
 

 

Nu  voor iedereen de competitie weer is begonnen en de eerste overwinningen of 
verliespartijen achterwege zijn, kunnen we er met zijn allen weer vol  tegenaan om 
het spelletje waar het om gaat te spelen. 

Ik wil nog een keertje terug komen over de mooie trainingspakken en polo’s die we 
hebben gekregen voor onze D & C-jeugd van Hansaflex. Dit ziet er geweldig mooi 
uit en nogmaals onze dank aan Nena Maas 

We kijken ook uit naar naar de uitslagen van de Jumbo actie met het sparen van 
zegeltjes, welk bedrag dit extra voor onze vereniging oplevert. En natuurlijk welk 
bedrag we dit jaar kunnen ontvangen uit de actie van de Rabobank clubactie. We 
willen al onze spaarders en stemmers heel hartelijk bedankten voor hun bijdrage. 

Verder hoop ik dat 17 november met de worstenbroodjesactie onze leden zich volop 
gaan geven om er zoveel mogelijk aan de mensen in Someren te brengen. Dit met 
al dank zegging aan bakker v/d Mortel die deze actie mede ondersteunt. 

Ook zullen we gaan beginnen met het opzetten van de scheidsrechterscursus door 
Tonnie van Brussel en vragen onze leden hier zijn of haar steentje aan bij te dra-
gen, gezien het probleem dat we de laatste jaren hebben, om deze goed in te vul-
len, maar heb hier alle vertrouwen in. 

Verder staat er voor de D & C jeugd een ouderbijeenkomst gepland op 13 novem-
ber waar we als vereniging het e.e.a. uitleggen hoe het in elkaar steekt bij onze 
club, we hopen hier net als vorig jaar een aantal ouders te ontmoeten. 

Ook zal sinterklaas een bezoekje brengen aan onze jongste jeugd in de sporthal en 
dan zullen we zien en of horen of ze allemaal goed opgepast hebben afgelopen sei-
zoen. 

En dan is er de commissie van het scholen toernooi al weer volop aan de gang om 
dit op 27 december weer goed te laten verlopen. Daarbij komt ook de instuif die we 
gaan doen in de sporthal een paar weken voor en na het toernooi. 

We gaan ook nog een opzetje maken om te kijken of we door middel van een poule 
meer info kunnen krijgen uit onze A-B-C jeugd om de ledenwerving hiervoor te 
gaan starten want hier zal nog hard aan gewerkt moeten worden om dit op pijl te 
houden. 

Verder zullen jullie binnen kort meer reclameborden in de sporthal zien hangen. De 
de handbal-, badminton-, volleybal- en korfbalverenigingen zijn er volop mee bezig 
om hier sponsors voor te vinden en als jullie iemand weten die geïnteresseerd is, 
laat het mij maar weten . 

Al met al weer veel te doen de komende tijd buiten het handbal om, maar dat geeft 
niet, dat houdt onze vereniging goed bezig en daar doen we het toch allemaal voor. 

Tot de volgende keer. 

Ben van den Boomen. 

 

Woordje door de voorzitter 

De pen is beland bij Lian van den Boomen, vanaf dit seizoen aanvoerster bij de 
Dames 1. Ze doet ook een aantal dingen bij het bestuur, dus een mooie gelegen-
heid om haar wat in de spotlights te zetten binnen de vereniging! 

Klik hier om het te lezen 

    Links: 

 9 november: inleveren boek-
jes Grote Clubactie 

 17 november: worstenbrood-
jesactie 

 27/29 november: sinterklaas-
avond 

 1 december: laatste dag inle-
veren Jumbo sponsoractie-
kaarten 

 27 december: scholentoernooi 

Agenda 

De jarigen van november 

    Handbal Someren 

Dames 1  8 (12) 

Heren 1  1 (8) 

Dames 2  1 (11) 

Heren 2   10 (10) 

Dames A  1 (10) 

Heren A  1 (9) 

Dames B  6 (7) 

Heren B  5 (9) 

Dames C  2 (8) 

Gemengd C  4 (10) 

Gemengd D1  4 (10) 

Bekijk het programma en de stan-
den hier 

Tussenstand zaalcompetitie 

De pen is beland bij… Lian van den Boomen! 

