
 

 

We zijn hopelijk allemaal het nieuwe jaar goed begonnen, ook al zijn we alweer de 
17e gepasseerd als ik dit voorwoordje aan het schrijven ben. Morgen gaan we met 
het bestuur een gezellige avond uit naar het Wapen van Asten om een potje te 
bowlen, eten en bij te kletsen met elkaar. Ik vind dit goed om eens op een andere 
manier met elkaar om te gaan dan alleen op de vergaderingen. En ik durf dit wel te 
zeggen zonder ander te kort te doen dat we dit verdiend hebben. 

Het was gezellig druk op de nieuwjaarsbijeenkomst bij Hans en hebben hier elkaar 
een gezond, gelukkig en vooral sportief jaar toe gewenst. Een mooie manier om het 
nieuwe jaar goed in te zetten. 

We zijn als bestuur naar de receptie geweest van Prins Rene 1 van de meerpoel, hij 
is de vader van Steffie speelster in de A1 en sponsor van onze meisjes B met de 
Tommies.  

Niet te vergeten wil ik de scholentoernooicommissie  (dit jaar toch aardig ver-
nieuwd) voor het weer voortreffelijk in elkaar zetten van deze dag, we hebben van-
uit de zaal goede complimenten gehad en iedereen vindt het altijd fijn om hieraan 
deel te nemen en daar doen we het ook voor. Ook zouden we graag zien dat hier 
wat nieuwe leden uit zouden komen maar dat moeten we nog afwachten. We doen 
hierin alle ons best om dit voor elkaar te krijgen. 

Ook zijn de eerste diploma’s uitgereikt door Tonnie van Brussel aan onze nieuwe 
scheidsrechters, de deelnemers hebben hier 3 avonden aan gewerkt om op de laat-
ste avond in de sporthal zelf aan het werk te gaan om te fluiten. Het is goed verlo-
pen en ook Tonnie kreeg hiervoor de complimenten voor het goed verzorgen hier-
van. Allen van harte gefeliciteerd en nu volle bak aan de gang om het tot uitvoering 
te brengen. 

Verder komen eind januari alle commissies weer bij elkaar om van gedachten te 
wisselen, waar we onderling nog beter samen zullen gaan werken en wat er nog 
veranderd zou kunnen worden, vorig jaar was dit een nuttige bijeenkomst waar we 
weerstappen gezet in de goede samenwerking binnen onze vereniging. 

Ook gaan we binnenkort met enkele bestuursleden deelnemen  aan besturen met 
een visie die vanuit het NHV wordt gegeven, ook dit om te kijken welke verbeterin-
gen we nog aan kunnen brengen. 

 

Tot de volgende keer. 

Ben van den Boomen 

Woordje door de voorzitter 

    Links: 

 Maandag 28 januari: commis-
sievergadering 

 Vrijdag 22 februari: Schaatsen 
voor de D, C en B-jeugd 

    Handbal Someren 

Heren 1   2 (7) 

Heren 2   9 (10) 

Dames 1  12 (12) 

Dames 2  2 (11) 

Heren A  3 (9) 

Heren B  7 (9) 

Dames A  3 (10) 

Dames B  5 (7) 

Gemengd C  7 (10) 

Dames C  3 (8) 

D-jeugd  4 (10) 

Bekijk het programma en de stan-
den hier 

Tussenstand zaalcompetitie 

De pen is beland bij… Frits Hurkmans! 

Hallo handballers, 

Zoals sommigen van jullie wel weten, ga ik samen met een klasgenoot ontwikke-
lingswerk doen in een ziekenhuis in Ghana. Onze reis gaat plaats vinden in de peri-
ode van 8 februari tot 7 juni.  

Wij willen het ziekenhuis waar wij stage gaan lopen steunen, door medische materi-
alen aan te schaffen. Ons doel is om voor het ziekenhuis in Ghana een couveuse 
aan te schaffen. Dit willen wij bereiken door financiële middelen via sponsorbijdra-
ges. Wij zorgen er dan persoonlijk voor dat de couveuse in het ziekenhuis in Ghana 
terecht komt. Hiermee willen wij iets betekenen voor het ziekenhuis, maar dit kun-
nen wij niet alleen.  

Tijdens mijn reis kan je me volgen op de site; www.yvonvdboomen.waarbenjij.nu 
waarin ik jullie zoveel mogelijk op de hoogte hou van mijn belevenissen daar. 

Ondanks dat ik heel veel zin heb in mijn reis, zal ik het handballen zeker gaan mis-
sen. Ik zie de verslagen wel verschijnen op de site ;). Verder wens ik jullie allemaal 
heel veel handbal plezier toe en succes in de rest van de competitie!  

