
 

 

Beste leden ik wil bij dit woordje  vooral bij communicatie stil bij staan. 

Er is natuurlijk niets belangrijker dan communicatie, waar dit ook maar van toepas-
sing is, maar ook zeker bij onze vereniging. Ik heb gemerkt op de jaarvergadering, 
in gesprek met een lid en ouder en laatst  op een feestje met een oud lid dat wij dit 
nog niet goed onder controle hebben . Dit is natuurlijk niet goed en goed te praten, 
maar had verwacht met o.a. de nieuwsbrief die de vereniging uitbrengt al meer te 
bereiken. De gedachte van deze mensen was: “dat is voor een gedeelte waar, maar 
nog lang niet allemaal”. Daarom hebben in de laatste bestuursvergadering al afge-
sproken om de nieuwsbrief ook naar oud leden te sturen waar we het e-mailadres 
van hebben, en als we dit niet hebben deze naar ons toe te laten mailen om deze te 
verspreiden. Met Leon en Suzanne afgesproken om een goede lijst te maken met 
leden, begunstigers en oud leden om hierin goed inzicht te hebben en onze infor-
matie te verspreiden.  We gaan ook meer via de mail werken, met uitnodigingen 
van activiteiten en de verdere mogelijkheid van social media. De website, facebook 
en twitter. We zullen ook als vereniging hierin mee moeten gaan, en ben daarin 
eerlijk dat dit voor de jeugd geen probleem zal zijn maar  misschien voor de iets 
oudere leden wel, maar daar kunnen ook elkaar in helpen. Het is voor mij in ieder 
geval de afgelopen maand duidelijk geworden dat wij hier hard aan zullen werken 
om dit goed voor elkaar te krijgen.  En als jullie nog andere ideeën hebben laat het 
mij weten.  

Verder, beste leden, zullen we hard moeten werken aan onze ledenwerving en le-
denbehoud. Met de actie van Sjors sportief, waar al een twaalftal kinderen zich 
hebben aangemeld, is de eerst stap gezet in de goede richting. Verder zijn Yvonne, 
Suzanne en ik in de cursus besturen met een visie een stip op de horizon aan het  
plaatsen welke hierop betrekking heeft. We zullen na onze laatste bijeenkomst dit 
verder in het bestuur bespreken en dan  op korte termijn mee naar jullie komen 
hoe we dit aan gaan coördineren. 

 

Tot de volgende keer. 

Ben van den Boomen 

Woordje door de voorzitter 

    Links: 

 Vrijdag 3 t/m zondag 5 mei: 
damesseniorenkamp 

 Maandag 20 mei: Niobetoer-
nooi 

 Zaterdag 8 juni: vrijwilligers-
avond 

 Vrijdag 14 t/m zondag 16  
juni: handbalkamp 

    Handbal Someren 

Heren 1   2 (7) 

Heren 2   10 (10) 

Dames 1  12 (12) 

Dames 2  2 (11) 

Heren A  3 (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  van de zaalcompetitie hier, 
en klik hier voor de veldcompeti-
tie 

Eindstand zaalcompetitie 

De pen is beland bij… Patty Joosten! 

Dit nummer bevat een interview met de spil in het web van een organisatie, wil 
een vereniging redelijk functioneren is een goede invulling van deze functie cruci-
aal. We hebben het natuurlijk over de secretaris van het bestuur, Patty Joosten. 
Ook zo benieuwd naar hoe zij naar het functioneren van de vereniging en de ont-
wikkelingen op handbalgebied aankijkt? Wat vindt zij zo leuk bij Handbal Someren 
en wat doet zij allemaal voor de vereniging?  

Klik hier om het te lezen 

En de bal die is voor… Tessa Slabbers! 

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 14 april was het weer zover, het jaarlijkse Eetfeest. De weersvoorspel-
lingen waren goed dus iedereen had er zin in! Later in de middag begon het Eet-
feest en hoewel de zon niet zo scheen als beloofd, was de temperatuur toch be-
hoorlijk aangenaam. De barbecue stond lekker aan en er was genoeg om uit te kie-
zen, inclusief salades en stokbrood. Het was gezellig druk en voor de enthousiaste 
voetbalfans stond natuurlijk de wedstrijd PSV-Ajax op. Tijdens deze dag hebben we 
een aantal mensen dezelfde vragen voorgelegd om zo “Het Gesprek’’ aan te gaan. 
 