Op woensdag 17 oktober zijn we met de B-, C- en D-jeugd naar de bioscoop ge-
weest. Je kon kiezen tussen twee fantastische films. In eerste instantie waren dit 
Sammy 2 en Tinkerbell en het geheim van de vleugels. Echter, door een fout van 
Pathé draaide Sammy 2 ineens niet meer en werd deze film vervangen door Mees 
Kees. Het merendeel van de jeugd is naar Mees Kees gegaan, terwijl ik het geluk 
had om samen met Barry naar Tinkerbell te mogen. De film was fantastisch. Het 
verhaal, de humor en de hoofdrolspelers, in één woord: geweldig… Hoe Mees Kees 
was, dat weet ik verder niet, maar volgens mij was dat ook wel een geslaagde film! 

Na de film, tijdens de terugreis naar Someren, hadden we het nog even over de 
films gehad en waren we tot de conclusie gekomen dat het twee hele leuke films 
waren met ontzettend goede verhaallijnen. Het was weer een geslaagde activiteit 
en de films zijn echt twee aanraders! Vooral de film over Tinkerbell. 

  

En ja, wat het geheim van de vleugels nu is, weten we nog steeds niet… J 

  

Namens de Activiteitencommissie, 

Lieke van Brussel 

Naar de bios met de B-, C– en D-jeugd! 

Leeftijd: 10 jaar oud 

Team: Meisjes C 

Hoe lang zit je al op handbal? Ik ben begonnen bij de D-Jeugd, ik denk drie of 
vier jaar.  

Wat vind je leuk aan handballen? Ik vind handballen leuk omdat het een 
teamsport is en je kunt de bal lekker hard gooien.  

Wat vind je het leukste tijdens de training? Ik vind de teamspellen, zoals 
matbal, het leukste tijdens de training. 

Wat vind je het leukste moment tijdens de wedstrijd? Als ik een doelpunt 
maak en iedereen blij is, dat vind ik het leukste moment van de wedstrijd.  

Wat is de leukste activiteit van de vereniging? Ik vind de leukste activiteit 
binnen de vereniging dat we elk jaar op handbalkamp gaan. Normaal ga je op kamp 
met je klas, nu met je sport! 

Wie is je handbalvoorbeeld? Ik vind de Dames A heel erg goed. En Leo 
Leenen want hij is familie van mij.  

Welke hobby's heb je nog meer? Ik heb al op heel veel sporten gezeten, 
zoals op turnen. Turnen vind ik nog steeds leuk. Verder ga ik over een paar weken 
meekijken bij judo.  

Op welke school zit je? Op de Mariaschool. 

Wat is jouw lievelings... 

Eten:  Als we gaan uit eten, eet ik het liefst ravioli of tapas.  

Kleur:  Ik vind groen een bijzondere kleur, daarna komt rood en daarna 
komt   lichtblauw. 

Land:   De Canarische eilanden. Ik was zes toen we daar op vakantie gin-
gen.   We zijn toen eerder weg gegaan omdat mijn neefje was geboren, 
  daarom is dat een fijne herinnering.  

Dier:   De wolf, hier heb ik ook mijn speekbeurt over gedaan. Ik vind ze bij
  zonder omdat ze bijna uitsterven.  

Wat wil je later worden? 

Ik wil later politieagente worden. Ook wil ik proberen om een popster te worden.  

 

En de bal die is voor… Anouk van Engelen! 

 Yvon Leenders (Dames 2) en 

Chris op 23 september een 

dochtertje hebben gekregen, 

die de mooie naam Fenne 

heeft? 

 Er met de verenigingsdag 

weer foto’s zijn gemaakt? 

(teamfoto’s, van de presenta-

tie en van de activiteiten) 

 Barry van Horrik het nieuwe 

gezicht is van de activiteiten-

commissie en dus ook daar-

mee het bestuur komt verster-

ken? 

 De Dames 2 eindelijk een 

nieuwe coach/leider hebben 

gevonden, en wel in een oude 

bekende van de vereniging: 

Sharon Vossen? 

 De webmaster van onze ver-

eniging, Michel Kusters, vanaf 

7 november voor een stage 

in de USA zit? 

 Frits Hurkmans (Heren 2) zijn 

Cindy op 24 november het 'Ja-

woord' gaat geven? 

 Er allerlei vacatures open 

staan om jou te verwelkomen 

als actief lid bij de vereniging? 

Want iedereen weet: Veel 

handen, maken licht werk! 

 Dames A een nieuwe begelei-

der heeft: Carel van den 

Boomen? 

