
 

 

Trots. 
 
Beste leden, graag wil ik deze keer even stil staan bij de prestatie van onze dames 
1. Na een moeilijk verlopen seizoen, met allerlei blessures en de trainer die tus-
sentijds uit de roulatie is geraakt vanwege rugproblemen, hebben ze het in de 
competie niet kunnen halen en moesten ze degradatie- en promotiewedstrijden 
spelen. Tijdens die 2 weekenden in totaal hebben ze hoofdklasse veilig kunnen 
stellen. De laatste wedstrijden heb ik niet kunnen bijwonen vanwege onze vakan-
tie in Ghana, waar we het goede nieuws via een sms van Lian kregen te horen. 
We waren dan ook erg blij en trots op onze dames. Het werk wat Annemieke en 
Mark erin hebben gestoken (als vervanger voor Leo), hebben ze dus niet voor 
niets gedaan en ik wil ze ook bedanken hiervoor.   
 
Zoals jullie ook weten heeft Leo besloten te stoppen met de dames en heeft de 
afgelopen seizoenen goed werk geleverd om ze op dit nivo te brengen, Leo be-
dankt. Gelukkig heeft het TC al snel een opvolger voor hem gevonden in de per-
soon van Guido van Erp en wij wensen hem veel succes toe het komende seizoen.  
 
Natuurlijk waren zij niet de enige die het afgelopen seizoen de tijd en energie in 
onze vereniging hebben gestopt, maar vele met hem en ook die willen we bedan-
ken voor hun grote inzet het afgelopen jaar. 
 
Dit willen dan ook tot uiting laten komen op onze vrijwilligersavond op 8 juni bij 
Hans waarvoor de mensen al een uitnodiging hebben ontvangen, even stil staan 
bij het vele goede werk wat binnen onze club wordt geleverd. Wij hopen hier vele 
van u te mogen ontvangen. 
 
Tot de volgende keer. 
 
Ben van den Boomen 

Woordje door de voorzitter 

    Links: 

 Zaterdag 1 juni: kampioens-
feest D-jeugd 

 Zaterdag 8 juni: vrijwilligers-
avond 

 Vrijdag 21 t/m zondag 23 ju-
ni: handbalkamp 

 Vrijdag 23 augustus: Die 
Heise Bierfesten 

    Handbal Someren 

Heren A  1 (4) 

Heren B  3 (6) 

Dames A  3 (4) 

Dames B  3 (6) 

Gemengd C  4 (5) 

Dames C  3 (5) 

D-jeugd  1 (5) 

Bekijk het programma en de stan-
den  van de veldcompetitie hier  

Tussenstand veldcompetitie 

De pen is beland bij… Suzanne Meeuws! 

Na een actieve carrière als keepster bij dames 1, nog steeds aanwezig binnen onze 
vereniging maar dan als lid binnen het bestuur. Omdat ze vooral op de achtergrond 
actief is willen we hier eens de nadruk op leggen en haar met dit interview in het 
middelpunt zetten. 

Klik hier om het te lezen 

En de bal die is voor… Koen van de Mortel! 

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

redactiehandbalsomeren@gmail.com  
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29 mei 2013 Jaargang 2, nummer 4 

Beste handbalvrienden, 

 

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

Dit nummer bevat een interview met de vrouw die de centjes binnen de vereni-
ging voor ons in de gaten houdt: Suzanne Meeuws. Jarenlang als keepster in het 
veld gestaan en nu alweer enkele jaren de trouwe en stille kracht in het bestuur… 
Ook zo benieuwd naar wat zij zo leuk vind bij Handbal Someren en wat ze alle-
maal voor de vereniging doet? In ‘de pen is beland bij…’ tref je haar verhaal. De 
familie die deze keer in the spotlights is gezet is de familie van Brussel, zij levert 
al enkele decennia actieve leden af binnen Handbal Someren. Niet verwonderlijk 
dat ook Erik sinds een paar maanden het handbalvirus in zijn bloed blijkt te heb-
ben. Ben je ook zo benieuwd hoe zij het bij onze vereniging vinden? En hoe moe-
der en dochter het vinden om al die tijd samen in een team te zitten? Lees dan 
zeker hun familieportret.  
Daarnaast zijn we met de hele vereniging naar een nat maar geslaagd toernooi 
geweest aan de andere kant van het kanaal, waar weer een paar mooie prijzen 
mee naar huis zijn gekomen! Daarnaast zijn de damessenioren voor het eerst met 
elkaar een weekend weg geweest. Of het voor herhaling vatbaar is? Zeker! De 
beelden die van deze ‘pink ladies’ zijn geschoten willen we jullie dan ook niet ont-
houden… Naast bovengenoemde artikelen bevat deze editie nog veel meer inte-
ressante feitjes en weetjes en is de bal wederom bij iemand beland…  

