
 

 

De beste wensen voor het nieuwe jaar. 

Beste leden, vrijwilligers, sponsoren en ouders, allereerst wil ik jullie allemaal het 

beste wensen voor het nieuwe jaar en laat het vooral een gezond en sportief jaar 

worden voor ons allen. 

Bij deze tijd van het jaar sta je stil wat er afgelopen jaar zoal gebeurd is en kijk je 

vooruit op wat het jaar ons zal brengen. Het afgelopen jaar is er een geweest 

waarin we met zijn allen weer hard gewerkt hebben om de vereniging draaiende 

te houden en elke commissie doet dit op haar eigen goede manier. Natuurlijk heb-

ben we te maken gehad met allerlei wijzigingen binnen het NHV, dit is de indeling 

van onze teams niet ten goede gekomen. Ook het ledenaantal heeft hier onder 

geleden en al onze goede bedoelingen in het begin van het jaar met stip op de 

horizon van ledenbehoud en ledenwerving is hiermee ook een beetje in het niet 

gelopen. We hebben dit als bestuur niet uit het hoofd gezet en vergaderen wel al 

op deze manier en hebben daar laatst nog complimenten vanuit het NHV gehad. 

We zijn op de goede weg, onze gedachtes en invulling zijn goed en nu de uitwer-

king nog, daar gaan we komende jaar dan ook mee door. Dat zal in 2014 wel 

merkbaar worden. Een van de activiteiten die hiervoor in aanmerking komt is het 

scholentoernooi, daarvoor hebben we instuif en clinics gegeven en zullen dat in 

februari herhalen.  

We moeten ook altijd goed blijven werken voor een goede invulling in de zaal 

waar vele vrijwilligers nodig zijn om dit draaiende te houden en daar heeft het TC 

dan ook zijn handen vol aan. Mijn complimenten hiervoor want het is niet makke-

lijk voor zowel de NHV, onze leden en ouders alles goede in banen te regelen.  

Het zelfde geldt voor de AC die afgelopen maanden diverse activiteiten heeft op-

gezet en waar die belangstelling niet al te hoog was, denk aan de filmdag, het 

kamp de worstenboordjes en clubkasactie. Daar scoorden onze leden zeker een 

min puntje door het in de opkomst af laten te weten. Deze middelen hebben we 

toch hard nodig om onze vereniging financieel draaiende te houden. Ook de activi-

teiten als kamp, de Heise bierfeesten, verenigingsdag zullen uit deze inkomsten 

betaald worden. 

Een compliment aan het CCP voor de mooie nieuwsbrief en het goed verzorgen 

van de website. Met de nieuwsbrief brengen we onze leden meer op de hoogte en 

hopen hiermee de betrokkenheid en bereikbaarheid te verhogen bij onze leden en 

ouders. 

We willen het komend jaar toch hard werken aan het ledenbehoud voor onze ver-

eniging, verder gaan we eens over de gemeente grenzen praten met Niobe en De 

Sprint om een samenwerking voor scheidsrechters en trainerscursus  opzetten en 

wat verder nog mogelijk is.  

Ook zullen we dit jaar op zoek gaan naar nieuwe bestuursleden daar Patty, Suzan 

en Yvonne aan gegeven hebben er mee te stoppen. Anke van Horne heeft al aan-

gegeven een functie te ambiëren in het bestuur en daar zijn we blij mee, voor de 

andere functies zijn we nog op zoek en verwachten voor maart hier invulling in te 

krijgen.                

Verder wil ik iedereen bedanken voor de inzet in het afgelopen jaar en hoop dat 

een ieder er ook dit jaar weer de schouders onder deze mooie vereniging gaat zet-

ten. 

Tot de volgende keer. 

Ben van den Boomen. 

 

 

 

Woordje door de voorzitter 

 Zondag 12 januari: Après-
skiën (senioren) 

 Dinsdag 4 en 11 februari: 
open trainingen 

    Handbal Someren 

Heren Senioren  7 (9) 

Dames Senioren 1 12 (12) 

Dames Senioren 2 3 (10) 

Heren A  5 (11) 

Dames B  3 (10) 

Dames C  7 (9) 

D-jeugd   6 (8) 

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

Tussenstanden zaalcompetitie 

En de bal die is voor… Pleun van der Veeke! 

Nieuwsbrief      

 Woordje door de voorzitter  

 De pen is beland bij… Ellen 
Matheeuwsen—van Maris! 