   

 

 

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 30 september was het weer zover, de jaarlijkse verenigingsdag stond op 
het programma. Het was een dag die in het teken stond van saamhorigheid en 
sportiviteit. Eerst werd van ieder team een foto gemaakt met de begeleiders en 
daarna werd je als team voorgesteld en moest je in de spotlight naar voren lopen. 
Vervolgens stonden er activiteiten op het programma die je met je groepje moest 
doen. Het groepje was zo gemaakt dat er van iedere leeftijd en elk team wel ie-
mand bijzat. De activiteiten waren dingen als frieten, op de goal schieten, matbal 
etc. Klik hier om alle foto’s van deze dag te bekijken. We hebben op deze dag 
verschillende personen benaderd en ze elk dezelfde vragen voorgelegd. 

 

Even voorstellen: 

1. Elsemieke Driessen 
Speelster dames A1 

2. Niels van der Hulst 
Jongens B 

3. Anne Steenbergen 
Speelster dames 1 

4. Ton Kusters 
Erelid Handbal Someren 

5. Annemieke van Brussel 
Begeleider dames 1 

 

Wat dacht je toen je vanmorgen opstond? 
1. Heeeeeuuuj verenigingsdag! 
2. Ik heb er best wel zin in eigenlijk 
3. Ik was helemaal fit en dacht ik ga vanavond naar Weert kermis 
4. Even een paar e-mailtjes versturen, dan lekker eten en naar de handbal 
5. Ik moet er al uit. Lekker, handbaldag 

Hoe lang heb je vandaag over je haar gedaan voor de foto? 
1. Niet lang, 5 minuten (ze moest er wel even over nadenken) 
2. Niet erg lang, 5 minuten 
3. Heel de reutemeut duurt een uurtje bij elkaar 
4. Niet lang, want ik wist niet dat ik op de foto moest. Gewoon normaal. 
5. Een minuut….. (zeer twijfelend) 

Wat vind je van het vernieuwde concept van de dag? 
1. Leuk als er wedstrijden zijn, maar kort heeft ook wel iets want dan ben je geen 
hele dag kwijt 
2. Ik vind dat wel fijner, want op zondag wil je liever thuis nog wel dingen doen 
3. Jammer dat er geen wedstrijden meer zijn 
4. Vernieuwing is goed, benieuwd wat te verwachten. Het toont initiatief en dat is 
goed 
5. Toppie, veel leuker. Onderling onder elkaar. Tempo is hoger, meer belangstelling 

Wat vind je van de activiteiten van vandaag? 
1. Teampresentatie en foto’s is leuk, maar activiteiten vond ik leuker in eigen team, 
maar voor verenigingsverband is dit wel beter. 
2. Ik vind het wel leuk, matbal is het leukste. 
3. Is leuk, leukste is met z’n allen samen zijn als vereniging. 
4. Tot nu toe zijn ze leuk, volgens mij vermaakt iedereen zich. 
5. Goed concept, niet te langdradig, kort en snel. Iedereen krijgt z’n aandacht. 

Geef eens 3 woorden die deze dag omschrijven 
1. Handbal, gezelligheid, saamhorigheid 
2. Leuk, gezellig, grappig 
3. Gezelligheid, sportiviteit, enthousiasme 
4. Elk jaar weer leuk (zijn er 4, maar vooruit) 
5. Handbal altijd leuk!  

Het gesprek over de verenigingsdag  

3. Elvira Scheepers (2000) 

10. Tonnie van Brussel (1959) 

16. Merel Robben (2004) 

19. Leo Kusters (1952) 

19. Jan van Brussel (1962) 

21. Suzanne Meeuws (1981) 

25. Danny Sonnemans (1999) 

26. Ellen de Wit (1993) 

27. Rick Hilhorst (2001) 

28. Joan Swinkels (1983) 

 Woordje door de voorzitter  

 De pen is beland bij… Lian van 
den Boomen 

 Wanneer zien we jou fluitend 
het veld op gaan? 

 Naar de bios met de D, C en B
-jeugd! 

 En de bal die is voor… Anouk 
van Engelen! 
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gingsdag 
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Inhoud 

2 november 2012   Jaargang 1, nummer 3. 