Even voorstellen: 
  

1. Yvonne Geers 

Bestuurslid en (oud-) speelster dames 1 

 

2. Tonnie van Brussel 

Technische commissielid en coach dames B 

 

3. Jessie Veltman 

(Toekomstig) speelster dames 2 

 

4. Erik van Seggelen 

Vriend van Lieke van Brussel (dames 1) 

 

5. Kristel van Brussel 

Speelster dames B+A 

 

Wat dacht je toen je vanmorgen opstond? 

1. Het is niet zo’n lekker weer als ze gezegd hadden. 

2. Geen idee, eerst fluiten, wedstrijd foto’s maken en dan feest met barbecue. 

3. Ik heb geen kater! 

4. Hoe laat komt die zon? 

5. Ik wist nog niet of ik ging barbecueën, maar ik had er wel zin in. 

 

Wat vind je van het Eetfeest? 

1. Echt fantastisch, het is gemoedelijk, laagdrempelig en meestal lekker weer dus 

gezellig. 

2. Ik vind dat wel leuk, zeker omdat het gecombineerd wordt met een laatste wed-

strijd. Een seizoensafsluiting is wel leuk, alleen jammer dat niet iedereen vandaag 

de laatste competitiewedstrijd had want dan was de opkomst waarschijnlijk ook 

groter. 

3. Ik vind het een gezellig festijn.  

4. Ik vind dat wel gezellig, lekker relax, niet te formeel. 

5. Ik vind het gewoon gezellig en leuk voor de vereniging. 

 

Leukste aan zo’n activiteit als vandaag? 

1. Even op een andere manier en met andere mensen contact maken. 

2. Dat heel de vereniging weer samen is. 

3. Gezellig kletsen met iedereen. 

4. Het autorijden van Lieke (van Brussel). 

5. Gewoon samen gezellig met elkaar buurten. 

 

Hoe was het seizoen? 

1. We hebben ons best gedaan. 

2. We (dames B) hebben een heel leuk seizoen gedraaid. We hebben onze eigen 

seizoensafsluiting al gehad 2 weken terug met een weekendje weg (handballen op 

een internationaal toernooi), was erg leuk. 

3. Aangezien Jessie nieuw is heeft ze dit seizoen nog niet meegedaan, dus hebben 

we de vraag veranderd in: Hoe ben je bij handbal gekomen? 

Nou wij wilden met de vriendinnen graag bij een teamsport en dit wilden we alle-

maal wel leren. 

4. Erik is zelf ook geen lid van de vereniging, dus hadden we als vraag: Kom je in 

de toekomst ook bij handbal? 

Waarschijnlijk niet. Ik heb mijn portie teamsport in het verleden gehad (5 jaar bas-

ketbal). 

5. Het ging goed en we hebben samen ook nog een toernooi gehad. Een heel fijn 

team gehad dit seizoen. 

 

3 woorden die de dag omschrijven: 

1. zon, palmke, gezellig 

2. leuk, gezellig, als PSV verliest is het minder (Helaas, Tonnie) 

3. zon, gezelligheid, bbq 

4. lente, gezellig, lekker 

5. gezellig, lekker, zonnig 

 

Klik hier voor de foto’s van het Eetfeest en hier zijn de foto’s van de laatste wed-

strijd van dames 1 te zien. 

Het gesprek over het eetfeest 

 Woordje door de voorzitter  

 De pen is beland bij… Patty 
Joosten! 

 Dames B gaan internationaal! 

 En de bal die is voor… Tessa 
Slabbers! 

 Het gesprek 

 Het familieportret: de familie 
Hanssen 

Inhoud 

17 april 2013 Jaargang 2, nummer 3 

Beste handbalvrienden, 

 

Hierbij ontvang je de zevende editie van onze nieuwsbrief! Wij hopen je weer een 
breed scala aan onderwerpen voor te kunnen schotelen.  

