
 

 

Oproep. 

Dit woordje wil ik vooral richten tot al onze leden, ouders en oud leden van onze 

vereniging. We moeten concluderen dat ons leden aantal te hard terug loopt t.o.v. 

van de laatste jaren. Jaren lang hebben we dit kunnen vast houden op 130 maar 

daar is verandering in gekomen, we zitten nu net boven de 100 en dat is te wei-

nig. 

De stip op de horizon, ledenbehoud en werving is er nog niet uitgekomen en daar 

zullen we met zijn alleen aan moeten gaan werken. Hoe daar zijn we als bestuur 

wel volop mee bezig maar hebben nog niet de juiste formule gevonden. De vraag 

aan jullie alle die dit lezen en een goede oplossing voor hebben mij dit te laten 

weten, ook wij zijn benieuwd naar jullie oplossing hierin. 

Verder wil ik jullie alle vragen eens goed rond te kijken in je omgeving om de 

openstaande vacatures (staan op de website) binnen onze vereniging weer spoe-

dig opgevuld te krijgen. We hebben behoefte aan verstrekking in het bestuur, 

technische commissie en mensen in de zaal, trainers / leiders. 

Je ziet wel dat het woordje oproep nu niet voor niets is en hoop dat er mensen 

zijn die mij op het bovenstaande kunnen helpen of adviseren. Je kunt altijd een 

mail sturen naar voorzitter@handbalsomeren.nl en hoop er spoedig veel te krij-

gen. Alvast bedankt. 

Tot de volgende keer. 

Ben van den Boomen 

Woordje door de voorzitter 

 Zondag 4 mei: Eetfeest 

 Maandag 9 juni: Niobetoer-
nooi 

 Vrijdag 13 tot en met zon-
dag 15 juni: Kamp 

    Handbal Someren 

Heren Senioren  7 (9) 

Dames Senioren 1 12 (12) 

Dames Senioren 2 2 (10) 

Heren A  4 (11) 

Dames B  3 (10) 

Dames C  6 (9) 

D-jeugd   6 (8) 

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

Tussen– en eindstanden 

zaalcompetitie 

En de bal die is voor… Fleur Vossen! 
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Beste handbalvrienden, 

 

Het veertiende en tevens laatste voorwoord van de nieuwsbrief waarvoor ik even 

in de pen klim… Het was in de kerstvakantie van 2011 toen ik het voorstel 

‘betrokkenheid en bereikbaarheid’ aan het bestuur van handbalvereniging Handbal 

Someren schreef. Het uitgangspunt voor dit voorstel was het ‘wij-gevoel’ van de 

vereniging aanwakkeren en de betrokkenheid onder leden vergroten. De herinvoe-

ring van een nieuwsbrief was een laagdrempelig middel die daaraan een bijdrage 

kon en moest leveren. Ik was dan ook erg blij toen ik in de zomer van 2012 groen 

licht kreeg om met een groepje enthousiaste leden hiermee aan de slag te gaan. 

Heel leuk om al die positieve reacties van leden op de nieuwsbrief te ontvangen. 

Fijn om te zien dat leden en ouders actief een steentje bijdrage aan iedere editie 

en dat we in korte tijd weer een beter beeld kregen van het reilen en zeilen binnen 

de vereniging. Ik neem met een prettig gevoel afscheid van een goed functione-

rende commissie, dat er nog veel brieven mogen volgen. In het bijzonder wil ik 

Sylvia van Bree bedanken, zonder haar was deze nieuwsbrief er nooit gekomen… 

Nu ik toch aan het afscheid nemen ben wil ik bij dezen ook ‘houdoe & bedankt’ 

zeggen tegen mijn team, de Dames 2. Jaren heb ik aanvoerder mogen zijn van 

het gezelligste team van de vereniging! Ik heb dan ook met een brok in mijn keel 

afgelopen zondag de laatste wedstrijd gespeeld. Ik ga jullie echt heel erg missen 

dames, maar ik weet zeker dat jullie volgend seizoen met Tommie (en Bjorn!) 

langs het veld, met Lianneke als enthousiaste leider en de veranderingen binnen 

het team een top seizoen te wachten staat. Ik blijf jullie in ieder geval op de voet 

volgen.  

 

In deze editie is de Pen beland bij Joan Meeuws. Vorig jaar nog actief bij het Swift 

Helmond, waar hij aan een succesvol dames seniorenteam leiding gaf. Nu gelukkig 

weer terug in de Postel, waar hij met de meisjes B een heel goed seizoen heeft. 