Beste handbalvrienden, 

 

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

Dit nummer bevat het interview met Lian van den Boomen. Voor velen bekend als 
een vertrouwde kracht van het eerste damesteam. Na de visie van de trainer/coach 
van dit team te hebben gevraagd, werd het dan nu tijd om ook de nieuwe aanvoer-
der kritisch te bevragen over haar rol in het team. Maar wat minder bekend is mis-
schien haar bijdrage in het bestuur en haar rol als gezicht van de Technische Com-
missie, we hebben haar gevraagd wat ze daarvan vindt. 

We zijn inmiddels, en een aantal teams zeer succesvol, begonnen aan de zaalcom-
petitie, en hebben de verenigingsdag er dus ook al op zitten. Ook is de jeugd naar 
de bioscoop geweest. Over de sfeer en het succes van deze activiteiten vinden jullie 
twee verslagen in deze nieuwsbrief.  

Nadat jullie in de vorige brief zijn gewezen op de ‘Week van de scheidsrechter’, wil-
len we onze senioren en A-jeugd in deze editie wijzen op de mogelijkheid tot het 
volgen van een cursus tot jeugd handbal scheidsrechter bij onze vereniging. 

Naast bovengenoemde artikelen bevat deze editie nog veel meer interessante feit-
jes en weetjes, zo hebben we onder andere de Familie Kessels in the spotlights ge-
zet, komt er een worstenbroodjesactie aan voor heel de vereniging en is de bal we-
derom bij iemand beland…  

Tenslotte willen wij bij dezen Rutger van de Voort hartelijk bedanken voor zijn bij-
drage voor de Redactie van Handbal Someren, hij is helaas door zijn studie niet in 
staat om ons te blijven ondersteunen.  

 

Wij wensen jullie veel leesplezier en alvast succes met aankomende wedstrijden in 
het zaalseizoen! 

 

Sportieve groetjes, 

 

De Redactie van Handbal Someren 

Sylvia van Bree, Rob Hanssen, Noraly Maas, Sjimmie Meeuws en Anouk Hanssen  

Voorwoord 

Leeftijd: 10 jaar oud 

Team: Meisjes C 

Hoe lang zit je al op handbal? Ik ben begonnen bij de D-Jeugd, ik denk drie of 
vier jaar.  

Wat vind je leuk aan handballen? Ik vind handballen leuk omdat het een 
teamsport is en je kunt de bal lekker hard gooien.  

Wat vind je het leukste tijdens de training? Ik vind de teamspellen, zoals 
matbal, het leukste tijdens de training. 

Wat vind je het leukste moment tijdens de wedstrijd? Als ik een doelpunt 
maak en iedereen blij is, dat vind ik het leukste moment van de wedstrijd.  

Wat is de leukste activiteit van de vereniging? Ik vind de leukste activiteit 
binnen de vereniging dat we elk jaar op handbalkamp gaan. Normaal ga je op kamp 
met je klas, nu met je sport! 

Wie is je handbalvoorbeeld? Ik vind de Dames A heel erg goed. En Leo 
Leenen want hij is familie van mij.  

Welke hobby's heb je nog meer? Ik heb al op heel veel sporten gezeten, 
zoals op turnen. Turnen vind ik nog steeds leuk. Verder ga ik over een paar weken 
meekijken bij judo.  

Op welke school zit je? Op de Mariaschool. 

Wat is jouw lievelings... 

Eten:  Als we gaan uit eten, eet ik het liefst ravioli of tapas.  

Kleur:  Ik vind groen een bijzondere kleur, daarna komt rood en daarna 
komt   lichtblauw. 

Land:   De Canarische eilanden. Ik was zes toen we daar op vakantie gin-
gen.   We zijn toen eerder weg gegaan omdat mijn neefje was geboren, 
  daarom is dat een fijne herinnering.  

Dier:   De wolf, hier heb ik ook mijn speekbeurt over gedaan. Ik vind ze bij
  zonder omdat ze bijna uitsterven.  

Wat wil je later worden? 

Ik wil later politieagente worden. Ook wil ik proberen om een popster te worden.  

 

Wanneer zien we jou fluitend het veld opgaan? 

In de vorige nieuwsbrief zijn jullie er al een keertje op gewezen dat enthousiaste 
scheidsrechters onmisbaar zijn voor Handbal Someren. Niet lang daarna heeft onze 
vereniging via de website de mogelijkheid opengesteld voor senioren, A- en oudere 
B-jeugd om zich aan te kunnen melden voor de cursus ‘jeugd-
handbalscheidsrechter 1’. Het volgen van deze basiscursus kan voor jou, als je al 
wat  kennis hebt van het fluiten, een welkome aanvulling zijn. Heb je er nog niet 
eerder als scheids in het veld gestaan? Dan is dit de ideale manier om hiermee te 
beginnen… 

Heb jij je dus inmiddels al aangemeld?  

