
 

 

Velen vragen op dit moment of het niet stil is geworden in huis bij ons, na het ver-
trek van Yvon naar Ghana. Het antwoord is ja, maar gelukkig heeft ze haar draai 
nu goed gevonden en is ze gewend aan de cultuur van het land en de omgeving 
waar ze is. Het is ook niet niks, deze uitdaging, maar een ieder die ze kent weet dat 
ze ook hier voor zal gaan en tot een goed einde te brengen. En voor je het weet 
gaan we een bezoek brengen en is ze weer thuis. Maar het belangrijkste is dat het 
goed gaat. 

Ook wil ik vanaf deze plaats Leo nog van harte beterschap wensen met zijn herstel, 
enkele weken geleden liep alles nog niet op rolletjes en nu is hij al weer aan het 
herstel begonnen. Dus Leo, werk er goed aan, zodat je over een tijdje weer volop 
er tegenaan kunt gaan. Je stopt in goed overleg met de dames 1, maar we zullen je 
zeker en graag terug zien bij een van onze jeugdteams. Naar een opvolger zal 
spoedig actie ondernomen worden zodat onze dames in het nieuwe seizoen weer 
beschikken over een trainer. 

Verder is het TC volop bezig met de indeling van het nieuwe seizoen, die er toch 
iets anders uit zal zien door de verandering van het NHV. We krijgen een topsport-
competitie en een breedtesportcompetitie. Ook op gebied van de scheidsrechters 
zal er dan wel het e.a. veranderen maar daar horen jullie zonder meer nog van. 

We (Yvonne, Suzanne en ik) zijn ook begonnen met de cursus besturen met een 
visie gegeven door het NOC en NHV. We krijgen hierdoor meer inzicht over hoe een 
vereniging draait en of zou moeten draaien. We kunnen je wel alvast vertellen dat 
dit binnen onze vereniging wel goed zit tot op heden, maar er hier en daar wel nog 
aan gewerkt moet worden en dat is niet verkeerd om dit inzicht te krijgen. 

We hebben eind januari ook vergaderd met alle commissies binnen onze vereniging 
en moeten nog beter werken aan de onderlinge communicatie, beter dingen met 
elkaar afstemmen en door spreken. We zijn al bijzonder blij met de nieuwsbrief, 
zodat er veel informatie gaat naar jullie als leden. 

Ik hoop jullie ook allemaal te mogen ontvangen op onze jaarvergadering op 18 
maart in sporthal De Postel waar we alles van afgelopen jaar zullen bespreken en 
eventuele nieuwe dingen voor dit jaar gaan bespreken.  

Verder begint voor de meesten het einde van de competitie al in zicht te komen en 
hoop dat jullie als team terug kunnen kijken op een goede teamgeest. Het resultaat 
is niet het belangrijkste, als je maar gezellig met elkaar een goede prestatie hebt 
kunnen leveren naar ieders tevredenheid. 

Hoop jullie weer voldoende bijgepraat  te hebben en zie je graag op 18 maart bij de 
jaarvergadering. 

 

Tot de volgende keer. 

Ben van den Boomen 

 

Woordje door de voorzitter 

    Links: 

 Woensdag 13 maart: trainers/
leidersvergadering 

 Maandag 18 maart om 20.00 
in Café de Postel: algemene 
ledenvergadering 

 Zaterdag 13 april: HaJoJedag 

 Zondag 14 april: Eetfeest/
Seizoensafsluiting 

    Handbal Someren 

Heren 1   2 (7) 

Heren 2   9 (10) 

Dames 1  12 (12) 

Dames 2  2 (11) 

Heren A  2 (9) 

Heren B  4 (9) 

Dames A  2 (10) 

Dames B  4 (7) 

Gemengd C  6 (10) 

Dames C  3 (8) 

D-jeugd  4 (10) 

Bekijk het programma en de stan-
den hier 

Tussenstand zaalcompetitie 

De pen is beland bij… Lianne van Horrik! 

Deze keer hebben wij voor jullie een fanatiek dames 2 lid, Lianne van Horrik. Ie-

dereen in de sporthal, van jong tot oud,  kent haar natuurlijk als trainster of team-

genote. Naast training geven, doet deze fanatiekeling ook nog een en ander in het 

AC. Tijd voor een beter beeld dachten wij zo. 

Klik hier om het te lezen 

En de bal die is voor… Gaurat Rai! 

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

redactiehandbalsomeren@gmail.com  

Nieuwsbrief      

Een interview met 2 rechter hoek spelers: Corien van Deursen en Alex Wijnen. Ze 
zijn beide 14 jaar en gingen samen met ons in gesprek over hun positie in het veld. 
Corien speelt 4 jaar en Alex 3 jaar.  

