
 

 

Indeling van de teams. 
 
Beste lezers , leden en ouders van onze leden. Ik word de laatste tijd nogal eens 
gebeld over de indeling van de teams voor het komende seizoen binnen onze ver-
eniging. En even goed als andere jaren levert dat weer een aantal problemen op 
om deze indeling goed in te vullen. Graag wil ik aangegeven dat het ook dit jaar 
voor de technische commissie niet makkelijk is om dit naar ieder wens goed te 
doen. Allereerst hebben zij lang op de juiste gegevens van het NHV moeten wach-
ten welke indelingen er mogelijk waren. Het NHV is voor komend seizoen namelijk 
overgestapt naar 2 competities,  namelijk de topsport en de breedtesport en daar-
bij zijn er ook nog nieuwe leeftijdsindelingen gekomen voor de junioren. Daarbij 
zijn er ook nog afspraken gemaakt over het aanleveren van de scheidsrechters 
voor al deze wedstrijden. Ik hoop dat jullie begrijpen dat het voor onze TC geen 
gemakkelijke zaak is, voor iedereen een goede indeling van het team naar wens 
te maken, maar weet dat hier voldoende kwaliteit inzit om tot een goede indeling 
te komen. 
Ik wil jullie dan ook vragen om begrip te hebben voor de beslissingen die zij geno-
men hebben en daar het komend seizoen alle vertrouwen in te hebben dat dit 
goed geregeld is.  
Verder wens ik iedereen een fijne vakantie en hoop dat jullie er in augustus met 
volle moed  het nieuwe seizoen tegen aan gaan. 
 
Tot de volgende keer. 
 
Ben van den Boomen 

Woordje door de voorzitter 

 Donderdag 27 juni: de laatste 
training voor de vakantie 

 Dinsdag 13 augustus: de trai-
ningen beginnen weer! 

 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  

Eindstand veldcompetitie 

Lekker potje beachhandbal in Heesch! 
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Beste handbalvrienden, 

 

In deze mail ontvang je de negende en tevens de laatste editie van onze nieuws-
brief voor de zomervakantie! Wij hopen je weer een breed scala aan onderwerpen 
voor te kunnen schotelen.  

Dit nummer is een iets minder uitgebreide nieuwsbrief dan dat je van ons gewend 
bent en verschijnt ook eerder dan gepland. Niet getreurd, volgend jaar zal natuur-
lijk de ‘pen’ weer bij iemand belanden en zal de bal ook weer voor iemand zijn! Dit 
nummer bevat wel nog enkele hoogtepunten van de afgelopen maand. 

Zo zijn we in de afgelopen weken nog met elkaar op kamp geweest! Heb je dit 
gemist, heel erg jammer, maar niet getreurd, over dit gezellige weekend heeft de 
AC een leuk stukje geschreven en mooie foto’s gemaakt. Ook zo benieuwd naar de 
verhalen? Lees dan zeker dit stukje! 

Daarnaast zijn de Dames 2 naar een zonnig en geslaagd beachhandbaltoernooi 
geweest in het Brabantse Heesch. Over deze gezellige dag wordt in deze nieuws-
brief een mooie sfeerimpressie gegeven… Daarnaast kon je in de vorige nieuws-
brief lezen dat zowel de D-jeugd als de Heren A ontzettend succesvolle seizoenen 
hebben gespeeld, De verhalen over dit seizoen en beelden die van deze teams zijn 
geschoten willen we jullie dan ook niet onthouden… Naast bovengenoemde artike-
len bevat deze editie nog veel meer interessante feitjes en weetjes… Ben jij nog 
niet overtuigd om actief lid te worden binnen onze vereniging? Lees dan bijvoor-
beeld zeker ook het verslag van de vrijwilligersdag, vraag aan commissieleden wat 
zij voor de vereniging doen en meld je als vrijwilliger aan… Het is erg gezellig en 
Handbal Someren kan altijd extra handen gebruiken! 

 

Wij wensen jullie veel leesplezier en een ontzettend zonnige en leuke zomervakan-
tie toe! Hopelijk komt iedereen lekker uitgerust terug, zodat we in eind augustus 
fris en gezond kunnen handballen.  

 

Sportieve groetjes, 

 

De Redactie van Handbal Someren 

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

Voorwoord 

Wat heb je nodig voor een GESLAAGD beachhandbaltoernooi? Fijn zand, een lek-
ker zonnetje en mooi fairplay spel! Dat waren precies de juiste elementen om het 
beachhandbal in Heesch van dit jaar weer tot een succes te maken.  