De korte opleiding Jeugd Handbal Scheidsrechter (JHS1) is bedoeld om jou enthou-
siast te krijgen om als spelleider in het veld te staan bij de wedstrijden van onze D, 
C en B teams. Dat betekent  dat je wedstrijden van onze jeugd gaat leiden binnen 
Handbal Someren (dat wil dus niet zeggen dat er een “leveringsplicht” aan gekop-
peld is). De cursus zal proberen ervoor te zorgen dat jij de jeugd op prettige wijze 
zal kunnen begeleiden in het proces van spelregelkennis. 

De cursus bestaat uit twee “dagdelen” van ongeveer 3 uur theorie en één dagdeel 
praktijk.  
Tijdens de behandeling van de theorie zal worden ingegaan op de persoonlijkheid 
van een spelleider, de gebaren, overtredingen bij de jeugd, en de spelregels en het 
spel. Als dit allemaal behandeld is zal dit worden getoetst in praktische spelsitua-
ties.  

Is deze cursus dus wat voor jou? 

Heb jij zin en tijd om af en toe een wedstrijdje te fluiten? Dan kun jij je aanmelden 
voor deze cursus! Dus niet alleen jij als actief handballer, maar ook jouw ouders 
mogen zich voor deze cursus aanmelden. Als je deze cursus met goed gevolg afge-
maakt ontvang je bovendien een geregistreerd certificaat: JHS1. 

Geef je daarom nu op voor deze cursus die wordt verzorgd door Tonnie van Brus-
sel. Dit kun je doen door een berichtje te sturen naar tc@handbalsomeren.nl, ver-
meld hierin in ieder geval naam, e-mailadres en geboortedatum. 

 

De jaarlijkse ‘worstenbroodactie’ 

Help jij de vereniging weer mee om extra geld op te halen voor leuke activiteiten 
voor alle leden?  

 

Wanneer: zaterdagochtend 17 november 

Tijd: 10:00 – 12:30 

Wie: Alle leden van Handbal Someren 

 

Net zoals vorig jaar, vindt op 17 november weer een ‘worstenbroodactie’ plaats.  

Van alle leden van Handbal Someren wordt daarom verwacht dat ze om 10:00 ’s 
ochtends in de Postel aanwezig zullen zijn. Daarna zal de Activiteiten Commissie 
alle leden in groepjes opdelen, deze groepjes zullen vervolgens in een bepaalde 
wijk of straten langs de deuren gaan om de bonnen voor de worstenbroodjes te 

verkopen.  

De activiteit duurt tot 12:30, waarna er voor iedereen in de Postel soep en broodjes 
staan te wachten.  

Van alle leden wordt verwacht dat zij aan deze eindejaarsactie deelnemen. Kun je 
toch niet meehelpen, zorg dan dat je jezelf tijdig hebt afgemeld bij je trainer of lei-
der. 

De Redactie probeert eens in de zoveel tijd te vernieuwen, na het eerste kwartaal 
een aantal vaste rubrieken aan jullie te hebben getoond, vonden we het nu weer 
eens tijd worden voor het volgende… ‘Het familieportret’. In deze editie zijn de 
spotlights gericht op de mannen van de Familie Kessels, met zijn drieën al ruim een 
decennium lang een fenomeen binnen de jongensteams van Handbal Someren. We 
hebben ze een paar vragen over elkaar & het spelletje voor gelegd:  

 

Stel elkaar eens even voor: 

Joost: Mijn broer Geert is 18 jaar oud (…lijkt 17, haha grapje). Hij zit momen-
teel in 6 VWO. En staat in het handbalveld vaak op de cirkel of in de hoek. 

Geert: Ons pap, Jan Kessels, is 54 jaar. Altijd al onze coach geweest. Werkt 
bij Perfetti Van Melle en neemt dus altijd snoep voor ons mee (daarom spelen alle 
jongens zo graag bij hem als coach). 

Jan: Onze benjamin is 16, hij speelt al handbal sinds zijn vierde en gaat 
dus eigenlijk al heel zijn leven met ons mee, speelt nu ook al bijna twee seizoenen 
bij de Heren A als hoekspeler.  

