
 

 

Vrijwilligers. 

De laatste jaren hebben we regelmatig commentaar geleverd op onze vrijwilligers 

wat betreft de zaalwacht en scheidsrechters. Daar wil ik nu even bij stilstaan want 

als onze mensen zeggen dat het goed is, wil dit ook zeggen dat het goed is. We 

hebben het goed geregeld maar ook onze leden zorgen ervoor dat ze aanwezig 

zijn waar ze moeten zijn en dat mag ook wel eens gezegd worden. Ook naar de 

toekomst gericht zullen we weer proberen om de cursus scheidsrechter in oplei-

ding op te pakken om meer leden hiervoor klaar te stomen. Dit zou ook best eens 

breder getrokken kunnen worden met b.v. De Sprint & Niobe. Daar hebben we 

laatst een goed gesprek mee gehad om dit uit te werken. Verder ook de overige 

zaken zoals vrijwilligers gesproken binnen deze verenigingen en hoe belangrijk die 

zijn om alles draaiende te houden. Iedereen ziet natuurlijk in dat we niet zonder 

kunnen en waar ze belangrijk zijn o.a. in de zaal als trainer, begeleider, scheids-

rechter en zaalwacht. Zoals ik eerder al aangaf loopt het dit seizoen bij ons goed 

en daar ben ik zeer blij mee. 

Tot de volgende keer. 

Ben van den Boomen 

 

Woordje door de voorzitter 

 Zondag 4 mei: Eetfeest 

    Handbal Someren 

Heren Senioren  7 (9) 

Dames Senioren 1 12 (12) 

Dames Senioren 2 2 (10) 

Heren A  4 (11) 

Dames B  1 (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… Rik Bakens! 

Nieuwsbrief      

 Woordje door de voorzitter  

 De pen is beland bij… Anke 
van Horne! 

 En de bal die is voor… Rik Ba-
kens! 

 Het familieportret: Familie 
Rientjens 

 De eerste  minuten van 2014 

Inhoud 

12 februari 2014 Jaargang 3, nummer 2 

Beste handbalvrienden, 

 

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

weer een breed scala aan onderwerpen voor te kunnen schotelen.  

 

Alle damessenioren weer bij gekomen van de biertjes van de après ski?! Mooi, dan 

kunnen we ons nu weer opladen voor carnaval…ofja natuurlijk wordt er ook af en 

toe een balletje gegooid! Al zijn niet alle teams daar dit seizoen even succesvol in. 

Zo wacht het ene team een mogelijk kampioenschap (succes meisjes B met de 

laatste loodjes!), terwijl het andere team wederom tevergeefs strijd voert onderin 

(…Ach ja, dat is nog altijd beter dan voor het tweede jaar op rij tweede worden…). 

Omdat we niet altijd tijd hebben om alle wedstrijden van elkaar te zien hebben we 

in deze nieuwsbrief kort de eerste minuten van 2014 voor jullie op een rijtje ge-

zet.  

In deze editie is daarnaast de Pen beland bij het nieuwste gezicht van het be-

stuur: Anke van Horne. Deze dame zie je erg veel in de sporthal, want naast spe-

len in de Dames 2 helpt ze ook af en toe de dames van Guido mee in hun strijd 

tegen degradatie. En dat is ook niet alles, veel jeugdleden zullen haar wel kennen 

van het kamp en andere activiteiten, want ze draagt ook haart steentje bij in de 

Activiteiten Commissie. Ben jij ook zo benieuwd waarom ze bij het bestuur is ge-

gaan en welke ambities ze heeft binnen de vereniging? Lees dan zeker dit inter-

view. Daarnaast is er een leuk familieportret gemaakt van de broertjes Rietjens. 

Hoe vinden de broertjes het bij Handbal Someren en wat vinden ze van het spelle-

tje en het team, we hebben ze een aantal pittige vragen voorgelegd. Naast boven-

genoemde artikelen bevat deze editie nog veel meer interessante weetjes en feit-

jes, zo hebben is de bal bij Rik Bakens beland… Mocht je toch graag een steentje 

bij willen dragen voor een nieuwsbrief? Stukken kun je altijd sturen naar redactie-

handbalsomeren@gmail.com!   

 

Sportieve groetjes, 

 

De Redactie van Handbal Someren 

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

sel, Ruud Gerearts en Anouk Hanssen  

Voorwoord 

Leeftijd: 10 jaar. 

Team: gemengd D. 

Positie: hoek. 

Hoe lang zit je al op handbal? : ongeveer 2 maanden. 

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

Wat vind je het leukste moment tijdens de training? : als we matbal doen. 

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

Wat is de leukste activiteit van de vereniging? : Ik ben nog niet mee naar 

een activiteit geweest maar de bioscoop lijkt me dan het leukste. 

Wie is je handbal voorbeeld? : Arjan van de Mortel. 

Welke hobby’s heb je nog meer? : voetbal. 

Op welke school zit je? : De Horizon. 

Wat wil je later worden? : Ik w il later kok worden. 

 

Wat is jouw lievelings… 

Eten: pizza. 

