
 

 

Betrokkenheid van de leden. 

Als ik terug kijk op de afgelopen jaarvergadering in maart dan moet ik conclude-

ren dat de opkomst daar zeer matig was. We hadden net zo veel mensen voor als 

achter de tafel zitten en dan weten jullie het wel. 

We hebben in het verleden al eens gehad over betrokkenheid binnen onze vereni-

ging en wat we eraan kunnen doen. Nou op deze vergadering komen verschillende 

punten aan de orde waar je als lid je mening over mag geven. Nu hoor ik ook wel 

dat bij andere verengingen de opkomst hier ook altijd laag is. Wat hier aan te 

doen is weet ik ook niet maar hoop dat er volgend jaar toch meerderen aanwezig  

zijn. 

Wat betrokkenheid betreft zullen we dit het komend jaar wel meten door middel 

van het puntensysteem wat we aan het bijhouden zijn. Voor elk activiteit waaraan 

geholpen wordt en voor de mensen die actief zijn in de zaal, zullen punten verza-

meld worden en tellen we eind van het seizoen op, zodat we kunnen zien wie erg 

actief zijn en wie minder. Op deze manier hopen wij dat de betrokkenheid binnen 

onze vereniging omhoog gaat. Daar komen we dan op terug op onze volgende 

jaarvergadering en kijken we of dit geholpen heeft de betrokkenheid bij de vereni-

ging te verhogen. 

Zie voor meer uitleg over dit puntensysteem verderop in de nieuwsbrief. 

Tot de volgende keer. 

Ben van den Boomen 

Woordje door de voorzitter 

 Vrijdag 23 t/m 25 mei: Da-

mes Seniorenweekendje 

 Maandag 9 juni: Niobetoer-

nooi 

 Vrijdag 13 t/m zondag 15 

juni: Handbalkamp 

    Handbal Someren 

Heren A  3 (3) 

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 

Enquête 

Nieuwsbrief      

 Woordje door de voorzitter  

 De pen is beland bij… Sanne 

Mutsers! 

 Enquête Nieuwe Kansen Sport 

 Het puntensysteem 

 En de bal die is voor… Max 

van de Mortel! 

 De Mysteryguest 

 Erelidmaatschap Leo Kusters 

 Het Gesprek: Het Eetfeest 

Inhoud 
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Beste handbalvrienden, 

Als eerste wil ik hierbij nog even Anouk bedanken voor het werk dat ze in deze 
redactie heeft gestoken. Ze heeft het heel erg goed opgezet en we zijn nu met 
een leuke groep die elke 6 weken weer een stuk weten aan te leveren. Dat gezegd 

hebbende hoop ik dat jullie ook weer van deze editie kunnen genieten. De pen is 
beland bij Sanne Mutsers. Jarenlang als speelster actief geweest binnen onze ver-
eniging en sinds kort is ze ook weer begonnen met het trainen van de meisjes C. 
Hoe vind ze dit? Ook dit jaar was het weer tijd voor de Sjors Sportief actie waarbij 
we een deelnemer een aantal vragen hebben voorgelegd. Hopelijk levert dit weer 
nieuwe enthousiaste leden op voor onze vereniging. Op het Eetfeest van 4 mei 

zijn we weer met een aantal leden rond de tafel gaan zitten en hebben we ze een 
aantal, dezelfde, vragen voorgelegd. Verder komt er nog een uitleg van het recent 
ingevoerde puntensysteem, hoe werkt het? Wat is het doel? Na een suggestie op 
de ledenvergadering zijn we aan de slag gegaan met een nieuwe column. De Mys-
teryguest; Hier wordt iemand cryptisch omschreven en aan jullie de taak om zijn/
haar identiteit te ontrafelen. Ten slotte nog een bezoek gebracht aan iemand die 
heel veel voor onze vereniging betekent en daarom benoemd is tot erelid van on-

ze vereniging: Leo Kusters! Ook het boek dat gemaakt is van alle dames die onder 
hem getraind hebben is toen afgegeven, we hopen dat hij hier ook veel plezier 
aan beleeft met het herlezen van al onze verhalen. Veel leesplezier en tot de vol-
gende editie! 

Sportieve groetjes, 

De Redactie van Handbal Someren 

Sylvia van Bree, Kristel van Brussel, Ruud Geraets, Noraly Maas, Sjimmie 

Meeuws, Janet Snoeijen en Ilse Wijnen 

Voorwoord 

Geachte leden, 

  

We roepen je op om deel te nemen aan het onderzoek van Nieuwe Kansen Sport. 
Nieuwe Kansen Sport is het online platform voor leden van sportverenigingen die 
op een moderne en leuke manier in actie willen komen binnen hun vereniging. 