 Scholentoernooi 

 En de bal die is voor… Pleun 
van der Veeke! 

 Het familieportret: Familie 

Meeuws 

 TC: Verplichte basistoets spel-

regels 

 Het gesprek: de nieuwjaarsre-

ceptie 

Inhoud 

2 januari 2014 Jaargang 3, nummer 1 

Beste handbalvrienden, 

 

In deze mail ontvang je de twaalfde editie van onze nieuwsbrief! Wij hopen je 

weer een breed scala aan onderwerpen voor te kunnen schotelen.  

 

In deze editie is de Pen beland bij iemand die (voorlopig) niet meer spelend bij de 

vereniging actief is: Ellen Matheeuwsen – van Maris. Een oud dames 1 speelster 

die nog veel voor de vereniging doet, onder meer was ze vorige maand nog actief 

voor onze vereniging bij het scholentoernooi. Wat doet zij nog allemaal voor 

Handbal Someren? En lukt wat wil ze nog allemaal bij de vereniging doen? Wil je 

antwoorden op dit soort vragen? Lees dan zeker dit interview! Daarnaast is er een 

mooi familieportret gemaakt van Sjimmie en Victor Meeuws…Hoe vinden de broer-

tjes het ballen met elkaar en hoe bevalt het spelen onder Jan, we hebben ze een 

aantal pittige vragen voorgelegd. Afgelopen december heeft de goedheiligman ons 

helaas overgeslagen, gelukkig was er genoeg te doen voor de jeugd want met een 

erg succesvol scholentoernooi hebben alle kinderen uit groep 5 tot en met 8 op 

derde kerstdag het vele eten van het gourmet of kerstdiner er af kunnen spelen. 

Heb je deze gezellige dag helaas moeten missen? Wij hebben in deze nieuwsbrief 

voor jou een korte en leuke 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 is er een grote verandering binnen het bestuur. 

We bedanken Patty Joosten, Suzanne Meeuws en Yvonne Geers voor de input die 

ze deze vereniging hebben gegeven, en wensen Anke van Horne veel succes!  

Daarnaast zijn wij uiteraard heel erg blij dat Noraly Maas terug is en we dus een 

sterke complete commissie hebben =) Mocht je toch graag een steentje bij willen 

dragen voor een nieuwsbrief? Stukken kun je altijd sturen naar redactiehandbalso-

meren@gmail.com!   

 

Wij wensen jullie voor nu veel leesplezier en nog de beste wensen voor 2014!!! 

 

Sportieve groetjes, 

 

De Redactie van Handbal Someren 

Sylvia van Bree, Sjimmie Meeuws, Ilse Wijnen, Janet Snoeijen, Kristel van Brus-

sel, Noraly Maas, Ruud Gerearts en Anouk Hanssen  

Voorwoord 

Leeftijd: 11 jaar. 

Team: Meiden C1. 

Positie: Hoek. 

Hoe lang zit je al op handbal? : 1 jaar 

Wat vind je leuk aan handbal? : Ik vind het leuk dat het een teamsport is 

en vind het super leuk om te doen. 

Wat vind je het leukste moment tijdens de training? : Ik vind partijtje het 

leukste moment tijdens de training. 

Wat vind je het leukste moment tijdens de wedstrijd? : Als we scoren! 

Wat is de leukste activiteit van de vereniging? : Het handbalkamp 

Wie is je handbal voorbeeld? : Ik heb eigenlijk geen handbal voorbeeld. 

Welke hobby’s heb je nog meer? : Scouting en tekenen. 

Op welke school zit je? : Leerrijk. 

Wat wil je later worden? : Kapster. 

Wat is jouw lievelings… 

Eten:  Hete bliksem (appeltjesstamp). 

Kleur: Rood. 

Land: Luxemburg. 

Dier: Hond. 

 

Het familieportret: Familie Meeuws 

Stel elkaar eens even voor: 
Victor: Mijn broer is Sjimmie Meeuws. Hij is 18 jaar oud, zit op handbal en heeft 
een vriendin. (Sjimmie: “een knappe vriendin!”) 
Sjimmie: Victor Meeuws is mijn kleine broertje en is 16jaar oud. Is vrolijk omdat 
hij een makkelijke school heeft. En wordt gek als ik skype met mijn vriendin om-
dat ik dat elke dag doe. (Victor: “veel beter dan Sjimmies vriendin!”) 
 