Kleur: Blauw. 

Land: Frankrijk. 

Dier: Hond. 

 

Het familieportret: Familie Rietjens 

Stel elkaar eens voor 

Maikel: Rick is 15 jaar houd en hij zit al 4 jaar op handbal 

Rick: Maikel is 17 jaar oud hij zit al 6 jaar op handbal 

Hoe vinden jullie het om bij elkaar in het team te zitten? 

Maikel & Rick: het is gewoon leuk om bij elkaar in het team te mogen zitten. 

Wie van jullie is de beste? 

Maikel &Rick: We zijn alle twee even goed niemand van ons is de beste. 

Wat is je favoriete positie? 

Maikel: rechts hoek 

Rick: rechts/links hoek of cirkel 

Wat doe je buiten handballen voor hobby’s? 

Maikel: karper vissen 

Rick: BMX 

Waar zie je jezelf over 10 jaar? 

Maikel: Bij handbal Someren als flessendrager 

Rick: bij handbal Someren 

 

Agenda 

 Er via deze link foto’s van 
Swift 2000—Dames 1 te 
bekijken zijn? 

 De heren 23 maart al de 
laatste competitiewedstrijd 
spelen? 

 En dames 1 de week hier-
na? 

 Er nog diverse vacatures 
vrij zijn binnen onze ver-
eniging? Dus wil je je inzet-
ten voor je vereniging kijk 
dan op de site.  

 De dames 2 naar de mode-
show van kansplus gaan op 
22 maart ? 

Wist je dat…  

 Alle foto’s 

Foto’s 

De jarigen van februari 

03. Joyce Hilverda (1996) 

04. Laurens Kusters (1992) 

05. Teun Verhees (1993) 

06. Toon van Heugten (1966) 

07. Noraly Maas (1994) 

08. Youri van Loon (1997) 

08. Lieke de Wit (1996) 

08. Pleun van de Veeke (2002) 

24. Gerard Slegers (1958) 

Al verschillende jaren speelt Anke in de dames 2 bij Handbal Someren. Een speel-

ster die betrokken is bij de vereniging en wel 3 keer in de week traint. Ze is actief 

bij de Activiteiten Commissie, maar sinds kort ook bij het bestuur. Dit seizoen 

heeft Anke meerdere keren meegespeeld met de dames 1. Wat vindt ze hiervan 

en hoe ervaart ze het verschil tussen de dames 1 en dames 2? Wat is haar mening 

over handbal en wat wil ze nog bereiken? We hebben een aantal vragen voorge-

legd, zodat we een beter beeld krijgen van wat Anke allemaal doet binnen onze 

vereniging.  

 

Klik hier om het te lezen! 

De pen is beland bij… Anke van Horne! 

    Links: 

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

redactiehandbalsomeren@gmail.com  

 9 maart 15:00 uur 

Handbal Someren — B.F.C. 

 22 maart 19:50 uur 

Handbal Someren— Rapiditas 

Thuiswedstrijden dames 1 

De eerste spelminuten van 2014 

Heren 1  

De eerste wedstrijd van het jaar was tegen Bedo, toch wel een van de betere uit 

onze poule. Maar daardoor spelen wij zelf ook altijd beter en wisten we dat we er 

vanaf minuut één volle bak tegenaan moesten. En dat deden we ook, we hadden 

bal uit en de eerst goal werd gemaakt door ons, dat is een begin. Verdedigend 

stonden we sterk en Bedo wist niet langs zij te komen en probeerde het vaak van-

af de 9 meter. Maar daar stond onze keeper en wist deze ballen te keren. We bo-

den Bedo goed partij maar zij wisten toch met net 1 doelpunt meer de rust in te 

gaan 9-10. 

Na een paar minuten rust in het kleedlokaal kwamen wij weer vol van vertrouwen 

terug het veld op. Nog niets was verloren en de winst zat er zeer zeker in en dat 

kon je merken. Kop omhoog, fel in de aanval, scherp in de verdediging. Bedo een 

stapje voor zijn en zorgen dat ze niet konden schieten. We komen met 3 punten 

voor na een kwartier in de 2e helft en we voelen het gebeuren, Bedo inmaken en 

2 punten in Someren houden. Maar dan maakt Bedo een eindsprint en komt weer 

bij. Bij 20-19 in de 25e minuut zet de scheidsrechter de klok stil en veranderd de 

stand in 20-20. Kadootje van de scheids maar we doen er weinig aan. Dit maakt 

de wedstrijd wel spannend tot in de laatste seconden. Wij spelen dan altijd zo pa-

niekerig dat we vanaf de bank zowat een hartaanval krijgen. Bedo maakt het laat-

ste doelpunt en we spelen gelijk met 22-22. 