Samen met Tonnie van Brussel laat hij deze dames ontzettend leuk en mooi hand-

balspel spelen. Welke ambities heeft hij met deze meiden? Heeft hij nog hetzelfde 

gevoel voor de vereniging als dat hij een tijd geleden met heel zijn gezin bij Hand-

bal Someren had? En wat vindt hij het leukste aan het spelletje? Benieuwd naar 

zijn antwoorden? Lees dan zeker dit interview. Daarnaast zijn we met de dames 

van den Boomen aan de keukentafel gaan zitten, we hebben ze een aantal pittige 

vragen voorgelegd. Dit leuke portret van een familie die al decennialang een ge-

zicht geeft aan de vereniging mag je zeker niet overslaan! Naast bovengenoemde 

artikelen bevat deze editie nog veel meer interessante weetjes en feitjes, zo is de 

bal weer bij een jeugdlid beland… Wij hopen je in ieder geval weer een breed scala 

aan onderwerpen voor te kunnen schotelen. 

 

Succes met de laatste loodjes van het zaalseizoen en voor de jeugdleden heel veel 

succes met de start van de tweede helft in de buitenlucht! 

  

Sportieve groetjes, 

De Redactie van Handbal Someren 

Sylvia van Bree, Noraly Maas, Sjimmie Meeuws, Ilse Wijnen, Janet Snoeijen, Kris-

tel van Brussel, Ruud Gerearts en Anouk Hanssen  

 

 

Voorwoord 

Leeftijd: 12 jaar. 

Team: meiden C1. 

Positie: rechts hoek. 

Hoe lang zit je al op handbal? : ongeveer 3 tot 4 maanden. 

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

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

gaan doen. 

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

Wat is de leukste activiteit van de vereniging? : Ik heb nog niet met een 

activiteit meegedaan, maar als ik zou moeten kiezen lijkt me kamp het leukst. 

Wie is je handbal voorbeeld? : Kristel van Brussel. 

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

Op welke school zit je? : Leerrijk. 

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

Wat is jouw lievelings… 

Eten: frietjes. 

Kleur: Blauw. 

Land: Oostenrijk. 

Dier: Hond. 

 

Agenda 

 Dames 1 vorig weekend 
gewonnen heeft van Rapi-
ditas? 

 Dit erna goed gevierd is 
samen met dames 2 in de 
Boemelaer? 

 Dames 2 daarvoor teamuit-
je had bij de modeshow 
van Kansplus? 

 Je je weer kan opgeven 
voor het eetfeest op 4 mei 
en je je ouders/zussen/
broers/vrienden mee mag 
nemen? 

 De zaalcompetitie (bijna) 
afgelopen is en de veld-
competitie op 13 april weer 
gaat beginnen? 

 Er ook weer gebeachand-
bald gaat worden? 

 Jan van Brussel de taak 
van Suzanne Meeuws als 
penningmeester in het be-
stuur gaat overnemen? 

 De jaarvergadering door 
slechts 11 mensen is be-
zocht? 

 Dit ontzettend weinig is 
voor een vereniging met 
105 leden? 

 Het bestuur hoopt dat dit 
volgende keer beter wordt? 

 Het puntensysteem afgelo-
pen jaar als proef heeft 
gedraaid? 

 Hieruit blijkt wie welk vrij-
willigerswerk heeft gedaan? 

 Dit systeem in 2014 zal 
worden toegepast? (zie 
volgende nieuwsbrief) 

Wist je dat…  

 Alle foto’s 

Foto’s 

Deze keer is de pen beland bij Joan Meeuws, trainer van de B-jeugd. Zij eindigden 
deze competitie op een derde plaats. Wat vindt Joan van dit resultaat? En wat zijn 
Joan’s ervaringen op handbalgebied? Antwoord op deze vragen en nog veel meer 
andere leuke weetjes kom je te weten als verder leest.  

Algemeen beeld 

Leeftijd: 52 

Woont: Someren 

Kinderen: 2 dochters, Elky en Britt 

Beroep: Dakdekker 

Wat zijn je hobby’s? Handbal 

Handbal 

Wat zijn jouw eigen ervaringen op handbalgebied? In Someren gehandbald vanaf 
de B-jeugd via heren 2 naar Heren 1 gegaan en daar heel veel seizoenen gehand-
bald met een tussentijds uitstapje van een half jaar naar Rapiditas. 

Wat is jouw mooiste herinnering op het gebied van handbal? Het winnen van de 
beker in Eindhoven in een bomvolle sporthal Tivoli. 

Wat vind je zo leuk aan deze sport? Combinatie van kracht, snelheid en techniek. 
Een spel met weinig oponthoud. 

B-jeugd 

Zie je veel potentie in het team dat je nu traint? Het zou raar zijn als ik hier nee 
op zou antwoorden. 