Hoe ben je bij het handbal gekomen? 
Victor: Door mijn enthousiaste broer. 
Sjimmie:  Via Geert die vroeg of ik mee wilde doen met de training en vond het 
meteen geweldig. 
 
Hoe lang handbal je al? 
Victor: 10 jaar (vanaf mijn 6de) 
Sjimmie: 13.5 jaar (vanaf mijn 4.5de) 
 
Wat vinden jullie ervan dat jullie bij elkaar in het team zitten? 
Victor: Vind het wel makkelijk, omdat ik niks hoef te doen, want Sjimmie doet al-
les in de wedstrijd. 
Sjimmie: Vind het wel grappig en ik hoop dat hij veel van me gaat leren. 
 
Wat is de leukste moment dat je mee hebt gemaakt met handbal? 
Victor: De kampioenschapsbarbecue, omdat het gezellig was. Sjimmie verloor met 
bierpong van de coach (Jan Kessels). 
Sjimmie: De wedstrijd tegen Niobe (Asten). We kwamen met Mark als coach aan-
KAKKEN en toch wonnen we met 20-21. Ze stonden eerste en ze flipten helemaal 
uit (2 jaar geleden). 
 
Wat vind je het leukste activiteit met handbal? 
Victor: Handbalkamp, omdat ik samen met Joost leider was afgelopen keer. 
Sjimmie:  Heise bierfesten omdat lekker zuipen was en de vrijwilligersavond, om-
dat het leuk was en hoe ze ons bedankten.      
         
Wat doen je jullie nog meer buiten Handbal? 
Victor:  Waterpolo en zwemles geven. 
Sjimmie: Waterpolo, opstapgaan en school 
 
Willen jullie nog wat kwijt? 
Victor: Heb verder niks meer te melden. 
Sjimmie: Vraag aan je vriendjes/vriendinnetjes om te komen kijken en mee doen! 

 

Agenda 

 Er weer open trainingen 
zijn, op 4 en 11 februari?   

 Je dan je vriendje of vrien-
dinnetje mee mag nemen? 

 Anke van Horne nieuw is in 
het bestuur? 

 De brigantijn de wisselbe-
ker heeft gewonnen met 
het scholentoernooi? 

 Sport 2000 voor alle kin-
deren uit groep 7 en 8 een 
rugzak gesponsord heeft? 

 Sjim de D-jeugd gaat trai-
nen? 

 De Senioren naar de Après 
Ski party gaan?’ 

 Twan Berkers (sponsor, 
Berkers en van Dijk stuca-
doors) een zoon Sky heeft 
gekregen? 

 Frits Hurkmans (Speler He-
ren 1) een dochter Liz heeft 
gekregen? 

 Handbal Someren een face-
bookpagina heeft? 

Wist je dat…  

 Scholentoernooi 

 Instuiftrainingen 

 Verenigingsdag 

 Alle foto’s 

Foto’s 

TC: Verplichte basistoets spelregels 

De handbalbond gaat net als vele andere sportbonden een verplichte spelregeltest 

doorvoeren. Dit doen ze zodat spelers en coaches op het veld de regels goed ken-

nen. Ze hopen zo ook dat er meer respect komt voor de scheidsrechter.  

In juli 2015 zijn alle leden vanaf de A-jeugd en coaches/leiders vanaf de C-jeugd 

verplicht om een certificaat te hebben, dat zij de spelregeltest succesvol hebben 

afgesloten. Daarom willen wij ons dit jaar al gaan richten op deze spelregeltest. In 

de loop van dit zaalseizoen kunnen leden zich weer opgeven voor de HS1 cursus. 

Een scheidsrechterscursus om de jongste jeugd te fluiten. Ook zonder deze cursus 

word je natuurlijk ingedeeld om te fluiten, maar door het volgen van deze korte 

cursus ken je de spelregels beter en kun je met meer zelfvertrouwen het veld op. 

Die cursus zal voor/tijdens het volgende zaalseizoen gegeven worden.  