Groetjes Yvon 

Rekeningnummer: 1736.13.047 

T.n.v. sponsoractie Ghana 

Yvon van den Boomen (dames 1) naar Ghana 

Deze keer is de pen beland bij een van de fanatiekste spelers uit het tweede heren 
seniorenteam, Frits Hurkmans. Bijna iedere training aanwezig in de Postel, dat 
doen niet veel seniorenleden hem na… Pas enkele jaren actief bij Handbal Some-
ren, wat vindt hij daarom van onze vereniging en hoe vindt hij het spelletje? Daar-
naast (her)kennen sommigen hem misschien als één van de oud-gezichten van het 
Jeugdcomité… Is het onze verenging ook gelukt om hem actief lid te maken? En 
vindt hij het dan leuk om nog met de jeugd bezig te zijn of wat doet hij allemaal 
voor onze vereniging? We hebben Frits een paar vragen voorgelegd, zodat we een 
beter beeld krijgen van deze hoekspeler van de Heren 2. 

Klik hier om het te lezen 

En de bal die is voor… Roos van den Boomen! 

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

redactiehandbalsomeren@gmail.com  

Nieuwsbrief      

Derde kerstdag was traditiegetrouw de dag dat onze vereniging het Scholentoer-
nooi organiseerde. 48 teams kwamen naar de sporthal om gezellig met klasgenoot-
jes een potje tegen elkaar te handballen. Veel ouders, opa’s & oma’s en ander pu-
bliek hebben enthousiast de kinderen aangemoedigd. Er was ook een loterij waar-
door veel mensen ook met een leuke prijs naar huis zijn gegaan. De wisselbeker is 
uiteindelijk dit jaar naar Lierop gegaan (basisschool het Rendal). En hopelijk zien 
we na deze leuke dag een aantal jongens & meisjes terug op de handbaltrainingen. 
Om een sfeerimpressie te geven hebben we een vijftal mensen gevraagd hoe ze 
deze geslaagde activiteit vonden.  
 
1- Speelster Gwen Wijnen 
2- Toeschouwers Peggy en Evi van Moorsel 
3- Vrijwilliger Victor Meeuws 
4- Beheerder Henk van Weert 
5- Topscoorder Leerrijk (en lid Handbal Someren) Max van de Mortel 
 
1. Wat dacht je toen je vanmorgen opstond? 
1. Nou al… Het was héél vroeg 
2. Wat vroeg!! Want jij (kijkt lief naar Evi) was om half 7 alweer wakker hè?!  
3. Dat ik moest gaan werken, daar heb ik zorg voor dat ik op tijd hier ben. Om half 
8 moest ik hier al zijn (toen waren die enthousiaste jongen van Urlus en Leon er 
al…) 
4. Uhm…Dat het heel vroeg was?! 
5. Onee, ik wil niet zo vroeg opstaan… Maar leuk, we gaan waarschijnlijk wel win-
nen!!! 
 
2. Wat vind je ervan om de jeugd zo bezig te zien? / Hoe vind je het om mee 

te doen met dit toernooi? 
1. Leuk! Ik vind de sport wel erg leuk… 
2. Hartstikke leuk, goed dat ze ook zo bewegen. Hoop dat Evi hier later ook aan 
mee wil gaan doen.  
3. Is vind het heel goed. Ik zit hier al 30 jaar en weet hoe belangrijk het is dat ze 
bewegen. Kinderen zitten tegenwoordig veel achter de PC, dan is dit zeker goed! 
4. Ik vind het leuk om te zien en ook wel grappig. 
5. Ik zit zelf ook op handbal, dus vind dit heel erg leuk.  
 
3. Kun je een korte sfeerimpressie geven? (beschrijf het toernooi in 3 woor-
den) 

1. Leuk, spannend en goed 
2. Druk, fanatiek en gezellig 
3. Hartstikke kei goed 
4. Gewoon gezellig hier! 
5. Heel erg leuk!!! 
 
4. Wie maken de meeste kans om in de prijzen te vallen? 
1. Ik denk Leerrijk, dat is helaas niet onze eigen school.  
2. Het team van Bram (zoon van Rilana, ex-dames 1) in ieder geval niet… Maar 
verder heb ik echt geen idee.  
3. Ik! (met de loterij) Maar toernooi kan ik vanuit hier niet beoordelen, misschien 
de school die de meeste leden hebben? Maar gaat het alleen om het winnen? Ik 
vind dat het om de gezelligheid moet gaan, dat is bij Handbal Someren het belang-
rijkst, toch?  
4. Ik zou het niet weten… 
5. Kim (kijkt zijn teamgenootje aan) want die heeft altijd een goede kans bij alles! 
En ons team wordt natuurlijk 1e! 
 