 

Enkele vrouwen van de Dames 2 (versterkt door Elle van den Boomen, Yvonne 
Geers en Rilana van Velthoven) vertrokken zondag 9 juni naar het centrum van 
het Brabantse Heesch om daar een lekker potje beachhandbal te spelen. Voor 
sommige dames net iets te vroeg na de geslaagde vrijwilligersavond, maar dat 
maakte het spel niet minder fanatiek… Onder leiding van Rob Hanssen (die alleen 
als coach eenmalig meeging als de hele dag de zon scheen…), werden er een vijf-
tal mooie wedstrijden gespeeld. Helaas twee wedstrijden net in ons nadeel beslist 
door een paar lelijk gefloten/foute beslissingen van de scheids, maar wel goed 
genoeg om als derde in de poule te eindigen. Dat heeft ertoe geleid dat we een 
half uur langer dan gepland op het toernooi moesten blijven omdat onze aanvoer-
der ons wat lager in had geschat, en de wedstrijden tussen de 4e, 5e en 6e plekken 
natuurlijk eerder werden gespeeld. Maar dat maakte de Dames 2 natuurlijk hele-
maal niets uit, we hebben het zelfs nog wat later gemaakt… Want de eerste helft 
van de beslissingswedstrijd werd gewonnen en de tweede helft verloren, waardoor 
de gevreesde ‘shoot-outs’ noodzakelijk waren. Helaas was de tegenpartij toch net 
iets beter in het spelen onder deze druk… Jammer, maar helemaal niet erg… Vol-
gend jaar zijn we zeker weer op één van de beachhandbaltoernooien van de par-
tij! Hopelijk zijn er dan meer teams van Handbal Someren die inzien dat gezellig-
heid en een afwisselend spelletje ook belangrijke elementen zijn om een mooi 
dagje met teamgenoten te handballen. We hopen dus dat deze slechte vertegen-
woordiging van onze vereniging eenmalig was… Wij kijken in ieder geval weer met 
heel veel plezier uit naar volgend jaar! En voor de mensen die dit prachtige evene-
ment dit jaar gemist hebben: Gelukkig hebben we de foto’s nog! Klik hier (vanaf 
pagina 13) of hier om deze te bekijken!  

Kamp 2013 

Op vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23 juni zijn we met 22 leden op kamp ge-
weest bij Kampeerboerderij de Ganzenhof in Bladel. Ondanks dat de voorbereidin-
gen wat chaotisch verliepen en we daardoor helaas maar met 3 leden van het AC 
mee konden was het een gezellig kamp. Zoals elk jaar ben ik vooruit gegaan sa-
men met Maurice en Meggy, die een avondje kwamen helpen, om de locatie klaar 
te maken voor alle leden kwamen. Omdat we dit jaar een keer niet gingen fietsen 
waren de meeste leden er al rond 7 uur. Na de gebruikelijk kop soep en broodjes 
knakworst zijn we begonnen met de eerste spellen. Elk groepje moest een vlag 
maken met als onderwerp het thema: Jungle. Na een hoop gekladder en vinger-
verf zijn er mooi creaties ontstaan. Toen om half 10 ook de nakomers er waren 
begonnen we met het rode draad spel: Bananen eten met bokshandschoenen aan. 
Natuurlijk valt dat niet mee en kregen we dus grappige reacties en mooie foto’s. 
Na het eerste rondje van de rode draad spel zijn we nog even de bossen in ge-
gaan voor het bosspel. Daarna was het nog feestavond en zijn de meesten pas in 
de laatste uurtjes gaan slapen.  
 
De volgende morgen duurde het even voordat iedereen goed en wel wakker was. 
Na het ontbijt een lekker toetje in de vorm van het rode draadspel. Daarna kwam 
het envellopespel. Elke groep moest met dobbel stenen gooien. Het aantal ogen 
gaf dan aan welke vraag ze moesten gaan zoeken die verspreid lagen over het 
veld. Bij een goed antwoord op de vraag wordt het aantal ogen van de volgende 
worp opgeteld, bij een fout antwoord wordt het aantal ogen af geteld. De groep 
die als eerste vraag 50 goed beantwoorden had gewonnen. Na dit spel werd het 
zeskamp voorbereid. Bij het zeskamp kwamen weer er weer een aantal leuke 
spellen voorbij. O.a. het opvissen van snoepjes met de mond en water overbren-
gen met een helm met kokosnoten er op geschroefd.  
Na 2 rondes zeskamp was het tijd om te gaan douche, de meeste waren goed nat 
geworden en konden wel wat opwarming gebruiken.  
 
‘s Avonds met het eten stond de frietwagen weer op de locatie zodat iedereen 
weer lekker kon eten. Na het eten kon de feestavond beginnen. Het eerste spel 
was het verjaardagspel uit Ik Hou Van Holland. De groep die uiteindelijke de 
meeste leden overhield had hiermee gewonnen. Daarna hadden we nog een spel 
waarbij 1 persoon uit de groep een koptelefoon op kreeg en liedjes uit moest beel-
den. De rest van de groep moest raden welk liedje er in de koptelefoon klonk. Na 
de spelletjes was het een gezellig avondje maar omdat de vorige avond nogal laat 
was geworden, was het al een stuk eerder rustig. 
 