Jullie eindigen waarschijnlijk op een derde plaats in de eerste klasse, had je dit 
verwacht? Tevreden met dit resultaat? De verwachting was wel dat het maar tus-
sen 2 à 3 ploegen zou gaan. Als je dan derde wordt is dat een teleurstelling. We 
zijn te wisselvallig geweest; dat wil zeggen dat we af en toe door de ondergrens 
gingen maar ook dat we af en toe een heel behoorlijk niveau hebben gehaald en 
daar ben ik dan weer heel erg tevreden over. 

Wat vind je het belangrijkste van het handbal spelletje? De verhouding in het 
team onderling en de verhouding tussen het team en de trainer moeten goed zijn. 

Hoe zou je het team omschrijven in drie woorden? 1. Sociaal 2. Technisch 3. wis-
selvallig 

Handbal Someren 

Wat heeft je doen besluiten terug te gaan naar Handbal Someren? Het klusje in 
Helmond zat erop en alle andere aanbiedingen waren niet leuk genoeg of veel te 
ver weg. Toen kwam Tonnie van Brussel vragen of ik de meisjes B onder mijn 
hoede wilde nemen samen met hem. Ik heb daar even over nagedacht en onder 
het genot van een hapje en een drankje toegezegd. 

Vroeger was heel de familie Meeuws actief bij Handbal Someren, Wilma in het be-
stuur en dochters op het veld. Zien we ze binnenkort misschien weer in de postel? 
Die tijd ligt achter ons en komt niet meer terug. 

Wat vind je van de vereniging? Afgeslankt 

Stellingen  

Een goede prestatie leveren of een gezellige sfeer? Het één kan niet zonder het 
ander 

Dames senioren of jeugd teams begeleiden? Maakt niet uit. De uitdaging moet 
leuk zijn. 

Handballen of als coach/trainer op het veld?  Gezien mijn leeftijd moet ik me be-
perken tot trainer / coach. 

Joan, bedankt voor het interview!  

 

 

  

 

De pen is beland bij… Joan Meeuws! 

    Links: 

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

redactiehandbalsomeren@gmail.com  

Familieportret: Familie Van den Boomen 

Iedereen kent de nichtjes van den Boomen die op verschillende vlakken actief zijn 

binnen onze vereniging. De een zet zich in voor het bestuur, de ander traint de 

meisjes c en weer een ander is het vaste gezicht in friettent Noord. Sinds dit jaar 

spelen ze ook samen in een team en vonden we het tijd  om deze meiden beter te 

leren kennen, daarvoor hebben we ze wat vragen voorgelegd en er is flink gela-

chen. Voor we begonnen werd dan ook snel nog even gevraagd hoe oud ieder ei-

genlijk was zodat ze wel voorbereid waren. 

 

Stel elkaar eens voor 

Ingrid: Yvon is 20, werkt in de zorg en houdt van handballen alleen is dat nu een 

beetje lastig (i.v.m. blessure). 

Yvon: Lian is 27, heel actief in onze handbalvereniging als lid van TC en aanvoer-

ster van dames 1. Ze is in Asten gaan wonen aan de verkeerde kant van het ka-

naal en werkt als juffrouw Lian. 

Lian: Ingrid is mijn nichtje van 19, zit sinds dit jaar in de dames 1/2. Als je zin 

hebt in een frietje moet je naar Ingrid gaan bij Noord. 

Handbal is bij jullie echt een familieding, hoe ben je erbij gekomen? 

Lian: Niet vanuit familie, bij mij op de basisschool zaten veel mensen uit mijn klas 

erop en na het scholentoernooi ben ik er ook bij gegaan. 

Ingrid: Ik ben er door Elsemieke bij gegaan, maar ook met dezelfde reden als Lian 

na het scholentoernooi. 

Yvon: Ik ook met een klasgenootje maar die ging er al vrij snel vanaf. 

Hoe lang zit je al op handbal? 

Lian: Ooh ik wist dat die vraag ging komen.. 

Ingrid: Ik al sinds mijn 7de dus nu 12 jaar. 

Elsemieke wil ook graag bij familie van den Boomen horen en antwoordt dat ze er 

ook zoiets op zit. 

Lian: ik 16 jaar denk ik. 

Yvon: Ik al 13 jaar denk ik. 

Hoe is het om als familie samen in 1 team te spelen? 

Ingrid: Ja gezellig. 

Lian: Ik heb er geen last van haha. 

Yvon: Ik vind het wel gezellig, speel toch niet dusja. 

Ingrid: Het is niet echt anders dan met de rest. 

Lian: Nee vind ik ook niet. 