Doe mee en vul hier anoniem de vragenlijst in. Onder de deelnemers worden 
drie cadeaubonnen voor Perry Sport verloot van 25 euro! 

  

Voor meer informatie over het onderzoek kun je contact opnemen met de NKS. 
Telefonisch zijn we bereikbaar via 073-6131376 en per e-mail kun je voor vragen 
terecht bij Lennart de Graaf via lgraaf@nks.nl 

  

Alvast hartelijk dank voor de medewerking! 

 

Nieuwe Kansen Sport 

Agenda 

 Er dit jaar 63 personen 

naar het Eetfeest zijn geko-
men? 

 Dit er alweer 23 meer zijn 

dan vorig jaar? 

 Leo Kusters is uitgeroepen 

tot erelid van de vereni-
ging? 

 Dat tante (ze stonden erop 

dat ik tante liet staan haha) 
Annette volgens sommigen 
alle sportshirts van de ver-
eniging wast? 

 Dit toch echt alleen de 

shirts van de meisjes B 
zijn? 

 Dat dit jaar het eetfeest 

ook nog een toetje kende 
in de vorm van ijsjes? 

 Handbal Someren met Ko-

ningsdag oranjebitter heeft 

uitgedeeld? 

 Er ook een balletje te gooi-

en was op het Wilhelmina-
plein? 

 Er een dames-

recreantenteam is opge-
richt? 

Wist je dat…  

 BBQ 2014 

 Erelidmaatschap Leo Kusters 

 Alle foto’s 

Foto’s 

Deze keer is de pen beland bij Sanne Mutsers. Sanne is al heel wat jaartjes actief 
bij onze vereniging. Maar wat heeft zij precies gedaan binnen onze vereniging en 
wat doet ze nu nog steeds? Antwoord op deze vragen en nog meer kom je te we-
ten als je verder leest.   
 

Algemeen beeld: 
 
Wat is jouw leeftijd: 21 
 
Waar woon je: Someren 
 
Wat is jouw beroep: Directieassistente  

 
Wat zijn jouw hobby’s: Handbal, bowlen, stappen 
 
Handbal: 
 
Hoe ben je zelf bij het handballen gekomen? 
Ik ben via het scholentoernooi bij handbal Someren gekomen. Ik vond handbal 

toen zo leuk dat ik ben gestopt met atletiek. En we zijn toen met een paar meiden 
van de basisschool samen gestart bij handbal.  
 
Hoelang heb je gehandbald?  
Ik heb zelf 9 jaar gehandbald toen ben ik vanwege een blessure aan mijn onder-
benen helaas moeten stoppen. Ik  ben daarna doorgegaan als hulp trainster van 
Meggy bij de Dames A en nu geef ik de meisjes C training. Om zo zelf toch nog 

iets te kunnen doen met handbal. 
 
Wat vind je zo leuk aan deze sport? 
Je bent samen met een team aan het streven naar hetzelfde doel, winnen! Dat 
maakt handbal leuk. Ik heb voordat ik ben gaan handballen verschillende jaren bij 
atletiek gezeten dit was ook zeer leuk. Maar ik ben meer een teamplayer merkte 

ik wel. Het is leuker om met een team te gaan voor een doel. En het is een fana-
tieke sport met leuke teamgenoten! 
 
Hoe is het om de meisjes C te trainen? 
Het is heel leuk om de meisjes C te trainen. Het is een gemotiveerd team dat 
graag een potje handbalt en ook altijd met goede zin naar de training komt. Het is 
leuk om deze meiden te trainen, zo kan ik zelf nog wat doen met handbal.  

 
Vereniging: 
 
Wat vind je van Handbal Someren? Wat zijn je verwachtingen van deze 
vereniging en vind je dat er iets zou moeten veranderen? 
Handbal Someren is een goede vereniging, zij staan altijd open en klaar voor de 
leden en vrijwilligers.  

Ik hoop dat er in de toekomst nieuwe leden bij komen zodat de teams mooi en 
compleet kunnen worden, zodat iedereen met plezier een leuk wedstrijdje handbal 
kan spelen.  
 
Wil je nog iets kwijt? 
We moeten op deze manier door gaan, en hopen dat we in de toekomst meer  

vrijwilligers voor o.a. trainen  en nieuwe leden krijgen.   
 