5. Wat denk je dat het mooiste moment van de dag wordt? 
1. Als ik helemaal klaar ben met spelen! 
2. De prijsuitreiking denk ik.  
3. Als ik weer naar huis mag… Moet wel eerlijk blijven hè?;) haha 
4. Ik denk dat de prijsuitreiking weer het leukste moment is.  
5. Om dadelijk de finale van groep 6 te handballen  

Het gesprek over het scholentoernooi 

 Woordje door de voorzitter  

 De pen is beland bij… Frits 
Hurkmans! 

 Yvon van den Boomen naar 
Ghana 

 Nieuwjaarsreceptie 

 En de bal die is voor… Roos 
van den Boomen! 

 Het gesprek over het scholen-
toernooi 

 Het familieportret: de familie 
Swinkels 

Inhoud 

23 januari 2013 Jaargang 2, nummer 1 

Beste handbalvrienden, 

 

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

Dit nummer bevat een interview met Frits Hurkmans. Na onze blik in het eerste 
halfjaar voornamelijk op de eerste teams van de vereniging te hebben gericht, 
wordt het nu dan ook tijd om de spelers en betrokkenen van de andere teams van 
de vereniging aan de tand te voelen. Ook zo benieuwd naar het wel en wee van de 
Heren 2? En wil je wel eens wat meer weten van een van ‘de groentjes’ uit ons 
tweede team? Lees dan zeker zijn verhaal! Daarnaast hebben we in deze editie nog 
één speler uit het tweede herenteam met zijn broers een aantal brandende vragen 
voorgelegd. Dit portret van Rick en de rest van de familie Swinkels vind je ook in 
de vijfde editie van de nieuwsbrief. 

We zijn begonnen aan de tweede helft van de zaalcompetitie, en dat betekent dat 
het voor sommige teams steeds spannender begint te worden… Terwijl het ene 
team langzaam in de strijd is beland tegen degradatie, droomt het andere team al 
stiekem een klein beetje van een kampioensfeestje. Maar er kan nog van alles ge-
beuren, dus wij houden het met jullie in de gaten!  

Daarnaast heeft de vereniging in de kerstvakantie niet stil gezeten. Traditiegetrouw 
heeft er op derde kerstdag het scholentoernooi plaatsgevonden. Met leden, toe-
schouwers en schooljeugd zijn we ‘in gesprek’ gegaan over de organisatie en de 
belevenissen van die dag. Voor degenen die dit gezellige toernooi hebben gemist, 
niet getreurd, want in deze editie krijg je een kleine impressie. Ook heeft onze 
voorzitter op 1 januari getoost op een sportief 2013, over de sfeer en het succes 
van deze activiteit vind je een verslag in deze nieuwsbrief. Naast bovengenoemde 
artikelen bevat deze editie nog veel meer interessante feitjes en weetjes en is de 
bal wederom bij iemand beland…  

 

Tenslotte willen wij van de gelegenheid gebruik maken om versterking binnen onze 
commissie te verwelkomen, wij vinden het hartstikke gezellig en fijn dat Ilse Wijnen 
de redactie met haar ideeën en frisse input komt versterken. Maar we willen ook 
aangeven dat dit een nieuwsbrief is ‘voor en door leden van Handbal Someren’, 
daarom zijn wij blij met de input van één van de leden van de vereniging voor deze 
editie… Goed voorbeeld doet volgen? Wij vinden het altijd fijn om ideeën, wist-je-
datjes en eigen artikelen van jou te mogen ontvangen… Dus schroom niet om een 
van ons op leuke feitjes te wijzen, je mag ons altijd hierover aanspreken & mailen 
kan natuurlijk ook! 

 

Wij wensen jullie daarnaast veel leesplezier en succes met de 2e helft in de zaal-
competitie. 