Is bij familiefeestjes handbal dan ook gespreksonderwerp nummer 1, of 

valt dat wel mee? 

Yvon: Nummer 2, voetbal gaat voor. 

Lian: Iedereen is wel benieuwd als we later komen wat we hebben gemaakt. 

Ingrid: Ja iedereen vraagt dan wel altijd door. 

Allemaal: Ja iedereen is wel oprecht geïnteresseerd en vinden het niet erg als we 

later zijn. 

Lian: Als ome Ben er is moet die wel altijd iets over het handbal zeggen. 

Wat zouden jullie het liefst anders zien? 

Yvon: Dat ik weer mee kan doen. 

Lian: Dat we volgend jaar een lekker seizoen handballen met z’n allen en dat het 

niet uitmaakt, geen druk erachter. Verder dat meer mensen zich met plezier inzet-

ten voor de vereniging.  

Yvon: Ja en meer leden krijgen. 

Ingrid: Ik sluit me hierbij aan, maar nou klinkt het net alsof dit seizoen niet leuk 

was.  

Leukste aan het handbalspel 

Yvon (vol overgave): Het bankteam haha! Spreek mezelf nu alleen wel een beetje 

tegen met de vorige vraag. 

Ingrid: Gewoon alle dingen die bij het spel horen.  

Lian: Dat het snel en fysiek is. 

Allemaal: Het stappen met het team is ook een grote plus. Hoort toch ook bij het 

spel. 

Jullie ouders zijn ook actief (geweest) binnen de vereniging in bestuur of 

als trainer e.d., zouden jullie dat ook willen later? 

Lian: Dat weet ik nog niet, vind dat ik nu al wel genoeg doe. 

Yvon: Ja ik doe al trainen, ik vind dat Ingrid wel wat meer mag doen haha. 

Ingrid: Ik zou nu niet in het bestuur of iets willen, maar misschien later als ik daar 

meer tijd voor heb. 

De ledenaanwas binnen de familie blijft wel beperkt tot meiden , wordt 

het ook echt gezien als een meidensport? 

Ingrid: De jongens doen allemaal voetballen. 

Lian: Ons Twan heeft wel ooit gehandbald, maar is gestopt. Onze familie is wel 

een sportfamilie en fanatiek in alles wat ze doen. 

Yvon: Ja onze familiedag is ook altijd vol activiteiten, nooit stilzitten. 
 

Hier was mijn blaadje vol en wilde ik een nieuwe uit mijn schrift scheuren, maar 

hier greep Lian even in, want ik kon onder mijn vragen toch verder gaan. Ze rea-

geerde scherp: Geen blaadjes verspillen, dat zijn allemaal bomen. Nadat we alle-

maal lachten had ze zelf de grap ook door :P 
 

Leukste moment dat je hebt meegemaakt met handbal? 

Yvon: Ik vond bekerkampioen het leukste en de wedstrijd tegen Dongen met zo-

veel publiek (maar wel pas achteraf). 

Ingrid: Mijn leukste moment moet nog komen denk ik haha. 

Lian: Kampioen met dames 1 en dames 2. En elke seizoensafsluiting na de laatste 

wedstrijd vind ik leuk, beetje zuipen. 

Ingrid: Ik heb niet echt 1 leukste moment, ik vind gewoon meerdere dingen leuk. 

Willen jullie nog iets kwijt? 

Lian: Nou een kilootje of uhm… haha. Nou wil ik de B kijken. 

 

Bedankt dames voor dit leuke interview!  

De jarigen van april 

02. Michel Kusters (1990) 

02. Nena Maas (2004) 

03. Marian van den Boomen 

(1960) 

04. Femke Lemmen (2000) 

07. Ben Hurkmans (1988) 

07. Erik van Brussel (1995) 

08. Sem van de Kampen (1999) 

08. Anastazia Pokrajac (1998) 

09. Ruud Claassen (1991) 

09. Lianne Horrik (1991) 

10. Ruud Geraets (1995) 

11. Hans Gorissen (1967) 

15. Cris Bennenbroek (1977) 

16. Ellen van Maris (1986) 

18. Rutger van de Voort (1992) 

24. Meike Vermeulen,  M.(2002) 

27. Anouk Engelen, van A.(2002) 

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 

 Er volop vacatures zijn bij 
de vereniging (zie websi-
te)? 

 Als je iemand weet, je de 
voorzitter kan mailen? Zie 
hiernaast.  

 De grote clubactie de vol-
gende keer anders aange-
pakt zal worden? 

 9 juni weer megedaan zal 
worden aan het Niobetoer-
nooi? 

 We hopen dat iedereen 13-
15 juni mee op kamp gaat? 

Wist je dat…  
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