Door het geven van die HS1 cursus kunnen nieuwe cursisten de spelregels al beter 

leren kennen. Scheidsrechters die de HS1 cursus al eerder hebben gevolgd ken-

nen de spelregels al en kunnen op een herhalingsavond eventueel nogmaals infor-

matie krijgen over de spelregels. Daarnaast kan iedereen thuis oefenen op de vol-

gende website: www.handbal.nl —> scheidsrechters —> spelregelkennis (http://

www.handbal.nl/scheidsrechters/spelregelkennis/)  

We willen dan aan het einde van 2014 een eerste basistoets spelregels afnemen, 

waarvan we hopen dat de meeste leden die gaan halen.  

Omdat het een verplichting is vanuit de bond, wil dit ook zeggen dat je deze ba-

sistoets spelregels moet halen. Zonder  het behalen van deze toets, mag je vanaf 

juli 2015 niet meer spelen. We willen jullie dan ook vragen om je massaal aan te 

melden voor de HS1 cursus en te oefenen op bovenstaande site, zodat je lekker 

met elkaar kunt blijven handballen. 

De jarigen van januari 

03. Inge Vinken (1989) 

05. Mijke Vink (2002) 

12. Ruby van der Loos (2000) 

15. Levi den Hartog (2003) 

15. Olga Meulendijks (1991) 

15. Lieke van Brussel (1994) 

17. Joan Meeuws (1962) 

19. Alyssa van de Voort(2002) 

26. Tessa Kusters (1992) 

31. Chantal Kleijsen (1992) 

In deze editie is de pen beland bij Ellen Matheeuwsen. Voor haar was 2013 een 

bijzonder jaar, zowel op persoonlijk vlak (ze werd mevrouw Matheeuwsen – van 

Maris), als op handbalgebied (bij de damessenioren weg) …Maar we horen geruch-

ten dat ze zeer actief leden op trommelt om mee te spelen bij onze vereniging, 

dus wie weet krijgt zij het binnenkort wel voor elkaar dat we weer een dames re-

creantenteam krijgen. We houden ons uiteraard hierover graag op de hoogte! Op 

dit moment is Ellen nog steeds actief bij Handbal Someren, zo doet zij onder an-

dere de indeling voor scheidsrechters en hoor je haar stem gedurende het scho-

lentoernooi door de Postel schallen (daar heeft vooral Henk extra van mogen ge-

nieten ;)). We hebben haar een aantal vragen voorgelegd om een beeld te krijgen 

van deze duizendpoot van Handbal Someren.   

Klik hier om het te lezen! 

De pen is beland bij… Ellen Matheeuwsen van Maris! 

    Links: 

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

redactiehandbalsomeren@gmail.com  

 5 januari 13:00 

Handbal Someren —PSV  

 11 januari 20:00 

Handbal Someren—NOAV 

 26 januari 15:00 

Handbal Someren—ESC’90 

 9 februari 16:10 

Handbal Someren—Marsna 

Thuiswedstrijden dames 1 

Het gesprek: de nieuwjaarsreceptie 

Een nieuw jaar, dus tijd voor een nieuwe Nieuwjaarsreceptie. Op woensdag 1 ja-
nuari werd vanaf 18:00 in Café de Postel het begin van 2014 gevierd door de 
handbalvereniging. Voorzitter Ben van den Boomen blikte in zijn jaarlijkse speech 
terug op het afgelopen jaar en benoemde de doelstellingen van 2014. Er was deze 
avond ook plaats voor een miniloterij. De winnaars (Björn Kusters en Joan Swin-
kels) wonnen beiden een mooie opbergbank. 
 
Onder het genot van hapjes en drankjes werden vervolgens de verhalen over oud 
& nieuw voortgezet. Aangezien de nieuwjaarsnacht vaak gepaard gaat met uiteen-
lopende activiteiten en gemoedstoestanden, was er voldoende reden eens wat 
aanwezigen aan de tand te voelen: 
 
1. Michelle Kusters   (Dames 1) 
2. Joan Meeuws   (Trainer Meisjes B) 
3. Bas Vossen    (Heren 1) 
4. Hans Gorissen  (Eigenaar Café de Postel) 
5. Lian van den Boomen  (Dames 1 en voorzitster TC) 
 
Wat dacht je toen je vanmorgen/vanmiddag/net wakker werd? 
1. (‘s Morgens wakker geworden): Hè verdikkie, en toen ging het licht weer uit.. 
2. (‘s Morgens wakker geworden): Het is gisteren toch iets te laat geworden.. 
3. (’s Middags  wakker geworden): Ik heb honger. 
4. (‘s Morgens wakker geworden): Denken doe ik ’s morgens nooit. 
5. (‘s Morgens wakker geworden): Wow, ik heb geen kater! 
 