Wij bedanken je voor het interview en wensen je heel veel succes!  

De pen is beland bij… Sanne Mutsers! 

    Links: 

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

redactiehandbalsomeren@gmail.com  

Het puntensysteem 

Afgelopen jaar heeft Handbal Someren bijgehouden wie wat doet voor de club. 
Wie wat doet om ervoor te zorgen dat alles door blijft doorgaan. Van trainer tot 
AC-lid en van redactie van de nieuwsbrief tot oranjebitter uitdelen op koningsdag. 
Allemaal activiteiten die zonder vrijwilligers niet gedaan kunnen worden. En wan-
neer je iemand vraagt om aan een van de vele activiteiten mee te helpen krijgen 

we vaak te horen “nee, heb het druk” of “ik doe al zoveel”. Om ervoor te zorgen 
dat we een duidelijk beeld krijgen van wie wat doet hebben wij het puntensysteem 
in het leven geroepen. Simpelweg een lijst met alle leden waarop bijgehouden 
word wie aan wel activiteit vrijwillig heeft meegeholpen. 
 
De punten kunnen verkregen worden door deel te nemen aan de activiteiten die 
wij door het jaar heen organiseren maar ook door je in te zetten in één van com-

missies. Maar uiteraard zijn er ook punten te verdienen door een team te trainen 
of wedstrijden te fluiten. Hoe meer tijd het vrijwilligerswerk kost hoe meer punten 
er voor staan. 

 
Omdat wij als bestuur van mening zijn dat iedereen zijn steentje bij moet dragen 
en dit ook nodig is omdat we met vele handen ligt werk kunnen maken. De ver-
schillende taken moeten gespreid worden zodat niet alles op de schouders van 

degene komt die echt al zoveel doet. Vanzelfsprekend kan een senioren lid meer 
betekenen voor de vereniging dan een D-jeugd lid. Daarom hebben we per leef-
tijdscategorie een verschil in te behalen doel. Een senioren lid heeft als doel 10 
punten per jaar te halen en aflopend naar de D- jeugd die als doel 2 punten dient 
te behalen. 
Om in onderstaande overzicht twee voorbeelden te noemen: 
Een D-jeugd lid heeft als doel 2 punten te behalen. Uiteraard kunnen zij niet be-

stuurlijk actief zijn maar wel deelnemen aan de worstenbroodactie en de grote 
clubactie. 
Een senioren lid heeft als doel 10 punten te behalen. Genoeg keuze om deze pun-
ten bij elkaar te halen. Ga gezellig mee op kamp en fluit een uit wedstrijd en vul 
je tekort aan met een paar keer zaalwachten of fluiten op zaterdag en de 10 pun-
ten zijn behaald. 

  
Consequenties? Nee die zitten er niet aan. Behaal je aan het einde van het jaar je 
doel niet, zitten hier geen consequenties aan. Wij hebben dit systeem in het leven 
geroepen om inzichtelijk te krijgen wie wat doet. Door leden te wijzen op deze lijst 
hopen wij dat zij zich ervan bewust worden hoe belangrijk het vrijwilligerswerk is 

binnen onze vereniging. Dat ze aan deze lijst zien dat teamgenoten meer doen 
dan zijzelf. En dat commissie de leden kunnen vragen waarvan de inzet nog niet 
zo hoog is want we kunnen niet steeds de personen vragen die het toch wel doen, 
vrijwilligerswerk moet vooral leuk blijven. 
De verschillende commissies hebben afgelopen jaar bekeken hoeveel tijd er gaat 
zitten in de verschillende activiteiten en hebben aan de hand daarvan een punten-
verdeling gemaakt. Per commissie word er bijgehouden wie aan welke activiteit 

heeft deelgenomen. In het voorbeeld hierboven zijn nog niet alle activiteiten opge-
nomen en wij zullen deze steeds verder uitbereiden. In 2014 zal alles precies wor-
den bijgehouden en worden er ook tussenstanden verspreid. 
 
Mochten er naar aanleiding van het puntensysteem vragen zijn, laat het dan even 
weten via ccp@handbalsomeren.nl. 