Dit nummer bevat een interview met de spil in het web van een organisatie, wil een 
vereniging redelijk functioneren is een goede invulling van deze functie cruciaal. We 
hebben het natuurlijk over de secretaris van het bestuur, Patty Joosten. Ook zo 
benieuwd naar hoe zij naar het functioneren van de vereniging en de ontwikkelin-
gen op handbalgebied aankijkt? Wat vindt zij zo leuk bij Handbal 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 Hanssen, na zes fa-
milies voor te hebben laten gaan kwamen ze er echt niet meer onderuit om ook 
eens stevig aan de tand te worden gevoeld. De voorbereiding op het interview 
vergde enige tijd, en ook hadden enkele redactieleden op de paasochtend (op het 
moment dat het interview werd afgenomen) enigszins moeite om op te staan, een 
‘brabants kwartiertje’ zullen we maar zeggen, maar het is gelukt! Ben je ook zo 
benieuwd hoe zij het met elkaar bij Handbal Someren vinden? Wat ze voor de ver-
eniging hebben gedaan en hoe ze tegen de toekomst van de vereniging aankijken? 
Lees dan zeker hun familieportret. Het gesprek vond dit keer plaats op het eetfeest, 
waar we met zijn allen onder genot van een biertje, hapje en zonnetje het zaalsei-
zoen hebben afgesloten. Een apart zaalseizoen, waar we even op terug hebben ge-
keken. Zoals de eindstanden aangeven hebben sommige teams net naast de eerste 
plek gegrepen… Helaas, volgend jaar hopelijk meer succes. Het was in ieder geval 
weer een seizoen met mooie wedstrijden en veel spelplezier, en dat is natuurlijk het 
belangrijkste! Voor de Dames 1 wordt het nog even spannend, want zij gaan nog 
eenmaal de strijd tegen degradatie uit de hoofdklasse aan. Voor de jeugd begint nu 
natuurlijk het veldseizoen weer. Terwijl de senioren in spanning afwachten wat de 
teambezetting en de veranderingen in hun competities voor hun team gaat bete-
ken, is de jeugd lekker buiten in het zonnetje een balletje aan het overgooien, we 
wensen iedereen veel succes. Verder in deze nieuwsbrief zijn de meisjes B naar 
onze zuiderburen geweest, verslagen en foto’s hiervan tref je in deze editie aan. En 
bevat deze nieuwsbrief nog veel meer interessante feitjes en weetjes en is de bal 
wederom bij iemand beland…  

 

Wij wensen jullie veel leesplezier en succes met de wedstrijden van het veldsei-
zoen! 

 

Sportieve groetjes, 

 

De Redactie van Handbal Someren 

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

Voorwoord 

Leeftijd: 10 jaar oud 
Team: Meisjes C jeugd 
Positie: Verschillend, soms speel ik op de cirkel (wat ik het liefste doe, 
want dan mag ik lekker rennen) dan sta ik weer op de middenopbouw 
Hoe lang zit je al op handbal? ik zit nu ongeveer twee jaar op handbal  
Wat vind je leuk aan handballen? Het leukste aan handbal vind ik dat je 
het samen met je team moet doen.  
Wat vind je het leukste moment tijdens de training? Ik vind alles leuk tij-
dens de training. (Op de vraag of ze steps- oefeningen net zo leuk vindt als matbal 
antwoordt ze gewoon JA!).  
Wat vind je het leukste moment van de wedstrijd? Ik vind aanvallen leuker 
dan verdedigen. Als we aanvallen mag je lekker op goal gooien en scoren. 
Wat is de leukste activiteit van de vereniging? Ik vind het handbalkamp de 
leukste activiteit. Handbalkamp is de leukste activiteit omdat we met de hele ver-
eniging op kamp gaan. Ook doen we tijdens het kamp leuke spellen.  
Wie is je handbal voorbeeld? Over deze vraag moest Tessa even nadenken. 
Uiteindelijk kwam ze tot de conclusie dat Lieke van Brussel toch wel heel erg goed 
kan handballen.  
Welke hobby's heb je nog meer? Naast handballen doe ik paardrijden.   
Op welke school zit je? Ik zit op basisschool Leerrijk  
Wat wil je later worden? Later w il ik bakker woorden en lekker taarten ma-
ken.  
 
Wat is jou lievelings... 
Eten: Ik eet het liefste pizza. We maken thuis ook wel eens pizza dan doe 
ik er ham, kaas, tomatensaus en ananas op.    
Kleur: Groen 
Land: Spanje is mijn lievelingsland. We zijn er al vier keer op vakantie ge-
weest. Dier: Mijn lievelingsdier is een poes, paard en hond. We hebben deze dieren 
ook allemaal thuis.    
 
 
 

Dames B gaan internationaal! 

Het weekend van pasen (30 en 31 maart) hebben we meegedaan aan het Interna-
tionaal Handbalweekend/Toernooi in België. Het was van zaterdagochtend tot zon-
dagavond. Het hele team deed enthousiast mee. Met volle moed vertrokken we 
naar St. Truiden.  

Na een lange rit kwamen we aan bij de sporthal. Na even wachten, kwam er ie-
mand aan die ons vertelde waar de slaapplaats was. Dat was toch nog een kwar-
tiertje rijden. We sliepen in een mooi kasteel met andere Nederlandse teams, maar 
hadden wel een eigen kamer met het hele team. Nadat we de spullen hadden uitge-
pakt, reden we weer terug naar de sporthal waar we begonnen aan onze eerste 
wedstrijd... 