 

Wij wensen jullie veel leesplezier en succes met de wedstrijden in de veldcompeti-
tie! Daarnaast willen we zowel de Heren A als de D-jeugd bij deze van harte felici-
teren met hun kampioenschap… Een geweldige prestatie, proficiat! 

 

 

Sportieve groetjes, 

 

De Redactie van Handbal Someren 

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

Voorwoord 

Leeftijd: 8 jaar oud 
Team: Gemend D jeugd 
Positie: Alle twee de hoeken 
Hoe lang zit je al op handbal? In overleg met Max (zijn oudere broer) 
komt hij tot de conclusie dat hij ongeveer 2 en een kwart jaar op handbal zit.  
Wat vind je leuk aan handballen? Het leukste aan handbal is scoren en 
goal de ballen tegen houden. 
Wat vind je het leukste moment tijdens de training? Het leukste tijdens 
de training zijn de spelletjes, zoals krantenmeppertje, drie is te veel. Verder vind 
ik de frietjes oefeningen ook leuk.  
Wat vind je het leukste moment van de wedstrijd? Tijdens de wedstrijd 
vind ik het leuk om te scoren en te winnen met het team. Wij worden kampioen!!! 
Wat is de leukste activiteit van de vereniging? Ik vond het erg leuk om 
naar de film te gaan maar schaatsen was ook leuk.  
Wie is je handbal voorbeeld? Mijn papa (Arjan van de Mortel) en Rob 
Welke hobby's heb je nog meer? Handballen is mijn grootste hobby. Ik 
vind het ook leuk om buiten te spelen. Dan ga ik met vrienden voetballen of bal-
verstoppertje spelen. Verder vind ik het ook leuk om met de Ipod te spelen. 
Op welke school zit je? Ik zit op Leerrijk, in groep 4.  
Wat wil je later worden? Ik w il later archeoloog worden. Dan ga ik graven 
en spullen zoeken met een metaaldetector  
 
Wat is jouw lievelings... 
Eten: Friet met mayonaise en curry en met een frikadelspeciaal. Verder 
vind ik gewone chips met mayonaise en curry ook heel erg lekker (dan doe ik de 
chips gewoon dippen). 
Kleur: Mijn lievelingskleur is gewoon groen! Dat is de kleur van de natuur. 
Ik hou van de natuur.     
Land: Nederland en Lanzarote. Lanzarote is een klein Canarisch eiland. Ik 
ben daar samen met mijn opa en oma op vakantie geweest.   
Dier: Mijn lievelingsdier is een hond. Thuis hebben we twee honden, Coo-
per en Sam.   
 

Handhaving hoofdklasse dames 1 

Na wederom een spannende dag is het dan toch eindelijk gelukt: handhaving in de 
hoofdklasse. 

In de competitie was het erg vaak (bijna elke wedstrijd) net niet.  We verloren 
nergens met grote cijfers, maak winst zat er niet in. Daarom moesten we spelen 
om handhaving door middel van een toernooi in Dongen. De nrs 11 en 12  uit de 
hoofdklasse en de 1e uit de 1e klasse moesten hier in twee poules spelen.. Degene 
uit de poule die eerste werd bleef/kwam in de hoofdklasse en de laatste bleef/ging 
naar de 1e klasse. 