 

Jullie zijn beide rechterhoek spelers, wat is daar het voordeel van links of 
rechtshandig zijn? 

C: ‘Ik ben linkshandig, dus dan is het makkelijker om de bal over te gooien. Met 
rechts is het moeilijk om de bal af te spelen naar de opbouw’  

A: ‘Ik ben rechtshandig en als ik de verdediging voorbij wil heb ik mijn arm wel vrij, 
omdat de verdediger dan vaak aan de andere kant staat.’  

Wat is jullie taak in het veld? 

A: ‘Wij moeten het spel breed maken en scoren.’  

C: ‘En wij moeten gaten creëren door in te starten.’  

Wat is een kwaliteit die je nodig hebt als rechterhoek speler? 

C: ‘Je moet snelheid in het spel brengen, dus zelf ook snel zijn.’  

A: ‘Je moet een goede conditie hebben, als hoekspeler loop je namelijk langere af-
standen.’ 

Wat is er lastiger aan de positie? 

A: ‘Je kan moeilijker scoren, want de goals is kleiner.’  

C: We hebben weinig ruimte om te spelen en kunnen soms in de verdedi-
ging niet zien als de tegenstander instart. Als je niet instart is het moeilijk om de 
bal te krijgen.’  

A: ‘De speelruimte is ook kleiner dan die van de opbouw.’  

C: ‘Inderdaad, daarnaast is het geven van de rugdekking aan de middenopbouwer 
ook moeilijk. Als ik dit doe staat de hoekspeler die ik moet verdedigen vaak vrij.’  

Wat is het verschil met de C en de A? 

A: ‘Bij de B begint de tactiek. Bij de A gaat het er nog harder aan toe. Daar hebben 
ze een snellere aanval en verdediging.  

Is het dan eng om naar de A te gaan?  

C: ‘Ik denk wel dat het moeilijker wordt in de A.’ 

A: Nee, want je groeit ook.  

Corien, jij traint al met de A mee. Wat is het verschil? 

C: ‘Bij de A heb je meer inzicht nodig. Ik train op dinsdag mee sinds Leo er niet 
meer is. Ik sta nu wel veel stil, omdat we met zoveel zijn.’ 

Wat is handbal voor jullie in drie woorden? 

C: ‘Leuk, sportief en snelheid.’  

A: ‘Leuk, spannend en teamwork.’ 

X versus Y 

 Woordje door de voorzitter  

 De pen is beland bij… Lianne 
van Horrik! 

 Schaatsen! 

 En de bal die is voor… Gaurat 
Rai 

 X versus Y 

 Het familieportret: de familie 
Kusters 

Inhoud 

6 maart 2013 Jaargang 2, nummer 2 

Beste handbalvrienden, 

 

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

Dit nummer bevat een interview met Lianne van Horrik. Eindelijk is het tijd om een 
speelster uit het gezelligste team van de vereniging aan het woord te laten… Ook 
zo benieuwd naar het wel en wee van de Dames 2? Wat vindt zij zo leuk bij Hand-
bal Someren en wat doet zij allemaal voor de vereniging? In ‘de pen is beland bij…’ 
tref je haar verhaal. De familie die deze keer in the spotlights is gezet is de familie 
Kusters, zij levert al enkele decennia actieve leden af binnen Handbal Someren. 
Niet verwonderlijk dat ook de gezusters Kusters het handbalvirus in hun bloed heb-
ben. Ben je ook zo benieuwd hoe zij het met elkaar in het eerste damesteam vin-
den? Lees dan zeker hun familieportret. Ook vonden we het tijd worden voor een 
nieuw rubriekje in de nieuwsbrief, ditmaal heeft ‘het gesprek’ een keertje plaats 
gemaakt voor een dubbelinterview. De oudere jeugdleden zijn namelijk in mindere 
mate aan het woord geweest in de afgelopen nieuwsbrieven, daarom worden er 
ditmaal twee leden tegenover elkaar gezet. Het handbalspelletje bekeken vanuit de 
rechterhoekspelers uit de B-jeugd…Wat vinden ze van Handbal Someren?   