Klik hier om te lezen hoe dit weekendje van de dames B is afgelopen! De foto’s 
hiervan zijn hier te bekijken! 

Ja ja, dan nu toch de familie Hanssen. Met enige moeite hebben we het toch voor 
elkaar gekregen om ze op de vroege paas-ochtend te interviewen. Al jarenlang lid 
en zeer actief betrokken bij de vereniging.  
 
Stel elkaar eens even voor: 
Rob: Ons Anouk is de oudste van ons drie. Ze is 22 jaar en studeert Master Be-
stuurskunde aan de RU Nijmegen. Op dit moment loopt ze stage bij het Ministerie 
van OCW in Den Haag. Ze heeft lang trompet gespeeld en heeft nog steeds een 
trompet. Ze houdt heel erg van een biertje doen met vrienden (vooral de gezellig-
heid, de kater iets minder) en natuurlijk ook van handballen.  
Anouk: De vijf B’s (bier, braadworst, braken, borsten en bed). Verder is ons Tom 
17 jaar en zit in het tweede jaar van de opleiding Elektrotechniek. Hij houdt af en 
toe wel van een biertje, de vrouwen en gezelligheid. 
Tom: Ons Rob is 20 jaar. Rob is erg open en gezellig en houdt van sterke drank in 
plaats van bier. Hij doet best veel vrijwilligers werk met mensen met een verstan-
delijk of lichamelijk beperking. Daarnaast werkt (Kempenhaeghe) en danst hij ook 
met deze doelgroep. Hij zit bij de Redactie (van deze nieuwsbrief) net als Anouk en 
geeft training aan de D-jeugd. Hij zit op dit moment in zijn eerste leerjaar van Soci-
ale Studies.  
 
Van wie houden jullie het meest? 
Allen:  Bowy, onze hond! 
 
Wat is jullie favoriete bezigheden buiten het handballen? 
Tom: Ik vind het leuk om op stap te gaan en gezellig samen te zitten met vrienden 
en lol maken. Ook slapen vind ik leuk.’ 
Rob: Ook op stap gaan vind ik leuk. Daarnaast hou ik erg van shoppen en naar het 
theater gaan. Ook heb ik veel plezier in mijn vrijwilligers werk bij kans plus.  
Anouk: Ik vind het leuk om naar festivals of evenementen te gaan. Ook een biertje 
doen met vrienden (Rob: minstens 10 biertjes). Ik vind het leuk om te borrelen en 
sociale contacten te leggen. Ook dagjes weg met de JES (familie) vind ik erg gezel-
lig. 
 
Wat is jullie favoriete activiteit binnen de vereniging? 
Rob: Ik vind het handbalkamp het leukste vanwege de saamhorigheid. Ook de 
Heise Bierfesten vond ik erg gezellig. 
Tom: Ook ik vind het handbalkamp en de Heise Bierfesten erg leuk. De teamband is 
goed, dus vind het gezellig om nog met het team bij elkaar te zitten en te buurten.  
Anouk: Ik sluit me bij Tom aan. Ook alle activiteiten tussendoor vind ik mooi, het is 
altijd heel gezellig met ons team, en dan vooral de foto’s achteraf (van bijvoorbeeld 
de Heise Bierfesten). 
 
Hoelang handballen jullie al? 
Anouk: Ik handbal het langst, 13 jaar (wat volgens Rob niet te zien is).  
Rob:  Ik handbal nu 12 jaar.  
Tom: Ik heb eerst twee jaar voetbal gespeeld. Ik zit nu 10 jaar op handbal.  
 
Hoelang zouden jullie nog willen handballen? 
Tom: Dat ligt aan bepaalde ontwikkelingen van de vereniging. Als het team zo blijft 
wil ik zeker doorgaan. 
Rob: Ik stop na dit seizoen. Ik blijf wel trainen als mijn lichaam dat toelaat met al 
het werk, opleiding en vrijwilligerswerk. Ik wil graag terug komen in een gemoti-
veerd team. 
Anouk: Als de vaste kern van ons team zo blijft (helaas gaat Elle na dit seizoen 
weg), dan blijf ik in ieder geval volgend jaar bij Handbal Someren spelen. Ons team 
draait namelijk op dit moment echt als een team, hopelijk kunnen we nu eindelijk 
een keertje langer dan één seizoen zo met elkaar blijven spelen. Komend jaar heb 
ik er in ieder geval de tijd nog voor om gezellig in het tweede team mee te draaien, 
daarna kijk ik weer verder. 
 