De jarigen van mei 

03. Niels van der Hulst (2000) 

03. Ilse Wijnen (1991) 

05. Max van de Mortel (2003) 

05. Sharon Vossen (1988) 

07. Meggy van Lierop (1985) 

08. Koen van de Mortel (2005) 

10. Antwan Maas (1974) 

10. Manon Hurkmans (1994) 

11. Elsemieke Driessen (1994) 

13. Yvonne Geers (1982) 

14. Winny van Ekert (1949) 

15. Lian van den Boomen(1986) 

15. Patty Joosten (1971) 

16. Sylvia Raijmakers (1998) 

20. Yvon de Wit (1997) 

23. Jan Kessels (1958) 

23. Marly Kusters (1990) 

24. Nyree van Splunder (1988) 

24. Peggy Van Moorsel-Leenen 

(1982) 

27. Loes Robben (2003) 

31. Joost Kessels (1996) 

En de bal die is voor… Max van de Mortel! 

Leeftijd: 11 jaar. 

Team: gemengd D-jeugd. 

Positie: rechts opbouw. 

Hoe lang zit je al op handbal? : 2,5 jaar. 

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 ik scoor. 

Wat is de leukste activiteit van de vereniging? : Kamp. 

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

Welke hobby’s heb je nog meer? : gamen, lui doen en buiten spelen. 

Op welke school zit je? : Leerrijk.               

Wat is jouw lievelings… 

Eten: burritos. 

Kleur: licht Blauw. 

Land: Frankrijk. 

Dier: Hond. 

Wat wil je later worden? :  

Ik wil later dierenarts worden. 

Het gesprek: Het eetfeest 

Na weer een jaar flink trainen en wedstrijden spelen, vond dit jaar op zondag 4 
mei de derde editie van het Handbal Someren Eetfeest plaats. Dit jaar waren er 
63 personen aanwezig om een middagje bij de Postel door te brengen, alweer 23 
meer dan vorig jaar. Voordat de barbecue ‘geopend’ werd, deed voorzitter Ben 
nog een mededeling; Leo Kusters is uitgeroepen tot erelid van de vereniging! 

 
Na deze mooie boodschap kon iedereen gezellig eten, drinken en praten, met zo 
nu en dan het zonnetje. We vroegen de volgende 5 aanwezigen enkele vragen 
tijdens het eetfeest: 

1. Jan van Brussel    (Penningmeester van Handbal Someren) 
2. Leo Leenen    (Heren 1) 
3. Ellen de Wit   (Dames 2) 

4. Michel Kusters    (Heren 1) 
5. Kristian van den Nouwlant  (Aanhang van Yvonne Geers) 

 
Wat vind je van de activiteit? 

1. Goe eten en goe drinken! 
2. Het is een smakelijke activiteit. 
3. Het is supergezellig en gelukkig zit het weer ook mee. Ik wil ook even zeg-

gen dat ik heel blij ben dat ik dit interview mag afleggen. 
4. Bijzonder gezellig, eigenlijk net zoals ieder jaar. 
5. Het is heerlijk, erg gezellig en lekker weer. Ik ken niet iedereen hier, maar 

er hangt een goede sfeer. 
 
Wat vind je van de opkomst van dit jaar? 

1. Die is bijzonder goed, bekant het dubbele van vorig jaar. 

2. Er zijn gelukkig genoeg gezellige mensen. 
3. De opkomst is heel erg verbeterd, hopelijk zijn er volgend jaar weer 23 

mensen extra en is er ook meer aanhang. 
4. Formidabel, ik denk dat het er volgend jaar 100 zijn! 
5. Die is zeker positief, als de opkomst elk jaar weer wat oploopt dan zegt dat 

ook wat over de goede sfeer binnen de vereniging. 

 
Hoe bevalt de service van Hans? 

1. Welke service? Nee hoor hij is goed. 
2. Die is buitengewoon, gewoon onbetaalbaar! 
3. De service is geweldig! Er werkt hier ook superleuk personeel, vooral op 

vrijdag (rara beste lezer, op welke dag zou Ellen zelf moeten werken??). 
De glazen zijn altijd schoon, er is altijd lekkere drank en alles is goed ge-

ordend. 
4. Zoals altijd uitstekend, Hans is mijn favoriete kastelein. 
5. Ik ben er niet zo vaak, maar als ik er ben maak ik graag een praatje aan de 

bar met Hans, is altijd wel gezellig.  
 
