer interessante feit-
jes en weetjes, en is de bal bij iemand beland…  

Wij wensen jullie daarom veel leesplezier en alvast succes met de start van het 
zaalseizoen! 

 

Sportieve groetjes, 

 

De Redactie van Handbal Someren 

Sylvia van Bree, Noraly Maas, Sjimmie Meeuws, Rutger van de Voort en Rob & 
Anouk Hanssen  

Voorwoord 

http://www.handbalsomeren.nl/images/stories/Bestanden/nieuwsbrief/handbal_someren_nieuwsbrief_02_leo_kusters.pdf
http://www.jumbowelten.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=61
http://www.handbalsomeren.nl/club/nieuws/192-verenigingsdag-2012
http://www.handbalsomeren.nl/
http://www.facebook.com/#!/handbalsomeren
https://twitter.com/handbalsomeren
http://www.handbalsomeren.nl/
http://www.handbalsomeren.nl/
http://www.nhvbrabant.nl/sportlink/veld2.php?id=ZQ066VA&reload_coolmenus
http://www.facebook.com/media/set/?set=oa.401140879945659&type=1
http://www.facebook.com/media/set/?set=oa.401684693224611&type=1
http://www.nhvbrabant.nl/sportlink/verenigingenweekprog.php?id=ZQ066VA&reload_coolmenus
https://twitter.com/handbalsomeren
http://www.facebook.com/#!/handbalsomeren
http://www.handbal.nl/userfiles/landelijk/Beleid/onderzoeken/onderzoeksrapportage_masterplan_arbitrage.pdf
http://www.scheids.nl/