Wie van jullie is de beste? 
Rob: Tom zou de beste kunnen zij als hij wat meer gemotiveerd was. Maar met 
mijn kont duw ik Tom zo op de grond. 
Anouk: Rob heeft meer spelinzicht en ik de teamgeest. Tom zou nog wel beter kun-
nen worden. 
Tom: Anouk is het beste in de derde helft. 
 
Hoe vinden jullie dat het nu gaat met de vereniging? 
Rob: Ik zou graag willen zien dat er meer wordt gedaan met de initiatieven vanuit 
de leden.  
Tom: Ik heb niet altijd het gevoel dat er een bestuur is en zou dit wel graag willen 
zien. 
Anouk: In vind het jammer dat niet alle teams gehoord en voldoende vertegen-
woordigd worden. 
Allen: We missen een beetje het verenigingsgevoel.  
 
Wat zouden jullie doen als je hoofdtrainer was van de heren of dames? 
Rob: Ik heb werkelijk geen flauw idee. Ik denk dat er niet zo veel te veranderen 
valt. Ik denk dat een groot deel bij het team ligt. Wanneer je een gemotiveerd 
team hebt kun je ook samen groeien.  
Tom: Ik zou daar niet aan beginnen. Ik denk wel dat een team een goede instelling 
moet hebben voordat het goed kan draaien. 
Anouk: Hier heb ik te weinig verstand van. Ik zou wel naar de mogelijkheid kijken 
om de handbalverenigingen van Asten en Someren samen te voegen voor een ver-
dere ontwikkeling van het handbal hier in de buurt. Daarnaast zou ik natuurlijk 
meer willen investeren in alle (jeugd)teams, maar dat hangt misschien in zekere zin 
met het voorgaande samen. Als trainer van de dames geldt dat ik zodoende ook 
meer zou kijken naar de mogelijkheden en groei die uit de Dames 2 nog te halen 
valt, je wordt immers trainer van alle damessenioren.  
 
Willen jullie nog iets kwijt? 
Anouk: Ik hoop dat we lekker kunnen blijven ballen en het verenigingsgevoel weer 
sterker wordt. 
Tom: Mee eens! 
Rob: Ben zuinig op je leden! 
 
 
Bedankt voor dit interview! 
 

Het familieportret ‘Hanssen 

Agenda 

 De damessenioren voor het 
eerst met zijn allen op 
weekend gaan? Wij zijn 
benieuwd naar de verhalen 

 De Activiteitencommissie 
versterking heeft gevonden 
in Youri van Loon? Wil jij 
ook actief lid worden van 
Handbal Some-
ren? Informeer dan bij het 
bestuur! 

 Je zelf ook stukjes aan mag 

leveren voor de Redactie 
van Handbal Someren? 
stuur gewoon een mailtje 
naar redactiehandbalsome-
ren@gmail.com  

Wist je dat... 

De jarigen van mei 

3. Ilse Wijnen (1991) 

3. Niels van der Hulst (2000) 

5. Max van de Mortel (2003) 

7. Meggy van Lierop (1985) 

8. Koen van de Mortel (2005) 

10. Antwan Maas (1974) 

10. Manon Hurkmans (1994) 

11. Elsemieke Driessen (1994) 

13. Yvonne Geers (1982) 

15. Lian van den Boomen (1986) 

15. Patty Joosten (1971) 

16. Sylvia Raijmakers (1998) 

20. Yvon de Wit (1997) 

23. Marly Kusters (1990) 

23. Jan Kessels (1958) 

24. Peggy van Moorsel – Leenen 
(1982) 

27. Loes Robben (2003) 

31. Joost Kessels (1996) 

 Eetfeest 

 Toernooi België dames B 

 Dames 1—Swift 2000 

 Alle foto’s 

Foto’s 

 Antwan Maar al 25 jaar lid 
is van de vereniging? 

 Dennis Schonenberg 
(Heren 1) een kindje gaat 
krijgen? We wensen hem 
en Patty een voorspoedige 
zwangerschap toe.  

 Sjim Meeuws een tijdje 

voor zijn stage in Duitsland 
zit? De redactie heeft dus 
eventjes een kracht min-
der, wij wensen hem veel 
plezier. 

 Er van alles gaat verande-
ren met betrek-
king tot competities op alle 
niveaus en leeftijdsindeling 
van de jeugd? Zodra er 
meer bekend over is zal de 
Technische Commissie jul-
lie hier over op de hoogte 
brengen. 

 

Wist je dat…  

1 

3 

4 

2 
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http://www.handbalsomeren.nl/
http://www.facebook.com/#!/handbalsomeren
https://twitter.com/handbalsomeren
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http://www.handbalsomeren.nl/
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