 
Als we een BN’er zouden moeten vragen voor het eetfeest, wie zou het dan moe-

ten zijn? 
1. Dries Roelvink (op aanraden van Erik B.) 
2. Oh ff denken hoor, Barbie van Oh Oh Cherso mag hier het vlees wel komen 

bakken. 
3. Vraag me later op de middag nog maar eens…  
Later die middag; Na lang overwegen is het Guus Meeuwis geworden, vanwe-

ge zijn zachte G en het moet hier meters bier regenen. Wel rosébier dan. 
4. Telt Mark Urlus? 
5. Daar moet ik nog even over nadenken.. Dan wordt het toch Gradje Damen, 

in de categorie volkszanger van het niveau Dries Roelvink. 
 
Met wat voor soort barbecuevlees zou je het afgelopen handbalseizoen omschrij-
ven? 

1. Gehakt, gehaktdag. Waarom? Tja de meeste wedstrijden die ik zag waren 
van Dames 1 haha. 

2. Een sateetje, want als je hem op hebt heb je nog steeds honger. 
3. Ik heb er lang over nagedacht, maar ik zie het team als 1 grote gehaktbal. 

1 team, 1 taak. Er is wel een hapje uit de gehaktbal, want we zijn 2e ge-
worden afgelopen seizoen. Dus als het helemaal lukt komend seizoen dan 

zijn we een hele gehaktbal. 

4. Een spiesje, omdat ie zo lekker gezellig is. 
5. Poeh, dat gaat dan waarschijnlijk meer over het seizoen van het jaar daar-

voor want heb van het afgelopen seizoen niet heel veel meegekregen. 
Maar ik zou het omschrijven als shoarma; allerlei stukjes bij elkaar, af en 
toe chaotisch maar samen lekker en gezellig.  

 

Het eetfeest verplaatste zich richting de avond van buiten naar binnen vanwege 
het toch wel frisse weer. Daar werd de barbecue door velen afgesloten met drank-
jes van Hans en ijsjes van de ijssalon. Mocht je het Eetfeest en alle gezelligheid 
dit jaar gemist hebben, kom dan zeker volgend jaar langs en breng gerust aan-
hang mee, wie weet halen we die 100 dan wel! 

De Mysteryguest 

Vanaf nu, een nieuw onderdeel in de nieuwsbrief! Hierbij wordt elke nieuwsbrief 
een persoon van Handbal Someren met hints beschreven en jullie mogen raden 
wie dit is. Per nieuwsbrief mag je één keer raden. Stuur je antwoord voor 1 juni 
naar redactiehandbalsomeren@gmail.com. 

Onder de juiste antwoorden wordt een mooie prijs verloot. In de volgende nieuws-
brief maken we de winnaar bekend en de vorige mysteryguest. 

Veel Succes! 

 Hij of zij is geboren in het jaar dat er voor het eerst mensen in Lelystad gin-

gen wonen. 

 Hij of zij woont in het dorp met een oppervlakte van 81 km2 

 Hij of zij is celibatair. 

 Hij of zij is niet zo goed in de eerste twee helften van de wedstrijd. 

Erelidmaatschap Leo Kusters 

Op zondag 4 mei 2014 is een delegatie van Handbal Someren afgereisd naar Lier-
op om op de koffie te gaan bij Leo Kusters. En dat niet zonder reden, namelijk om 
hem erelid te maken van onze vereniging. Leo is een handballer in hart en nieren 
en betekend veel voor onze vereniging. Menig talent heeft zijn eerste trainingen 
van Leo gekregen en zijn ze geworden zoals ze nu zijn. Dus reden genoeg om 

hem tot ere lid te benoemen. 

Tijdens de koffie kwamen eerst oude koeien uit de sloot en kwamen de verhalen 
over het handbal vroeger op tafel. Van de mooie wedstrijden tot aan de uitstapjes 
die vroeger gedaan werden. Maar uiteindelijk werd Leo Kusters door onze voorzit-
ter Ben van de Boomen benoemd tot ere lid van onze vereniging. Na lovende 
woorden werd de oorkonde overhandigd en kreeg Leo's steun en toeverlaat Wille-
mien een bosje bloemen. Ook kreeg Leo uit handen van Annemieke van Brussel 

een 120 pagina's tellend boek overhandigd met daarin vele speelsters die ooit 
door Leo zijn getraind. 

Leo bedankt alle mensen van Handbal Someren en heeft nadrukkelijk gezegd dat 

we de groeten aan iedereen moesten doen. Dit heeft Ben van de Boomen tijdens 

het eetfeest ook aan iedereen gedaan. 

Na het lekkere bakje koffie vertrekken wij weer richting Someren en zien wij terug 

op een gezellig bezoek bij ons nieuwe erelid Leo Kusters.  
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