 

Sportieve groetjes, 

 

De Redactie van Handbal Someren 

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

Voorwoord 

Leeftijd: 9 jaar oud 
Team: Gemengd D-jeugd 
Positie: Middenopbouw  
Hoe lang zit je al op handbal? Ik was ongeveer zeven jaar oud toen ik op 
handbal ging. Ik zit er nu dus alweer twee jaar op. 
Wat vind je leuk aan handballen? Eigenlijk vind ik alles leuk, maar het 
leukste is om met het team te spelen en te scoren.  
Wat vind je het leukste moment tijdens de training? Ik vind lijnentikkertje 
het aller-leukste op de training.  
Wat vind je het leukste moment van de wedstrijd? Tijdens de wedstrijd 
vind ik het leuk om met het team over te spelen en te verdedigen.  
Wat is de leukste activiteit van de vereniging? Het handbalkamp van vorig 
jaar was heel erg leuk, daarom het handbalkamp!  
Wie is je handbalvoorbeeld? Loes Robben, Arjan van de Mortel en Rob 
Hanssen 
Welke hobby's heb je nog meer? Naast handballen dans ik ook heel erg graag.  
Op welke school zit je? Openbare basisschool de Ranonkel 
Wat is jou lievelings... 
Eten: P izza   
Kleur: Licht blauw     
Land: Als vakantieland, zeker Frankrijk. Daar ben ik echt al heel vaak ge-
weest  
Dier: Een poes! Thuis hebben we ook een poes, Siepie. Dat is dezelfde 
naam als de poes van Jip en Janneke   
Wat wil je later worden? Dat weet ik nog niet precies. Wel weet ik dat ik 
later met kinderen wil gaan werken.  

Nieuwjaarsreceptie 

Op dinsdag 1 januari was het weer zover, tijd voor de nieuwjaarsreceptie van de 
vereniging. Deze vond plaats in café de Postel en bij binnenkomst kon iedereen een 
glaasje champagne pakken. Iedereen kreeg ook 2 consumptiebonnen om bij Hans 
in te leveren. Er was een grote opkomst en vooral de oudere leden waren in grote 
getalen gekomen. Overal stonden hapjes op tafel en er werd volop gekletst. Daarna 
was er nog een woordje van Ben die op het afgelopen jaar terugkwam en een aan-
tal actieve leden aan het woord liet over hun activiteiten. Al met al was het een ge-
zellige avond en voor herhaling vatbaar. Dus voor iedereen die er dit jaar niet bij 
was, schrijf het in je agenda voor volgend jaar!  

Voor dit familieportret gingen niet opzoek naar de jongere kinderen, meer naar de 
heren en dames. En daar troffen we de familie Swinkels aan. Deze 3 heren zijn al 
lange tijd bij onze vereniging en een van de drie is ook zeer actief binnen de ver-
eniging. Ook zijn het al jaren drie grote spelers/talenten in onze vereniging die dit 
jaar ook weer klaar staan voor het team en alles wat er bij komt kijken. 
 
 
Stel elkaar eens even voor 
Joan: Rick is van 1987 dus 25 jaar oud. Hij is vertegenwoordiger bij 
Staadegaard (gww). Zijn hobby's zijn handballen en in zijn vrije tijd op zijn eigen 
minigraver rondrijden en graven.  
Rick: Harrie is van 1985 dus 27 jaar oud. Hij is in hart en nieren melkvee-
houder. Zijn grootste hobby ligt denk ik toch bij het handballen en tussen de koei-
en. Verder is hij afgestudeerd op de HAS in Den Bosch voor Bedrijfskunde. 
Harrie: Joan is van 1983 dus 29 jaar oud. Hij is assistent-bedrijfsleider bij 
Firma Slegers. Zijn hobby's zijn handballen en veel klussen met heel veel fanatis-
me. 
 
Hoe lang handballen jullie al? 
Joan: Ik handbal al vanaf mijn 11de dus al zo'n 18 jaar. Ik heb zelf Jan 
Kessels als trainer/coach gehad. 
Rick: Ik handbal ook vanaf mijn 11de maar ben er een jaar tussenuit ge-
weest dus handbal al zo'n 13 jaar. Ook ik heb Jan Kessels als trainer/coach gehad. 
Harrie: Ik handbal vanaf mijn 10de ongeveer, dus dat is alweer 18 jaar. 
 
Waarom zijn jullie gaan handballen? 
Joan: We gingen altijd met mama mee kijken. Dus een soort van gedwon-
gen ben ik gaan spelen. 
Rick: Beetje hetzelfde verhaal maar ook het zien van mijn broers en het 
familietoernooi was de reden waarom ik ben gaan handballen. 
Harrie: vanuit thuis iets meegekregen: mijn mama. 
 
Wie van jullie is het beste? 
Joan: Ons Rickje zegt dat hij de beste is maar we gaan gewoon voor Harrie  
Rick: Ik ben de beste. 
Harrie: De statistieken w ijzen erop dat ik de beste ben. 
 