Wij werden hier helaas geen eerste, maar gelukkig ook geen laatste. Daarom 
mochten we het de zondag erna in Boekel nogmaals proberen. Nrs 1, 2 en 3 spe-
len volgend jaar hoofdklasse en nrs 4 en 5 spelen dan  1e klasse. 

Natuurlijk ging het ons ook deze dag niet gemakkelijk af. 

De eerste wedstrijd tegen Combinatie ’64 werd afgesloten met een gelijk aantal 
doelpunten  7-7. 

De tweede wedstrijd tegen ESC’90 moesten we nog iets rechtzetten ten opzichte 
van vorige week. Toen verloren we met 5-8, nu wonnen we met 8-5. Yvonne 
Geers kon maar twee wedstrijden mee doen en moest hierna weg. 

Vlak voor de derde wedstrijd gaf Anne onze keepster aan dat er iets niet goed zat 
in haar kuit. Er dreigde  een zweepslag, en na de langdurige revalidatie van de 
vorige namen we geen risico. Anne op de bank en Ellen van Maris in het doel. El-
len keepte goed maar dit kon niet voorkomen dat we deze wedstrijd met 11-14 
verloren.  

Het kwam nu aan op de laatste wedstrijd. We moesten gelijk spelen of winnen 
tegen Vilt/be quick, dan zag het er gunstig uit. Met uitstekend keeperswerk van 
Ellen en bekeken aanvalsspel kwamen we 2 doelpunten voor. Dames 1 zou dames 
1 niet zijn als we het zo makkelijk zouden houden. Vilt ging ook voor hun laatste 
kans en kwam weer dichterbij. Maar met 8 -8 sloten we deze wedstrijd af. Alle 
dames hadden zich volledig gegeven en dat was na de wedstrijd ook te merken.  

Door het verlies van DWS in de andere zaal werd het nog even spannend. We 
stonden met 2 teams op de derde plek. 

Uiteindelijk hebben we op doelsaldo behoud verdiend. Wij hadden + 5 en de Com-
binatie’64 had doelsaldo 0. 

Volgend jaar dus weer hoofdklasse! 

Nu is het voor iedereen tijd om lekker te herstellen en alle blessures de kans  te 
geven om te genezen. 

 

Dames proficiat, ik ben ontzettend trots op jullie inzet. 

 

Annemieke van Brussel. 

Na vele edities kan de familie van Brussel natuurlijk niet achterblijven, na toevoe-
ging van het derde lid grijpen wij onze kans om ook hen aan het licht te stellen. 
Annemieke en Lieke heel actief aan dameskant en vanaf nu gaat Erik ook zijn bes-
te beentje voorzetten om onze herenkant te versterken. 
 
Stel elkaar eens even voor: 
Lieke: Ons pap is een roestend lid en heeft als belangrijke functie bij de vereni-
ging: de kascontrole. En hij is heel lief. Ons pap is nog keeper, voorzitter en pen-
ningmeester geweest. Hij heeft dus veel voor verenigingen gedaan.  
Jan: Erik is ons nieuwste handballid in de familie. Hij speelt in de heren A.  
Erik: Ons mam heeft lang gehandbald. Ze is drie keer door haar knie gegaan en 
heeft daardoor op een gegeven moment niet meer kunnen handballen. Ze is leid-
ster geweest van de dames C,B & A. Nu is ze begeleidster van de dames 1.  
Annemieke: Lieke is van turnen overgegaan naar handbal. Ze is bij de meisjes C 
begonnen. Ze hadden toen al gauw genoeg een trainer en leider nodig en ben 
toen gevraagd door Leo. Ze heeft nog in de Brabant selectie gezeten. Hierbij heeft 
ze meegedaan met het NK. Ze is hiermee ook naar Zweden geweest. Nu moet ze 
haar plaats zien te verdedigen in de dames 1.   
 
