
 

 

Ledenwerving en behoud. 
 
We hebben in de laatste jaarvergadering aangegeven dat enkele leden van het 
bestuur naar de cursus besturen met een visie zijn geweest. We hebben als het 
bestuur gekozen om onze visie van vergaderen hierop af te stellen en dat gaat wel 
lukken, wij zijn al begonnen en nu de rest nog invulling geven.  
We hebben gekozen om het thema ledenbehoud en werving als hoofd doel te stel-
len, niet zo gek vinden we, in deze tijd waarin aanbod van kinderen op scholen 
met een kleine 25% daalt. Maar er spelen t.o.v. ledenbehoud ook een paar onder-
werpen die niet in ons voordeel werken zoals de indeling van onze jeugdteams 
met de nieuwe leeftijd. Het TC heeft hier de laatste weken een hele puzzel aan 
gehad om dit voor elkaar te krijgen en is nog met de laatste loodjes bezig. Ook 
het NHV werkt niet in ons voordeel met de dispensatie daar hier op voorhand wel 
van gezegd werd dit het eerste jaar meer door de vingers te zien.  
Nu beginnen we al met een groot probleem wat betreft ledenbehoud door boven 
genoemde maatregelen van het NHV, wij zijn door de nieuwe indeling al verschil-
lende leden kwijt geraakt en moeten hard werken om alle teams die er nu nog zijn 
compleet te krijgen.  
Jammer voor onze vereniging waarin mensen hard werken om dit voor elkaar te 
krijgen en ik dit ook zeer waardeer. Maar zoals altijd zullen we verder moeten en 
ons de komende tijd hard inzetten om aan ledenwerving te doen. We gaan als het 
lukt een aparte commissie voor op zetten en kijken hoe we acties kunnen opzet-
ten om meer leden aan onze vereniging te werven. Mochten er ouders of leden 
zijn die dit mee willen doen kunnen zich bij mij melden, daar velen handen licht 
werk maken. 
Verder wil ik alle teams, trainer en leiders heel veel succes wensen in de competi-
tie. 
  
Tot de volgende keer. 
 
Ben van den Boomen 
 
 

Woordje door de voorzitter 

 Dinsdag 3 december: Sinter-
klaas 

 Vrijdag 27 december: Scho-
lentoernooi 

    Handbal Someren 

Heren A  3 (6) 

Dames B  1 (5) 

Dames C  3 (4) 

D-jeugd   5 (6) 

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

Tussenstanden veldcompetitie 

En de bal die is voor… Renske Goossens! 

Nieuwsbrief      
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 De pen is beland bij… Guido 
van Erp! 

 Verenigingsavond 

 En de bal die is voor… Renske 
Goossens! 
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 TC: Basisopleiding spelregels 

 Terug van nooit weggeweest: 
Tom en Marian 

Inhoud 
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Beste handbalvrienden, 

 

In deze mail ontvang je de tiende en daarmee weer de eerste editie van onze 
nieuwsbrief na de zomervakantie! Wij hopen je weer een breed scala aan onder-
werpen voor te kunnen schotelen.  

 

In deze editie is de Pen beland bij de coach van de Dames 1, Guido van Erp! Hoe 
ervaart hij zijn stap van Deurne naar Someren? En wat is zijn verwachting en am-
bitie met zijn dames? Wil je graag antwoorden op dit soort vragen? Lees dan ze-
ker dit interview. Ook zijn we gezellig op een zondagochtend bij Hans een bakkie 
koffie gaan doen met Marian van den Boomen en Tom Kusters… Wat zijn zij van 
plan met de Dames 2? En wat heeft hen doen besluiten toch weer als actief lid bij 
onze vereniging aan de slag te gaan? Een ontzettend leuk gesprek, waarbij wij als 
redactie het volle vertrouwen hebben gekregen dat ze zeker passen in de gezellig-
heid van het tweede team. Wil je ook weten waarom? Lees dan dit verhaal! Daar-
naast hebben we vorige week met jong en oud genoten van een mooie vereni-
gingsavond. De verenigingsdag in een nieuw jasje, een geslaagd concept… Heb je 
dit helaas moeten missen? De acitiviteitencommissie geeft in deze nieuwsbrief 
voor jou een korte sfeerimpressie. Naast bovengenoemde artikelen bevat deze 
editie nog veel meer interessante weetjes en feitjes, zo hebben is de bal weer bij 
een jeugdlid beland en licht ons bestuur graag enkele ontwikkelingen nader toe.  