De laatste dag was het vooral opruimen en zijn we wezen zwemmen bij de IJzeren 
man. Iedereen heeft hier een lekkere duik genomen en om 6 uur was iedereen 
weer moe maar zeer voldaan terug bij de postel.  
 
Ik vond het als organisatie in ieder geval een zeer geslaagd weekend en ik hoop 
dat er volgend jaar nog meer leden mee gaan op kamp. 
 
Groetjes Barry van Horrik  
 
 

Agenda 

 Ellen van Maris (ex-dames 
1) gisteren met Johan is 
getrouwd?  

 We met de hele vereniging 
naar de Heise Bierfesten 
gaan op vrijdag 23 augus-
tus? 

 We deze veldcompetitie 

zijn geëindigd met maar-
liefst twee kampioenen? 
Gefeliciteerd heren A en 
gemengd D! 

Wist je dat…  

Vrijwilligersavond  

Op 8 juni was het weer zover… Eens in de twee jaar wordt er door het bestuur 
een feestavond georganiseerd voor alle vrijwilligers van onze vereniging om te 
laten blijken hoe erg hun inzet en harde werk wordt gewaardeerd. Een ontzettend 
belangrijk initiatief van het bestuur, want zonder de inzet van deze actieve leden 
is onze vereniging natuurlijk niks waard. 

Als vanouds vond de avond weer plaats bij één van de trouwe sponsoren van 
Handbal Someren, bij Hans Gorissen in café de Postel. Voor de verandering vond 
het voor de eerste keer al voor de zomervakantie plaats in plaats van in het na-
jaar pas. Dus op een gezellige zonnige zaterdagavond kwamen een veertigtal vrij-
willigers en hun partners bij elkaar om met elkaar een paar biertjes te drinken, 
goed te eten en leuke spelletjes te doen. 

Dit jaar had een iets andere opzet dan andere jaren. Dit jaar werden niet speciaal 
enkele vrijwilligers in het zonnetje gezet en werden degenen die afscheid hadden 
genomen niet apart bedankt. In plaats van een dergelijk woordje van de voorzit-
ter, werd nu aan alle actieve leden hetzelfde bedankje gegeven. Het bedankje 
bestond uit chocolade, dat uiteraard (door de dames) met veel enthousiasme is 
ontvangen.  

Op de vrijwilligersavond zat uiteraard weer door het bestuur (met dank aan Lian 
van den Boomen en Yvonne Geers) een wedstrijdelement verwerkt, dit jaar in de 
vorm van ‘jongens tegen de meisjes’. ‘Jongens tegen de meisjes’ bestond uit een 
letterspel, dat werd afgewisseld met een vragenronde, en het werd afgesloten 
met het handen en voetenspel (klik hier voor de foto’s). Uiteraard werd het spel 
door het sterkste geslacht gewonnen, de meisjes kwamen op 55 punten het 
sterkste uit terwijl de jongens op 49 punten bleven steken. De echte winnaars 
waren de meisjes 2 die met zo’n tien dames goed waren voor 29 punten. Na dit 
spel was er de gelegenheid om onder het genot van lekker een broodje of wrap 
bij te buurten en werd er door enkele heren nog even flink gedanst. Het was een 
geslaagde avond! 

 Vrijwilligersavond 

 Kamp  

 Gemengd D Kampioen 

 Alle foto’s 

Foto’s 

De jarigen van juli 

7. Roos van den Boomen (2003) 

9. Mark Urlus (1986) 

9. Britt Berkvens (2000) 

10. Rob Slabbers (2005) 

15. Richard Felius (1994) 

18. Marit Meulen (2000) 

25. Antonie Barten (1993) 

25. Nikki Peters (2000) 

26. Lisa Slabbers (2000) 

30. Nienke Goossens (2004) 

Heren A veldkampioen! 

Ook dit seizoen zijn de Heren A van Handbal Someren erin geslaagd om de kampi-
oenstitel binnen te halen. Het is nu al de tweede keer op rij dat de Heren A de 
veldcompetitie hebben gewonnen. Dit jaar stond ook weer dezelfde coach langs de 
lijnen om ons naar de overwinning te schreeuwen. Jan Kessels die het met de He-
ren A twee keer op rij flikt de titel binnen te halen. Bedankt Jan, verder moeten 
we ook nog de trainers bedanken die zich voor ons hebben ingezet dit Seizoen. Dit 
zijn De nieuwe trainer/coach van de Heren 1 Ad van Geffen en aanvoerder Mark 
Urlus. Deze twee heren hebben dit seizoen de tijd genomen om ons elke dinsdag 
en donderdagavond te trainen. 
 