Hoe ben je bij het handballen gekomen? 
Lieke: Nou ik heb eerst geturnd. En toen is Noraly een keer tegen mij aangebotst, 
waardoor ik van turnen af ben gegaan. Toen ging ik samen met Manon in groep 4 
op handbal. Ik was toen een jaar of 10.  
Jan: Ik vond het te koud met het voetballen en toen begonnen ze met een hand-
balvereniging dus ben ik gaan handballen.  
Erik:  Idem dito! Ik vond het veel  te koud op het veld. Ik heb 11 jaar gevoetbald. 
Ik vond het niet meer leuk en ben toen lekker warm de zaal in gegaan. 
Annemieke: Ik ben bij het handbal begonnen een jaar of 14 was ik toen. (na korf-
bal en majoretten) Met korfballen gebeurde er te weinig en stond te veel stil, Dus 
ben ik gaan handballen via een vriendin. Toen stopte de A vervroegd en moest ik 
naar de senioren. Ik wilde gewoon blijven handballen en heb nog met de heren A 
meegetraind. En zo ben ik in het handballen gerold.  
 
Hoe lang handbal je al/heb je gehandbald? 
Lieke: 9 jaar, ja want ik ben 19 jaar. 
Jan: Zowat 17 jaar. Ik heb 2 jaar bij Niobe gezeten.  
Erik: 2 maanden, denk ik. 
Annemieke: van mijn 14e tot 28e. 3 jaar bij Niobe nog paar jaar bij recreanten. 
Een kleine 20 jaar heb ik dus actief gehandbald.  
 
Lijken jullie qua handbalspel op elkaar? 
Lieke: Dat denk ik niet 
Annemieke: Nee Lieke en ik niet. Ik schiet graag van afstand en loop liever niet 
veel. Ons Lieke dit loopt het wat meer en houdt niet van het schieten van afstand, 
haha.  
Jan: Lieke komt een heel stuk van de grond af, en Annemieke bijna niks.  
Lieke: Ik spring hoger dan ons mam. 
Annemieke: ik hoef niet te springen om te schieten. 
Erik: Ik en ons pap lijken wel op elkaar qua keepen.  
Annemieke: Ja Erik wil in ons pap z’n voetsporen treden. 
 
Wie is de beste? 
Erik: Ik (steekt zijn hand op) 
Annemieke: Erik heeft nog de minste fouten gemaakt.  
Jan: Ik heb je wel een keer over de achterlijn zien vallen. 
Annemieke : Dat is moeilijk te vergelijken omdat het spel zo anders is geworden 
de afgelopen jaren.  
Erik: Ons moeder heeft het hoogste gehandbald. Dan pap en dan Lieke.  
 
Wie is je voorbeeld bij het handballen? 
Lieke: sowieso mijn moeder!  
Erik: en sowieso mijn vader! 
Annemieke: wij zijn niet zo van de voorbeelden  
Jan: wij doen het gewoon vanuit ons eigen. Zo’n Duitse keeper was wel heel goed, 
ik weet niet meer hoe die heet.  
Lieke: ik creëer iets eigens, haha.  
 
Wat is het leukste wat je op handbalgebied hebt meegemaakt? 
Lieke:  Dat was de Brabant selectie en de overwinning bij de dames A, we werden 
bekerkampioen. 
Erik: De Heise bierfeesten (voor Lieke) 
Jan: Bekerkampioen. Districtwedstrijd tegen Haak Best (Eindhoven) gewonnen 
met penalty’s. Ik stopte de laatste worp. Dat vond ik het leukste. 
Erik: Het aankomende kampioenschap van zondag. Kan ik in de toekomst kijken?  
Lieke: De debuutwedstrijd onder toezicht van de hele familie (voor Erik).  
Annemieke: De beslissingswedstrijd tegen Hermes in de eerste divisie. Met bijbe-
horende promotie naar de eredivisie.  
 
Wat is het leukste wat je doet naast handbal? 
Lieke: Ik vind heel veel leuk. Ja gewoon met vrienden en vriendinnen weg. De 
weekenden: het stappen.  
Jan: Sport kijken. 
Erik: Kei hard studeren voor school! Nee ook gewoon mijn vrienden… 
(Annemieke: Hede gij (Erik) een rotleven want dat (studeren) doe je niet veel) 
Annemieke: Mijn gezin en mijn werk. Ik vind jullie af en toe best leuk.  
 