Een mooie wedstrijd om op terug te kijken, gespeeld als een team en een mooie 

pot handbal laten zien. Bedo staat momenteel 2e en kijk uit naar een kampioen-

schap, wij naar een oefenwedstrijd tegen Bedo ;P 

Dames 1 

Op zondag 5 januari stond onze eerste wedstrijd van het jaar op het programma, 

thuis tegen PSV dames 2. We wilden het jaar goed beginnen, dat bleek ook al uit 

de bespreking die we de week van tevoren hadden gehad. We zochten niet het 

resultaat per se, maar weer het lekkere gevoel om echt als team te spelen en iets 

te presteren. We begonnen de wedstrijd dan ook vol goede moed en inzet. Het 

eerste doelpunt was voor PSV, maar dat is dan ook de enige voorsprong die ze de 

hele wedstrijd hebben gehad. Deze wedstrijd stond er echt een team op het veld 

dat voor elkaar wilde werken en elkaars fouten op kon vangen. In de rust was ie-

dereen ontzettend blij met hoe de wedstrijd verliep, maar we bleven ook realis-

tisch en wisten dat de tweede helft nog ontzettend zwaar ging worden. We hadden 

namelijk niet zo’n brede selectie tot onze beschikking als onze tegenstander om-

dat we ook nog met geblesseerden zaten. Maar ook de tweede helft bleven we 

goed en geconcentreerd spelen, iedereen bleef voor elkaar werken en het was 

echt een hele leuke wedstrijd om te spelen! Ons harde werken werd dan ook ein-

delijk een s beloond toen er na het laatste fluitsignaal een 18-16 score op het bord 

stond! Iedereen was super blij met dit resultaat en ook de manier waarop we het 

gehaald hadden, echt iedereen had hier zijn steentje aan bijgedragen en was trots 

op het resultaat. 

Dames 2 

Op zondag 5 januari waren wij er helemaal klaar voor, Bedo verslaan thuis dat 

moest te doen zijn. Iedereen had echt veel zin in de eerste wedstrijd van 2014…

durft de tegenstander niet meer! Dat zou ik ook hebben tegen zo’n topteam als de 

Dames 2, of misschien was er iets anders aan de hand… Dat betekende dat we op 

12 januari onze eerste speelminuten hebben gemaakt. Over hoe de wedstrijd pre-

cies ging kan ik beter niet in details treden, op de een of andere manier krijgen we 

het telkens weer voor elkaar om tegen HCB ’92 ontzettend lelijk handbal te spe-

len. Gelukkig was onze Tommie er niet bij want hier zou hij niet zo blij van zijn 

geworden. In plaats daarvan probeerde Johan Meeuws ons te laten inzien dat 

handballen toch echt iets anders was dan wat wij lieten zien, sorry Johan. Geluk-

kig wel weer met winst naar huis! Na deze wake up call hebben we twee mooie 

wedstrijden gespeeld tegen teams bovenin onze klasse,, het zit er dus wel in… af 

en toe.  

Heren A 

Onze eerste speelminuten waren weer aan gebroken in het nieuwe jaar op 5 janu-

ari 2014. Op het programma stond dat we om 09:30 aanwezig moesten zijn in de 

postel. En net als normaal komt niet iedereen op tijd bij de postel net als 2013. 

Maar uit eindelijk was iedereen aanwezig. En konden we op onze wedstrijd con-

centreren tegen de swift A1 uit Helmond.  Toen de wedstrijd eindelijk begon, ging 

het gelijk op omdat we net als andere wedstrijden moeite hadden met scoren in 

het begin. Maar na een tijdje in de 1ste helft kregen we steeds meer grip op de 

wedstrijd en ging het scoren aan de lopende band. Daarom was de ruststand 16-

8. Na een goede toespraak van Jan in de rust gingen we de 2de helft rustig mee 

door waar we gebleven waren. Uiteindelijk wonnen we de wedstrijd met 33-16 van 

swift. En we hopen dat we de rest van de wedstrijden dat iedereen  op tijd aanwe-

zig is.  

Dames B 

Op zaterdag 4 januari stond onze eerste wedstrijd van het jaar op het program-

ma. We moesten thuis tegen Acritas B1 spelen. We wilden dit jaar gaan voor het 

kampioenschap dus deze wedstrijd moest daarom ook gewonnen worden. We wis-

ten eigenlijk van te voren al dat het niet een al te moeilijke wedstrijd zou worden, 

maar we moesten het eerst nog wel waar maken. We begonnen goed aan de wed-

strijd en kwamen ook al snel voor. We bleven de hele wedstrijd goed spelen en 

hadden het niet heel erg moeilijk gehad. We stonden als één team en dat zag je 

ook aan het resultaat. De eindstand werd dan ook 15-6. We waren tevreden over 

de wedstrijd en we hopen nu ook vooral dat we zo door blijven gaan zodat we 

kampioen kunnen worden. Al met al een goede wedstrijd. 

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

 

 23 februari: heren 1, dames 
2, dames 1 

 16 maart: heren 1, dames 2, 
dames B, dames C 

Thuiswedstrijden 

De jarigen van maart 

08. Jan van Lierop (1954) 

08. Ad van Geffen (1961) 

10. Twan Berkers (1980) 

10. Leon Linders (1984) 

25. Victor Meeuws (1997) 

31. Renske Kanters (1998) 
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