Daarnaast is de jeugd gaan schaatsen en hebben de allerjongsten van de vereni-
ging met elkaar carnaval gevierd, Chantal van Heugten heeft jullie mooie outfits 
vastgelegd… Deze foto’s vind je ook in deze nieuwsbrief terug! Naast bovenge-
noemde artikelen bevat deze editie nog veel meer interessante feitjes en weetjes 
en is de bal wederom bij iemand beland…  

 

Wij wensen jullie veel leesplezier en succes met de laatste wedstrijden van 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: 12 jaar oud 
Team: Gemengd C 
Positie: Afw isselend op de verschillende opbouwen en op de cirkel  
Hoe lang zit je al op handbal? Ik zit nu ongeveer 1,5 jaar op handbal  
Wat vind je leuk aan handballen? Handbal is een sportieve sport. ik vind 
het leuk om de bal over te spelen, om samen te werken.  
Wat vind je het leukste moment tijdens de training? Tijdens de training 
vindt ik het leuk om gezellig iets te doen, bijvoorbeeld om te lummelen. Daarnaast 
vindt ik break-outs oefenen ook leuk.  
Wat vind je het leukste moment van de wedstrijd? Ik vind het leuk als we 
een wedstrijd winnen. Maar nog veel belangrijker vindt ik dat iedereen de bal heeft 
gehad om op goal te gooien, dat we niet egoïstisch spelen.   
Wat is de leukste activiteit van de vereniging? Ik vond het erg leuk om sa-
men naar de film te gaan.  
Wie is je handbal voorbeeld? Ik heb geen handbalvoorbeeld, ken eigenlijk 
niet zo heel veel handballers.  
Welke hobby's heb je nog meer? Naast handballen vind ik het erg leuk om 
te zingen. Daarnaast doe ik origami (voor de personen die dat net als ik, Rob dus, 
niet weet wat dit is: origami is papier vouwen).   
Op welke school zit je? Op de Lamb.... ik bedoel Leerrijk 
 
Wat is jou lievelings... 
Eten: Pizza   
Kleur: Ik vind dat lichtblauw er bijzonder uitziet. Het best licht past bij 
lichtblauw.  
Land: Ik heb geen lievelingsland. Ik vind het belangrijk dat er geen oorlog 
is.   
Dier: Ik vind de panda een bijzonder dier. De panda heeft mooie kleuren en 
ziet er grappig uit. Wist je dat de panda zes vingers heeft, grappig toch? Daarnaast 
vind ik het grappig dat hij bamboe eet. Gaurat heeft inderdaad een keer zijn 
spreekbeurt over de panda gedaan! 
Wat wil je later worden? Ik w il later zanger worden. Ik denk alleen dat dit 
niet lukt. Als dit niet lukt dat wil ik een leuke baan, geen baan waarbij je steeds 
denkt 'Moet ik nu alweer'. Ik zou het trouwens ook leuk vinden om kok te worden.  
 
 

Schaatsen! 

Op vrijdag 22 februari zijn we met de B-, C- & D-jeugd naar de schaatsbaan ge-
weest. Voor mij het eerste uitje als nieuw Activiteiten Commissielid. We vertrokken 
om 18.30 gezamenlijk vanuit sporthal de Postel naar de schaatsbaan in Eindhoven. 
Daar aangekomen hebben we een mooie plek uitgezocht voor onze spullen, de 
schaatsen aangetrokken en onze outfit winterklaar gemaakt. Want wat was het 
koud! Brr, maar wel lekker schaatsweer. Het vroor enkele graden, er stond een 
straf windje en af en toe vielen er wat sneeuwvlokken.  
 
Na een paar oefenrondjes op de buitenbaan, waren de kinderen klaar voor het 
discoschaatsen binnen op de ijshockeybaan. Hier stond de ‘feest’ muziek hard aan, 
flikkerden de lichten in het rond en was het gezellig druk. De dansmoves konden uit 
de kast gehaald worden (of niet meiden?!). Iedereen had het erg naar zijn zin!  
 
Rond de klok van 21.00 was er even tijd voor een kleine pauze in de kantine. Hier 
kregen de kinderen een zakje chips en een blikje fris (omdat Lianne per ongeluk 
haar versnaperingen in haar auto in Someren had laten liggen, foei ;p). Voor de 
volwassenen was er koffie, thee of warme chocomel. Even lekker opwarmen, wat 
hard nodig was, haha! Daarna zijn we voor de laatste rondjes terug de schaatsbaan 
op gegaan. Er waren namelijk al enkele ouders gearriveerd die deden rijden.  
 
Tijdens de terugweg waren we tot de conclusie gekomen, dat het weer een gezelli-
ge & geslaagde activiteit was.  
 
Groetjes namens de Activiteiten Commissie, 
 
Marly Kusters 
 
De foto’s kun je hier bekijken…  

Na de jongens Swinkels, deze editie natuurlijk weer de beurt aan de meiden. We 
konden er natuurlijk niet omheen blijven draaien en ze zagen het zelf ook al aanko-
men, de 3 sportieve zussen van de familie Kusters willen we ook even aan de tand 
voelen over het spelletje en elkaar. Al jarenlang lid van de vereniging en bij alle 
activiteiten ook altijd aanwezig. 
 