Willen jullie nog iets kwijt? 
Annemieke: Lieke kan je meenemen als je wilt. Was te spontaan of niet? :P 
Lieke: Ik wil graag een nummer van de kindertelefoon een nieuw huis en een le-
ven, haha.  
Annemieke: Van candycrush of niet.  
Erik: Nee dat is ons pap. 
Jan: Ikke niet. Ik durf niks meer te zeggen. 
Erik: Ik ook niet veel. 
Annemieke: ik hoop dat Handbal Someren een gezonde en gezellige vereniging 
blijft, waar alle leden samenwerken en zijn steentje bijdragen. Met gezellige din-
gen in en buiten handballen.  
 

Het familieportret ‘van Brussel’ 

Agenda 

De jarigen van juni 

1. Tom Hanssen (1995) 

3. Yvette Roelofs (1991) 

5. Ilse Zeegers (2000) 

10. Sylvia van Bree (1994) 

12. Anke van Horne (1989) 

13. Lisa Peters (1995) 

14. Rob Hanssen (1992) 

19. Tjitske Joosten (2002) 

20. Yvon van den Boomen (1993) 

21. Annemieke van Brussel 
(1966) 

 De D-jeugd kampioen is 
geworden? Gefeliciteerd 
jongens en meisjes! 

 De dames A op het Niobe-
toernooi niet alleen de eer-
ste prijs binnen gesleept 
hebben, maar ook de wis-
selbeker? 

 De heren A afgelopen zon-
dag veldkampioen zijn ge-
worden? 

 Meggy van Lierop (coach 
dames A) zwanger is van 
een tweeling? 

 Sharon Vossen helaas is 
gestopt met het coachen 
van dames 2, en zij haar 
daarvoor willen bedanken? 

 De dames 2 dus weer op 
zoek zijn naar een nieuwe 
coach?  

 Guido van Erp de nieuwe 

coach/trainer is van de da-
mes 1? Welkom Guido! 

 

Wist je dat…  

Think Pink weekend Dames 1 en Dames 2 

Na vele praatjes en geweldige ideeën is het toch een keer uitgekomen. Het week-
endje met de dames 1 + 2. Dit weekend vond plaats op 3,4,5 mei. Omdat het 
natuurlijk alleen maar dames waren was het thema niet zo moeilijk; Think pink.  
 
De groepen waren al verdeeld zodat er grote voorbereidingen plaats konden vin-
den rondom het thema. En dat is zeker gebeurd. Na een kleine vertraging door 
(het kan ook niet anders) Yvonne Geers is de groep vanuit de Postel vertrokken. 
Michelle en Lianne waren al op locatie om het daar leuk aan te kleden. Rond 
19:30 waren ze bij de locatie aangekomen: Van Gompel in Reusel. Nu kon het 
weekendje dan eindelijk echt beginnen. Iedereen zag er spetterend uit, en zo 
komt de uitspraak dan ook:  
 
Beelden zeggen meer dan woorden ;) 
 
Foto’s!! 
 
’s Avonds werd er flink gedronken en werd het spel Ik hou van Holland gedaan. 
Daar werd flink gelachen, gestreden, want het zijn allemaal competitie dames, 
dus het ging er goed op. Na het spel konden we nog lekker verder drinken en 
werd het tijd om ook nog maar eens te slapen.  
 
Na een heeeeerlijke nachtrust in de waterbedden, een duik genomen in de jacuzzi 
en na de enkele massages waren de dames weer klaar voor dag 2. Hier werd er ’s 
morgens eerst genoten van een heerlijk ontbijtje en werd er gestreden bij spel 2. 
Het beruchte enveloppenspel. Hier moesten ze vragen beantwoorden over elkaar 
waar wat enkele moeilijke vragen voorbij kwamen (hoeveel facebookvrienden 
heeft Inge?), en hele makkelijke vragen voorbij kwamen (waar kun je Rilanna 
altijd voor wakker maken?).  Toen werd er even heerlijk in de zon gelegen en was 
het tijd voor de lunch.  
 