Wat was jullie leukste jaar dat je gehandbald hebt? 
Joan: Kampioen worden in de jeugd divisie met de heren A  
Rick: Kampioen worden met de heren A en de buitenlandse tripjes/
toernooien 
Harrie: Het eerste officiële jaar dat ik bij de heren 1 speelde we eerste 
klasse. Het was een gezellige en goed spelende groep 
 
Rick speelt bij de heren 2 en Joan en Harry bij de heren 1, vinden jullie het jammer 
dat Rick niet bij jullie in het team zit? En wat vindt Rick er zelf van? 
Joan: Maakt mij niet uit als hij maar plezier heeft en kan spelen. 
Rick: Maakt mij niet zoveel uit als ik nou 2x per week zou trainen wel maar 
als ik er maar plezier in heb en kan spelen. 
Harrie: Iedereen zijn eigen keuze als je ambities niet bij de heren 1 liggen 
moet je het ook niet doen 
 
Hoe lang zouden jullie nog door willen gaan met handballen? 
Joan: Ik leg de keuze bij Ad neer. Zolang de keuze bij de heren 1 mogelijk 
is ga ik door anders lekker mee ballen bij de heren 2. Ik ben nog niet van plan om 
te stoppen. 
Rick: Zolang de heren 2 blijven bestaan blijf ik handballen. 
Harrie: Zolang ik niet weggejaagd word door het team blijf ik lekker hand-
ballen. 
 
Wie van jullie zou als eerst als trainer/coach langs de lijn staan? 
Joan: Als onze Jurre groot is. 
Rick: Joan. Ik sta liever in de bar met een pilsje of zit liever op de tribune. 
Harrie: Niemand van ons. 
 
Joan is nu papa. Hoe kijken jullie twee daar tegenaan? 
Joan: Iets heel moois en een nieuwe stap in je leven. Je krijgt hierdoor wel 
andere prioriteiten. Ik ga na dit seizoen maar op een vaste dag trainen van daar 
dat ik ook de keuze bij Ad neer leg of ik nog mee mag draaien met de heren 1 vol-
gend seizoen. 
Rick: Trotse oom Rick 
Harrie: Hij heeft goed zijn best gedaan. 
 
Willen jullie zelf nog iets kwijt aan de vereniging. 
Joan: Ik vind het zeer positief hoe de nieuwsbrief weer is opgepakt. Ik 
hoor alleen maar goeie reacties en hij draait goed. Mijn complimenten aan de re-
dactie. 
Rick: Misschien een buitenlands toernooi voor 2 dagen (weekendtoernooi). 
Dan wel van de A-jeugd tot de Senioren teams. Dit kan goed meewerken aan het 
teamgevoel.  
Harrie: Het verenigingsgevoel ging goed toen we gemengd trainden met de 
dames en heren. Maakte niet uit, de ene keer gooide je met een dames bal, daarna 
met een heren bal. Zo leerde iedereen elkaar beter kennen, en zo trainde je ook 
heel apart.  
 
Heren, bedankt voor dit gesprek! 

Het familieportret ‘Swinkels’ 

1 

3 

4 

2 

Agenda 

 Angela Pape al een half 
zaalseizoen de nieuwe 
coach is van onze meisjes 
C?  

 Rob Hanssen al een half 
zaalseizoen de aller jongste 
jeugd leert handballen door 
Arjan van de Mortel te as-
sisteren tijdens de trainin-
gen en wedstrijden? 

 Ilse Wijnen de redactie van 
de nieuwsbrief is komen 
versterken, en we daar erg 
blij mee zijn? 

 Basisschool het Rendal de 
wisselbeker heeft gewon-
nen tijdens het scholen-
toernooi? 

 Alle deelnemers van het 
scholentoernooi dit jaar een 
postkaart hebben gekregen 
waarmee ze in de gelegen-
heid worden gesteld om 
drie keer gratis te komen 
trainen? 

 Yvon van den Boomen 
(Dames 1) in februari naar 
Ghana gaat voor een half-
jaar? 

 Yvette Roelofs (Dames 2) 
ook vanaf februari een half-
jaar in Frankrijk zit?  

 De mail van het bestuur op 
dit moment niet werkt? 
Mocht je een bestuurslid 
een berichtje willen sturen, 
doe dit dan naar: hand-
balsomeren@handbal.nl 

 De vereniging sinds 3 janu-
ari 21 nieuwe jeugd-
scheidsrechters kent? Jon-
gens en meiden gefelici-
teerd met het behalen van 
het certificaat! 

Wist je dat... 

De jarigen van februari 

3. Joyce Hilverda (1996) 

5. Teun Verhees (1993) 

7. Noraly Maas (1994) 

8. Lieke de Wit (1996) 

8. Youri van Loon (1997) 

15. Tim van Asten (2000) 

24. Mitchell Dovens (2000) 
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