Stel elkaar eens even voor:  
Elène: Michelle is 21 jaar, ze doet de opleiding fysiotherapie en studeert als het 
goed is dit jaar af. Ze is altijd druk aanwezig in ons huishouden, zaterdags werkt ze 
altijd bij El in de kantine en verder gaat ze altijd graag op stap met haar vriendin-
nen en gaat ze graag handballen. 
Michelle: Ons Marly is 22, inmiddels afgestudeerd aan de school pedagogiek en nog 
steeds druk op zoek naar een baan, inmiddels wel vrijwillig aan de gang bij de Bri-
gantijn. Ons Marly is een beetje 2de moederke in huis, met name poetsen enzo. 
Marly is een beetje de rustigere van het stel. Marly is er graag bij en vindt alles 
leuk. 
Marly: Elène is 19, ze heeft de opleiding op de Imko gedaan voor kapster en is in-
middels 2 jaar aan het werk bij Isi & Peggy in de kapsalon. Grote vriendinnengroep 
waarvan er ook veel actief zijn in het handballen.  
 
Hoe zijn jullie bij deze sport gekomen? 
Michelle: Ik ben als eerste begonnen, toen ik in groep 6 zat omdat Tessa mij al 4 
jaar probeerde over te halen om ergens mee op te gaan en de rest is gevolgd. 
Elène: Ja wij zijn gewoon gevolgd. 
Marly: Ik ben ook naar van alles op zoek gegaan, majoretten, turnen, maar wilde 
toch graag een teamsport doen en omdat de rest handbalde, ben ik meegegaan. 
Allemaal: Ons pap vindt het wel jammer dat niemand van ons is gaan voetballen en 
dat we allemaal bij het handballen moesten. 
 
Vanuit jullie hele familie zijn er al jarenlang mensen lid en actief binnen 
deze vereniging, is het echt een familieding of hebben jullie elkaar alle-
maal aangestoken? 
Elène: Het is echt iets van de familie, de broers van ons pap handbalden ook en zo 
zijn wij er ook in terecht gekomen. 
Michelle: Ja echt vanuit de familie, zit gewoon in de genen  
Marly: We zijn gewoon aangestoken met het handbalvirus, haha. 
 
Hoe lang zijn jullie al bij het handbal? 
Michelle: Ik vanaf groep 6, dus ongeveer 12 jaar. 
Elène: Dan ik 11. 
Marly: Ik was 13/14 dus ongeveer een jaar of 8. 
 
Hoe vinden jullie het om allemaal samen op zo’n hoog niveau te mogen 
handballen? 
Michelle: Ja, dit is eigenlijk het eerste jaar dat we allemaal samen spelen. 
Allemaal: Dit is het eerste jaar samen en dan staat Elène in de goal, dus dat is een 
beetje anders. 
Michelle: Je voelt elkaar heel goed aan, dus voor ons is dat goed. En ons mam vindt 
het ook wel lachen. Leuk is anders omdat we niet winnen, maar wel heel leerzaam. 
De sfeer is wel heel leuk binnen het team ondanks het verlies. 
Elène: Echt een uitdaging. 
Marly: Het is wel echt ons ding samen, met hetzelfde ritme. Nu ieder z’n eigen din-
gen krijgt is het wel leuk dat we alledrie samen een passie kunnen delen en zo toch 
samen veel dingen kunnen doen. 
 
Het is alweer een tijd geleden, maar ook Jet (jullie mam) was als coach erg 
betrokken bij jullie handbal, hoe was dat en wie van jullie zaten toen sa-
men in een team? 
Marly: Michelle en ik samen, heeft een tijdje lang goed gegaan maar begon toch te 
wringen. 
Michelle: Ons mam en ik zijn qua karakter te hetzelfde, dus dat kon wel eens plof-
fen. Was wel leuk en dat je het samen kon delen, maar af en toe teveel. 
Elène: Ik heb toen wel een paar wedstrijden mee gedaan en toen zijn ze ook kam-
pioen geworden. 
 