Na de lunch gingen we het dorp Reusel verkennen. Hierbij gebruikten we het spel 
crazy 88. De naam zegt het al: we moesten 88 belachelijke opdrachten volbren-
gen. Alle groepen apart. Zo werd er een verjaardag gecrasht, een piercing ge-
plaatst, een fiets gestolen en werden er in het dorp flash mops gemaakt en werd 
er volop gejumpt. Na de enkele schaamtevolle activiteiten werden er boodschap-
pen gedaan voor ’s avonds, waarbij er 3 heerlijke gangen werden gekookt en met 
een volle maag we opstap konden richting Reusel. Daar hebben we het vrijgezel-
len feest van Lieke gevierd en de 27everjaardag van Yvonne Geers (de Ego werd 
steeds hoger in t weekend ;)). Na een tijdje waren de dames dood op maar de 
oudste van het gezelschap kreeg er maar geen genoeg van. Claudia moesten we 
uit de kroeg trekken, want ze had het veelte druk met die mannen daar ;). Na de 
kroeg kregen we nog een risicovolle taxi rit.  Mevrouw Joyceke wist wel waar het 
gaspedaal zat maar de rem was ver te zoeken.  Gelukkig hebben we dit allemaal 
overleefd en konden we naar bed. 
 
De zondag hebben we weer heerlijk ontbeten en werd alles opgeruimd. Dat ging 
erg snel, hup iedereen alles inladen en vertrekken. Maar TOEN…. TOEN lag er een 
verdachte schoen op het gras. Er werd rond geappt of iemand zijn schoen was 
verloren, maar de laatste auto had hem zien liggen maar kon hem absoluut niet 
nog even pakken want ze waren al aangereden. Na belachelijke grappen over de 
schoen is hij toch opgehaald en geheel terecht gekomen bij de eigenaar.  
Kortom het was een geweldig weekend en hopelijk wordt dit een jaarlijkse tradi-
tie. 
  
Iedereen super bedankt =)!!! 
 
Lianne van Horrik 

 Think Pink weekend 

 Sjors sportief 

 Alle foto’s 

Foto’s 

Sjors Sportief 

Dit is het tweede jaar dat we meedoen aan het project Sjors Sportief. Dit wordt 
gestimuleerd door de gemeente. Het doel hiervan is om jeugd in beweging te zet-
ten of, met andere woorden, mee laten doen met een sport. Via deze weg kunnen 
kinderen kennis maken met allerlei sporten.  

Dit jaar hebben we een twaalftal personen mogen begroeten om kennis te laten 
maken met onze handbal sport, twee trainingen zijn hiervoor ingelast. De trainin-
gen werden gegeven tussen 18.00 – 19.00 uur en werden georganiseerd door een 
aantal vrijwilligers. 

De avond bestond uit een aantal handbaloefeningen, maar wat wel volgens een 
trainingsinhoud liep. De gewoonlijke warming up, een spel, wat oefeningen en het 
spelen van een wedstrijdje. De trainingen waren bedoeld voor kinderen van groep 
3 t/m 8.  

Alle kinderen hebben een paar leuke avonden mogen beleven en de kinderen van 
Sjors Sportief ook enthousiast mogen maken voor het handballen. Een kleine at-
tentie voor deze kinderen was ook zeker op zijn plaats, omdat ze deze avonden 
voor onze sport hebben gekozen. Maar ook onze eigen leden werden zeker niet 
vergeten deze avonden. We kunnen terug kijken op twee geslaagden avonden, 
maar wat nog mooier zou kunnen zijn is dat we hierdoor nog meer leden krijgen. 

  

Ik wil graag de kinderen van Sjors Sportief en onze eigen leden bedanken, maar 
ook Toon van Heugten, Arjan v.d. Mortel, Kristel van Brussel, Sil Joosten, Britt 
Welten, Ad van Geffen , Leon Linders bedanken voor hun inzet op deze avonden!  

Dit was niet zonder hen gelukt. 

  

Groeten Patty Joosten 

 

De foto’s van deze trainingen zijn hier te bekijken  
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