 

De zaalcompetitie is voor de meeste teams weer begonnen, voor de meeste 
jeugdspelers weer een heerlijk moment omdat ze lekker altijd binnen mogen 
handballen. Dat betekent dat de eerste helft van de veldcompetitie en de oefen-
wedstrijden voor de senioren er inmiddels op zitten. Een aantal mooie wedstrijden 
zijn er gespeeld waar iedereen weer fijn aan elkaar, en in veel gevallen aan nieu-
we coach(es) en leider(s), heeft kunnen wennen. In sommige gevallen waren het 
oude bekenden, heel mooi om te zien dat deze actieve leden terug zijn gekomen 
en daarmee draaiende weten te houden! 

 

Tenslotte willen wij bij dezen Rob Hanssen en Noraly Maas bedanken voor het vele 
werk en de bijdrage die ze het afgelopen jaar voor de Redactie van Handbal So-
meren hebben geleverd. Rob is gestopt bij de vereniging, en heeft om deze reden 
helaas ook onze commissie verlaten. Van Noraly nemen we geen écht afscheid, zij 
zit een halfjaartje voor haar studie in Dublin, we moeten het daarom een tijdje 
zonder haar goede notulen doen… Gelukkig hebben we nieuwe krachten voor onze 
commissie gevonden, en hopen wij met wat frisse input ook dit jaar weer een aan-
tal mooie nieuwsbrieven naar jullie te kunnen sturen! Janet Snoeijen heeft aan 
deze nieuwsbrief al meegewerkt, en aan de volgende zullen de andere nieuwelin-
gen ook meewerken! Welkom! 

 

Wij wensen jullie veel leesplezier en mooie start van zaalseizoen 2013 -2014 toe!  

 

Sportieve groetjes, 

 

De Redactie van Handbal Someren 

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

Voorwoord 

Leeftijd: 11 jaar oud 
Team: Meisjes C 
Positie: Ik speel afw isselend in alle twee de hoeken 
Hoe lang zit je al op handbal? Ik denk dat ik nu ongeveer vier jaar op 
handbal zit.  
Wat vind je leuk aan handballen? Ja... een goede vraag! Hmm, ik vind ei-
genlijk alles leuk aan handbal.  
Wat vind je het leukste moment tijdens de training? Ja, van alles. Ik vond 
verstoppertje in het donker heel erg leuk.  
Wat vind je het leukste moment van de wedstrijd? Tijdens de wedstrijden 
vind ik leuk om aan te vallen en te scoren.  
Wat is de leukste activiteit van de vereniging? Handbalkamp vind ik de 
leukste activiteit van de vereniging.  
Wie is je handbal voorbeeld? Ik heb eigenlijk helemaal geen handbalvoor-
beeld.  
Welke hobby's heb je nog meer? Naast handballen doe ik heel erg veel 
Whatsappen.  
Op welke school zit je? Ik zit op de openbare basisschool De Ranonkel  
 
Wat is jouw lievelings... 
Eten: Mijn lievelingseten is pizza.   
Kleur: Groen.    
Land: Ik ga het liefst op vakantie in Spanje.   
Dier: Ik heb eigenlijk geen lievelingsdier.    
Wat wil je later worden? Ik weet nog niet precies wat ik later w il worden.  
 
 

TC: Veranderingen binnen het NHV 

De jeugdteams zijn alweer een aantal weken aan het handballen in de veldcompe-
titie en de seniorenteams hebben al enkele oefenwedstrijden gespeeld. De eerste 
helft van de veldcompetitie is aan zijn einde gekomen en in oktober zal de zaal-
competitie starten voor alle teams.  
De technische commissie is de afgelopen maanden al druk bezig geweest met het 
samenstellen van teams. Door de ontwikkelingen bij de bond is dit een moeilijke 
klus voor ons geweest. Gezien de nieuwe leeftijdsamenstelling, moesten wij som-
mige leeftijdsgroepen gaan clusteren, omdat we er immers niet overal genoeg van 
hadden. Wij hoopten sommige teams daarom in een bepaalde klasse te kunnen 
indelen, zodat ze met plezier konden handballen op hun niveau. Helaas werd dit 
niet goedgekeurd door de bond en moesten wij teams hoger laten spelen, dan wij 
hadden gehoopt. We zijn daardoor enkele leden verloren en merkten daardoor dat 
de teams erg krap werden. We zijn meteen daarna weer flink gaan puzzelen en 
hebben flink moeten overleggen met de bond. We zijn uiteindelijk tot een keuze 
moeten komen en hebben deze aan de ouders toegelicht na een trainingsavond. 
Wij willen u via deze weg nogmaals laten weten, dat wij de punten die worden 
aangedragen echt wel meenemen, maar soms ook aan regelgeving en beperkte 
mogelijkheden vastzitten. Wij hopen dat alle teams nu dan ook met veel plezier 
aan de zaalcompetitie gestart zijn/kunnen starten.  
 