Reactie van het team over het kampioenschap, en wat ze kwijt willen aan de ver-
eniging 
 
Tom: Goed hele prestatie. Leer van de Heren A  
Ruud: Normaal. Ik hoef verder niks kw ijt 
Geert: Het kon ook niet anders. Hoi handballers  
Joost: Hartstikke mooi en het viel te verwachten want w ij waren beter. 
Victor: Ik vind het wel leuk en knap dat we 2x achter elkaar kampioen 
zijn geworden. 
Yoeri: Hartstikke mooi. Het is altijd mooi kampioen zijn. 
Eric: Ikke nie vond het wel geweldig. Ik w il ruud kw ijt aan de vereniging  
Maikel: uhhuhh uhhhuhuhuhh uhhhuhuhuhuhuh. Alles goed zo  
 

De jarigen van augustus 

1. Renske Goossens (2002) 

4. Dennis Schonenberg (1988) 

9. Elle van den Boomen (1989) 

10. Geert Kessels (1994) 

10. Sabine Scheepers (2003) 

11. Sanne Mutsers (1992) 

13. Michelle Kusters (1991) 

13. Frits Hurkmans (1983) 

15. Ingrid van den Boomen 
(1994) 

26. Joris Robben (1978) 

26. Rick Swinkels (1987) 

28. Corien van Deursen (1998) 

30. Leo Leenen (1983) 

31. Kristel van Brussel (1998) 

    Links: 

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

redactiehandbalsomeren@gmail.com  

Gemengd D-jeugd Kampioenen 

Hoi Allemaal, 

Er is mij gevraagd om een stukje te schrijven over de kampioenswedstrijd en het 
grote feest wat daar op volgde. Aan dit verzoek wil ik graag gehoor geven. 
 
Op zaterdag 1 juni moesten wij, de D`tjes, de laatste wedstrijd van de veldcom-
petitie spelen. We wisten van te voren al dat we kampioen waren maar dat we 
met feesten zouden wachten tot de laatste wedstrijd gespeeld was. Ook zou dit de 
laatste keer zijn dat we als super team met elkaar zouden spelen. 
Iedereen heeft aan oma`s, opa`s, tantes, ooms, broertjes, zusjes, mama`s, pa-
pa`s, vrienden, vriendinnen en bekenden gevraagd om ons op de tribune te ko-
men aanmoedigen. En ze zijn gekomen.  
We hebben samen genoten van een gemakkelijke maar toch een zeer mooie en 
leuke wedstrijd. Iedereen kreeg de kans om voor zijn/haar eigen publiek te laten 
zien hoe goed wij konden handballen.  Eindresultaat, 25-02!!! 
 
Na de wedstrijd kregen we allemaal een roos en een mooie beker uitgereikt. In de 
kantine konden we de taart, die we van een sponsor gekregen hadden, aansnijden 
en samen met de ranja van Hans opeten.  Na het douche stond er een limo, van ik 
denk wel 20 meter klaar, die ons alle uithoeken van Someren liet zien. En als de 
mensen ons per ongeluk niet zagen, dan hebben ze ons wel gehoord. 
In de limo, vloeide de champagne rijkelijk en we voelde ons echte sterren. 
 
Uiteindelijk sloten we de dag af met een overheerlijke en zeer goed verzorgde 
barbecue, waar niemand iets tekort kwam.  
 
Graag wil ik iedereen bedanken die ervoor gezorgd heeft dat dit een onvergetelij-
ke dag werd voor ons team. 
Ook wil ik graag alle sponsors bedanken. 
Rob Hansen en Toon van Heugten, jullie ook bedankt voor het geven van de trai-
ningen en alle ouders die dit jaar geholpen hebben om er een succes van te ma-
ken. 
 
Verder wil ik Roos, Pooh, Merel, Nena, Koen, Wiktoria, Levi, Loes, Nienke en Max 
kei bedanken voor dit geweldige handbal jaar. Jullie waren een super team en ik 
vond het heel leuk om jullie te coachen en te trainen. 
Veel plezier volgende jaar bij jullie nieuwe team. 
 
Groetjes, Arjan van de Mortel 
 
Een paar foto’s van deze wedstrijd zijn hier te bekijken  

http://www.handbalsomeren.nl/
http://www.handbalsomeren.nl/
http://www.nhvbrabant.nl/sportlink/veld2.php?id=ZQ066VA&reload_coolmenus
https://twitter.com/handbalsomeren
http://www.facebook.com/#!/handbalsomeren
http://www.ipernity.com/doc/ruudschobbers/album/405629?view=1
https://picasaweb.google.com/112052438564246752002/Vrijwilligersavond2013?authuser=0&feat=directlink
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