Hoe heb je het nieuwe jaar gevierd? 
1. Uitstekend, helemaal los bij de Boemelaer! 
2. Goed, met veel oliebollen. 
3. Ik heb achter de bar gewerkt in het Beursgebouw in Eindhoven. 
4. Bij mensen thuis. 
5. Bij de Drie Gezusters in Nijmegen. 
 
Wat is je goede voornemen voor 2014? 
1. Ik doe niet aan goede voornemens, sorry.  
2. Om nog meer te trainen. 
3. Ik wil meer gaan werken. 
4. Goede voornemens heb ik geen. 
5. Goede voornemens zijn er om te breken, dus kun je ze beter niet nemen. 
 
Wat vond je van de speech van voorzitter Ben? 
1. Het laat zien dat we een leuke en hechte vereniging hebben. 
2. De speech was te lang. 
3. Het was gewoon een goede informatieve speech. 
4. De speech vond ik te lang. 
5. Het was een mooie verwoording van het afgelopen en het nieuwe jaar. 
 
Wat verwacht je van dit jaar op handbalgebied? 
1. We blijven strijden en dan eindigen we met een topfeest. 
2. Dat de meisjes B kampioen worden. 
3. Veel gezelligheid in het team en tegelijkertijd blijven presteren. 
4. Hopelijk dat het totaal wat beter gaat. 
5. Een heel gezellige seizoensafsluiting.  
 
Mocht je de verdere details van ieders nieuwjaarsavonturen gemist hebben, breng 
dan vooral een bezoekje aan de nieuwjaarsborrel volgend jaar! Handbal Someren 
wenst iedereen een sportief 2014 toe! 
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3 

4 

2 
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Op welke dagen speelt (bijna) de 
hele vereniging thuis en kun je de 
andere teams gaan aanmoedigen? 

 

 5 januari: heren A, heren 1, 
dames 1, dames 2 

 19 januari: D-jeugd, dames C, 
heren 1, dames 2, dames B  

 1 februari: D-jeugd, dames C, 
dames B 

Thuiswedstrijden 

De Kerst is nog maar net voorbij en de kilo’s moeten er weer vanaf dus daarvoor 

heeft Handbal Someren voor de basisscholen van de gemeente Someren het 

Scholentoernooi. Iedereen vanaf groep 5 mag meedoen met dit scholentoernooi 

op 27 December. 

Voor mij (Sjim Meeuws) was dit een speciaal scholentoernooi, want ik mocht dit 

jaar mee helpen met het organiseren van dit grote evenement van Handbal Some-

ren. En ook elke school was weer van de partij op deze dag. De dag begint al lek-

ker vroeg om 08:00 uur voor alle vrijwilligers. Iedereen kreeg nog even zijn uitleg 

van de dag en anderen wisten nog wat ze moesten doen van de jaren ervoor.  

Om 08:30 is het dan zover de eerste scholen gaan beginnen met de wedstrijden. 

En alle kinderen komen lekker fanatiek binnen met de hoop op de beker en de 

gouden mediale mee naar huis te mogen nemen. Maar ja die is maar voor een 

team uit elke groep dus iedereen moest alle energie in de wedstrijden steken. De 

hele ochtend tot 12:00 spelen de groepen 5 en 6. Groep 5 tegen een andere groep 

5 van een andere school en hetzelfde gold voor groep 6, en voor groep 7 en 8 ook 

maar die kwamen ’s middags pas.  

Vanaf 13:00 kwamen dus de groepen 7 en 8 van alle scholen binnen met dezelfde 

instelling. De beker winnen en de gouden mediale natuurlijk. Dit is ook net zoals 

bij de andere klassen maar voor een team weggelegd. Alle teams gingen vanaf 

begin tot einde tot het uiterste wat ze konden om te winnen, maar ja het was niet 

iedereen gelukt om te winnen.  

De grootste verrassing van de dag was bij de uitreiking van de wisselbeker. Deze 

beker ging naar de Brigantijn, alleen deze school was niet een keer in de top 3 

beland bij geen enkele groep, en we hadden geluk want er was nog maar éen 

kindje van de brigantijn overgebleven om de prijsuitreiking te zien dus die heeft 

mooi de wisselbeker mee naar huis genomen. 

 

Het Scholentoernooi 2013 
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