Wie is er het beste? 
Toen viel het even stil… :p 
 
Elène: We hebben een periode denk ik, we zijn verdedigend allemaal sterker. Ik 
weet niet wie er echt het beste is, maar iedereen heeft z’n eigen kwaliteiten. 
Michelle: Weet niet of dat je dat kan vergelijken, omdat we op zulke verschillende 
posities spelen. Haha als we een paar jaar terug gaan was ik de beste, maar nu 
weet ik het niet. We zijn in ieder geval allemaal even fanatiek. 
Marly: Ik ben te bescheiden om daar iets over mezelf over te zeggen. Ieder heeft 
z’n eigen kwaliteiten op z’n eigen positie. Ik denk dat Michelle qua persoonlijkheid 
een sterke teamspeler is. 
 
Wat is het leukste dat je met het handballen hebt meegemaakt? 
Marly: Ik denk kampioenschap in de A en promoveren naar de Hoofdklasse. 
Elène: Ik bekerkampioen, omdat we toen een superteam hadden. Maar bij m’n zus-
jes handballen is ook leuk. 
Michelle: Ik denk ook kampioenschap met de A toen we dat grote team hadden, 
toen hadden we ook het vaste clubje met Tessa, Lianne, Dian en Chantal dat was 
ook het laatste jaar dat we allemaal samen speelden, daarna werden we allemaal 
verspreid. 
 
Wat vinden jullie naast handballen nog meer leuk om te doen? 
Elène: Knippeeeeeen, leuke dingen doen met vriendinnen. 
Michelle: Gewoon dagelijkse dingetjes zoals uitgaan met vriendinnen, avondje lek-
ker op de bank. 
Marly: Voor mij ook winkelen, UITGAAN met vriendinnen, uit eten, koken, lezen, op 
vakantie gaan, festivals, alles wat te maken heeft met eten en drank. De avondjes 
30 seconds horen er ook bij. 
 
Marly is onlangs actief geworden via de AC, hebben jullie, Michelle en Elè-
ne, nog ambities om iets actiefs binnen de vereniging te gaan doen? 
Elène: Ik heb de B’s getraind, maar dat kan ik nu niet meer omdat ik langer moet 
werken. 
Michelle: Ik wil best iets doen, maar ik heb daar nu geen tijd voor in verband met 
afstuderen. 
 
Willen jullie nog iets kwijt? 
Michelle: hèhè we zijn er vanaf (grapje). En dat het maar zo leuk mag blijven als de 
afgelopen periode. 
Marly: Dat we hopelijk de hoofdklasse blijven behouden. 
Michelle en Elène: Ja en daar gaan we ook voor. 
 
Meiden, hartstikke bedankt voor het leuke gesprek! 

Het familieportret ‘Kusters’ 

Agenda 

 Er in totaal 443 loten zijn 
verkocht met de Grote 
Clubactie? 

 Pooh Arasana met 38 loten 

de beste verkoper was en 
hij hiervoor een cadeaubon 
van de Intertoys heeft ge-
kregen? 

 Peggy van Moorsel - 
Leenen (ex-dames 1) op 26 
februari voor de tweede 
keer moeder is geworden 
van dochter Tess? 

 Handbal Someren dit jaar 
wederom meedoet aan 
Sjors Sportief?  

 Wij Leo Kusters (trainer 
dames) een voorspoedig 
herstel toewensen?  

 De Heren A en Dames 
2 helaas net hun kans op 
een kampioenschapsfeestje 
hebben verspeeld? 

 De Dames A een wedstrijd 
met 21—169 hebben verlo-
ren? Of was dat een admi-
nistratief foutje... 

 De gemengd C en D-jeugd 
7 februari een carnavals-
training hadden en de fo-
to’s daarvan hier te bekij-
ken zijn? 

Wist je dat... 

De jarigen van maart 

4. Ludo Manders (1998) 

8. Ad van Geffen (1961) 

10. Leon Linders (1984) 

10. Twan Berkers (1980) 

10. Leonie van der Loos (1968) 

13. Marla Maas (1997) 

23. Steffie Zwinkels (1996) 

25. Victor Meeuws (1997) 

31. Renske Kanters (1998) 

De jarigen van april 

2. Michel Kusters (1990) 

2. Nena Maas (2004) 

3. Marian van den Boomen (1960) 

4. Femke Lemmen (2000) 

7. Ben Hurkmans (1988) 

8. Anastazia Pokrajac (1998) 

8. Sem van de Kampen (1999) 

9. Lianne van Horrik (1991) 

9. Ruud Claassen (1991) 

10. Ruud Geraets (1995) 

11. Hans Gorissen (1967) 

12. Dirk van Bussel (1986) 

15. Chris Bennenbroek (1977) 

16. Ellen van Maris (1986) 

18. Rutger van de Voort (1992) 

24. Guido Voermans (1993) 

24. Meike Vermeulen (2002) 

27. Anouk van Engelen (2002) 

30. Linda Raijmakers (1996) 
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