Groeten de technische commissie 

Agenda 

 … de dames 2 twee nieuwe 
coaches hebben, en het 
zijn twee oude bekenden, 
Marian van den Boomen en 
Tom Kusters? 

 … deze dames ook een 
nieuwe leider hebben? Li-
anne van Horrik heeft het 
stokje namelijk overgeno-
men van Anouk Hanssen.  

 … de meisjes b, na jaren 
Tonnie van Brussel aan de 
zijlijn te hebben gehad, een 
nieuw gezicht hebben ge-
kregen? Joan Meeuws zal 
dit succesvolle team gaan 
trainen en coachen.  

 … de Rabobank Clubkas 
campagne weer begonnen 
is? Je kunt tot 14 oktober 
stemmen op je favoriete 
vereniging en elke stem is 
5 euro waard! 

Wist je dat…  

Verenigingsavond 

Op 5 oktober was het weer zover, de jaarlijkse verenigingsavond stond op het 
programma. Het was een zaterdagavond die in het teken stond van gezelligheid, 
saamhorigheid en sportiviteit. We begonnen deze avond met het maken van 
teamfoto’s, omdat er weer nieuwe teams samengesteld zijn voor het nieuwe veld- 
& zaalseizoen. Ieder team mocht om beurten in tenue op de foto met de trainer
(s) en / of begeleider(s). Dit verliep alleen niet zo soepel als we hadden gehoopt. 
Doordat er overdag jeugdwedstrijden gespeeld waren, zaten er nog tenues in de 
was waardoor niet ieder team handbalpresentatief op de foto kon. Na wat impro-
visatie is het echter toch gelukt om alle teams in shirtjes te hijsen. Hopelijk levert 
dit toch nog mooie, spontane kiekjes op;)  
Daarna stond er een gezamenlijke activiteit op het programma in toernooivorm. 
De leden werden verdeeld over 4 teams. Deze werden zo ingedeeld dat er van 
iedere leeftijdscategorie wel iemand in een team zat. Dit om de band tussen de 
jongere en oudere leden binnen de handbalvereniging te vergroten. Er werden 3 
wedstrijdjes gespeeld van 10 minuten. Vervolgens werden de uitslagen naast el-
kaar gelegd en werd er een beslissende finale gespeeld voor een eerste, tweede, 
derde of vierde plaats. Het ging er fel en fanatiek op! Nadat iedereen lekker ge-
doucht en opgedoft was, werd de avond uiteindelijk gezamenlijk in de kantine 
afgesloten. Voor de jongsten met een glaasje ranja en een lekker zakje chips. 
Voor de oudsten met een gezellige borrel op de feestavond. Tot volgend jaar!  
 
Groetjes namens de activiteitencommissie, 
Marly Kusters  

 Alle foto’s 

 (Foto’s van de verenigingsdag 
volgen nog) 

Foto’s 

TC: Basisopleiding spelregels voor iedereen! 

Vanaf juni 2015 moet iedereen die in de A-jeugd of hoger speelt, teambegeleider 
of scheidsrechter is, in het bezit zijn van een basisopleiding spelregels. Zonder het 
certificaat dat je hiervoor krijgt, mag je niet meer spelen, fluiten of een team be-
geleiden. Het is dus belangrijk dat wij ervoor zorgen dat iedereen dit certificaat 
gaat halen. 
De bedoeling van deze basisopleiding spelregels is dat iedereen de spelregels be-
ter kent en zo krijg je wellicht ook meer respect voor de scheidsrechter. De ko-
mende tijd gaan de technische commissie kijken wat deze spelregeltest precies 
inhoudt en hoe we die het beste kunnen vormgeven. 
Wij willen jullie eerst en vooral zeggen dat de basisopleiding spelregels, geen op-
leiding is van tig bijeenkomsten. Jullie kunnen zelfs thuis al oefenen.  
Ga naar www.handbal.nl —> scheidsrechters —> spelregelkennis 
Op deze site kun je het spelregelboekje downloaden en lezen. Daarnaast kun je je 
spelregelkennis testen aan de hand van de voorbeeldvragen op de site. Doe er je 
voordeel mee en oefen alvast. 
 
Zodra wij weten hoe wij het een en ander vorm gaan geven, krijgen jullie hier 
meer over te horen. Aangezien we het in 2015 geregeld moeten hebben, willen wij 
uiterlijk aan het begin van volgend seizoen zeker kunnen starten met de basisop-
leiding spelregels.  
 
 
Groeten de technische commissie 

Terug van nooit weggeweest! 

Aan de start van het zaalseizoen 2013 - 2014 hebben de Dames 2 niet eens 1 

coach, ze hebben er maar liefst twee! En welke twee... Marian van den Boomen en 

Tom Kusters, beiden zijn ze oude bekenden van de vereniging en meeste dames 

uit dit team kennen ze al als de beste! Garantie voor een succesvol en gezellig 

zaalseizoen dus. Maar voordat we ze weer iedere week langs het veld zien, heb-

ben we ze een paar kritische vragen en stellingen voorgelegd.  