 

Hoelang spelen jullie al handbal? 

Joost: Ja eigenlijk al zolang ik me kan herinneren, ons pap zei net vanaf 
mijn vierde… Dus dat zal dan wel. 

Geert: Ja ik ook al vanaf mijn vierde. 

Jan: Ik ben al lid vanaf 1969 geloof ik (of zo ’n 43 jaar geloof ik). Ik was 11 
toen ik begon met handbal. Mijn broer zat ook bij de vereniging en voetballen vond 
ik niks aan. Coachen doe ik nu ook al sinds 1994 geloof ik, ben er helaas een paar 
jaar tussenuit geweest, maar doe het nog met veel enthousiasme! 

 

Hebben jullie nog andere hobby’s? 

Joost & Geert: beetje gamen, eten en slapen… 

Jan: als ik niet in de sporthal sta vind ik lezen ook wel prettig. 

 

Waar komt de liefde voor deze sport vandaan? 

Joost: Ja toch wel echt van ons pap 

Geert: Ik ben door ons pap gedwongen… Moest erop blijven toen ik er op een 
gegeven moment geen zin meer in had. Maar dankzij vaders is de liefde ervoor blij-
ven bestaan.  

Jan: vroeger had je niet zoveel keuze, met voetbal, turnen en atletiek hield 
het zo’n beetje op, toen heb ik besloten om bij het handbal te gaan, daar heb ik 
nooit geen spijt van gehad! 

 

Joost & Geert, jullie pap staat iedere keer bij zijn zonen langs de zijlijn, 
wat vinden jullie daarvan? 

Geert: (heel zachtjes) niet altijd even fijn, hij maakt af en toe best stomme 
opmerkingen 

Joost: Ik kan lekker meerijden met ons pap en kom door zijn aanwezigheid 
nooit te laat, dat is echt fijn! 

Geert: Ja het heeft zo zijn voor- en nadelen. Als je het goed doet krijg je het 
thuis te horen, maar als het een keer wat minder gaat ook. ‘Ieder nadeel heb zijn 
voordeel, toch?’ 

 

Jan, heb jij de neiging om je zonen voor te trekken? 

Jan: Nee absoluut niet, ze zijn gewoon onderdeel van het team. Ze accep-
teren het alleen niet altijd als ze kritiek krijgen van hun vader, bij een vreemde 
coach/leider zouden ze misschien anders reageren. We praten daar natuurlijk vaak 
thuis over, maar het is ook heel gezellig om samen zoveel over handbal te kunnen 
praten.  

 

Wat is het grappigste wat jullie samen in het veld hebben meegemaakt? 

Geert: Toen Joost laatst op een domme manier op zijn gezicht viel, haha 
nee grapje. Ik denk dat we het alle drie wel heel gaaf vonden toen Sjim zijn three-
sixty lobje deed!  

Joost: Ja, dat vond ik ook wel echt leuk… 

 

Wie heeft er het meeste verstand van dit spelletje?  

Geert: Ik! 

Joost: Nee joh, ons pap natuurlijk… 

Jan: Ja dat is anders. Wat ze moeten leren, trouwens al mijn jongens, dat 
ze een stapje vooruit gaan denken. Dus als een tegenstander iets doet dat je er 
dan op kunt anticiperen… Dat mag nog wel een beetje geleerd worden, maar ze 
doen het niet slecht. 

 

Wat hopen jullie samen bij Handbal Someren nog te bereiken?  

Jan: Dit seizoen worden we kampioen. 

Geert: Ja, en tweemaal op rij! 

Jan: Maar het belangrijkste is dat we in een goede sfeer blijven spelen. 
Veel plezier in het hanbal, en daarmee iedere wedstrijd proberen te winnen. 

Joost: Ik w il later wel op hoger niveau kampioen gaan worden, w ij kunnen 
samen echt wel hoger spelen.  

 

Willen jullie nog iets kwijt? 

Jan: Ik vind handbal een geweldig spel. Toen ik vanwege een blessure zelf 
moest stoppen vond ik dat echt heel erg. Als dat op mijn 18e was gebeurd had ik 
dat echt verschrikkelijk gevonden. Die liefde voor het spel probeer ik aan mijn team 
en aan mijn jongens mee te geven 

Geert: Ja, ik w il ook nog heel veel liefs aan ons team meegeven…;) 
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