 

Klik hier om verder te lezen 

De jarigen van september 

03. Tom Kusters (1963) 

05. Sjimmie Meeuws (1995) 

06. Veerle Kusters (2000) 

13. Nicole Reinders (1994) 

15. Anne van Steenbergen (1980) 

17. Anouk Hanssen (1990) 

17. Ninke Joosten (1992) 

18. Wiktoria Wladon (2004) 

30. Elene Kusters (1993) 

De jarigen van oktober 

1. Maurice van Meel (1991) 

3. Harrie Swinkels (1985) 

9. Pooh Arsasana (2003) 

18. Rilana van Veldhoven (1979) 

20. Jovien Adriaans (1965) 

22. Bas Vossen (1993) 

22. Angela Pokrajac (1995) 

23. Yvon Leenders (1988) 

23. Jules van Diepen (1987) 

24. Tessa Slabbers (2002) 

25. Julia van Vroonhoven (2002) 

27. Bianca Muis (1964) 

Sinds een paar maanden is Guido trainer en coach van de Dames 1 van Handbal 

Someren. Voor sommige dames is het misschien even wennen geweest, na jaren 

Leo Kusters een nieuw gezicht op de training en bij de wedstrijd. Inmiddels lijken 

deze dames weer helemaal voorbereid om het nog een jaartje in de hoofdklasse te 

proberen. Maar heeft Guido ook het gevoel er helemaal klaar voor te zijn? Wat 

heeft hij allemaal op handbalgebied gedaan en hoe vind hij het bij onze vereni-

ging? We hebben hem een paar vragen en stellingen voorgelegd, zodat we een 

beter beeld krijgen van de nieuwe kartrekker van de Dames 1. 

Klik hier om zijn antwoorden te lezen! 

De pen is beland bij… Guido van Erp! 

Die Heise Bierfesten! 

Ook dit jaar was het weer zover, op vrijdag 23 augustus vertrokken we met een 

behoorlijke groep richting de Hei om ze daar eens te laten zien dat wij meer kun-

nen dan alleen handballen. Bij aankomst kwamen we tot de conclusie dat helaas 

alle lange tafels al bezet waren, maar we lieten ons niet uit het veld slaan en had-

den gelukkig nog 3 hangtafels weten te bemachtigen. Iedereen ging gelijk pullen 

halen en het (rosé)bier vloeide al snel rijkelijk. De sfeer zat er gauw bij iedereen 

goed in en al snel hadden we een tafel waar we op konden dansen en springen. 

De tijd vloog voorbij en veel te vroeg zette DJ Paul Elstak het laatste nummertje 

in. Op de achtergrond werd nog wel wat muziek gedraaid, maar langzaam maar 

zeker begon de tent leeg te lopen. Het was weer een zeer geslaagde avond en 

voor herhaling vatbaar, dus ik zeg;  

Tot volgend jaar! 

 ... de nichtjes van den 
Boomen (Elle en Yvon) sa-
men de meisjes D coa-
chen? 

 … de redactie definitief af-
scheid heeft moeten nemen 
van Rob Hanssen? Gelukkig 
is Janet Snoeijen ons ko-
men versterken, en schui-
ven er de komende verga-
dering enkele nieuwe ge-
zichten aan… 

 … het safe-toernooi is ge-
weest en Handbal Someren 
daar erg succesvol is ge-
weest?  

 … er verschillende vacatu-
res zijn binnen de vereni-
ging? Wil jij graag je steen-
tje bijdrage en lijkt het je 
leuk om actief bezig te zijn 
in een gezellige commissie?  
Kijk dan op de site. 

Wist je dat…  

    Links: 

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

redactiehandbalsomeren@gmail.com  

http://www.handbalsomeren.nl/
http://www.handbalsomeren.nl/
http://www.handbal.nl/competities/competitie/club/
https://twitter.com/handbalsomeren
http://www.facebook.com/#!/handbalsomeren
https://picasaweb.google.com/112052438564246752002/
http://www.handbal.nl
http://handbalsomeren.nl/images/stories/Bestanden/nieuwsbrief/handbal_someren_nieuwsbrief_10_tom_en_marian.pdf
http://handbalsomeren.nl/images/stories/Bestanden/nieuwsbrief/handbal_someren_nieuwsbrief_10_guido_van_erp.pdf
http://handbalsomeren.nl/club/vacatures
http://www.facebook.com/#!/handbalsomeren
https://twitter.com/handbalsomeren
http://www.handbalsomeren.nl/
mailto:redactiehandbalsomeren@gmail.com

