
Einde seizoen. 
 
Beste leden het einde van het seizoen is weer inzicht we kunnen de balans opma-
ken wat betreft hoe deze is verlopen. Het is op de eerste plaats altijd moeilijk om 
aan trainers en leiders te komen  dat is al jaren zo en zal ook voor de toekomst zo 

blijven merken we. Maar het TC heeft hier ook afgelopen seizoen weer voor ge-
zorgd  dat alles in order is gekomen en gelopen zoals het moest lopen.  
 
Allereerst ook mijn complimenten naar onze leden want het is het eerste jaar dat 
ik geen commentaar heb gehad en  niets gehoord heb over de scheidsrechters en 
zaalwachter en dat is een verdiensten van jullie, bedankt hiervoor en zet het voort 
komende seizoen! 

 
Ook over de inzet van de teams hebben we geen klagen gehad, dat is ook wel te-
rug te vinden in het boete bedrag dat is afgelopen seizoen nog nooit zo laag ge-
weest. 
 
Jammer genoeg is het onze dames 1 niet gelukt om in de hoofdklasse te blijven ze 
kwamen altijd net iets te kort en dat is jammer, maar ook hier was er de inzet en 

dat geef voldoening. De andere teams draaiden wel allemaal goed mee in de bo-
venste regio en dat is mooi om te zien. Al met al kunnen we terug zien op een 
geslaagd seizoen als vereniging en daar ben ik trots op. 
 
Hoe we dat komende jaar zullen doen is altijd maar weer afwachten maar daar 
vinden onze mensen ook wel weer de oplossing voor. Ik wil jullie allemaal nog-
maals bedanken voor jullie inzet. 

 
Ik wil jullie allemaal een fijne vakantie toe wensen en met frisse moet weer aan 
het nieuwe seizoen kunnen beginnen. 
 
Tot de volgende keer. 
 

Ben van den Boomen  

Woordje door de voorzitter 
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Beste handbalvrienden, 

Dat was hem dan alweer, seizoen 2013/2014. Hopelijk heeft elk team ervan geno-
ten en zijn seizoen goed af kunnen sluiten. De dames B zijn kampioen geworden 
in de veldcompetitie, van harte gefeliciteerd! De dames senioren hebben zich he-

laas niet weten te handhaven in de hoofdklasse en zullen volgend seizoen een 
stapje lager gaan spelen. In deze editie is de pen beland bij een redelijk nieuw lid 
van de heren senioren, Robert ten Kate. Verder zijn we weer met de hele vereni-
ging aanwezig geweest bij het Niobetoernooi in Asten met Pinksteren, in het ge-
sprek lees je hier een kleine sfeerimpressie van. Natuurlijk zetten we ook weer 
een van onze jeugdleden centraal met de bal is voor. En de dames zijn in Eindho-

ven naar een beachhandbaltoernooi geweest, hoe ging dat? En hoe hebben de 
heren hun team afsluiting van dit jaar gedaan? Ben je benieuwd, lees dan maar 
heel snel verder. Veel plezier en alvast een fijne zomervakantie allemaal! Tot vol-
gend jaar! 

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 

Vrijdag 23 mei vertrokken 20 dames naar het prachtige dorpje Vielsalm. Dit werd 

donderdag aan iedereen bekend gemaakt. Lekker een weekendje naar de Arden-

nen. Met vier auto’s reisden we af naar België. We probeerde enigszins samen te 

rijden, maar raakte elkaar allemaal kwijt in het gestructureerde wegnetwerk van 

België. Maar gelukkig kwam iedereen heelhuids aan.  

Eenmaal aangekomen konden we meteen genieten van ons riante huis. Veel 

slaapkamers met een eigen badkamer! Hoe luxe wil je het hebben? Dit weekend 

stond in het teken van The Olympic Drinks. Vijf continenten streden tegen elkaar 

om eerste te worden (en volgend jaar het kamp te mogen organiseren :P).  

De eerste avond werd gevuld door een aantal spelletjes en hele lekkere cake, 

want Marly was jarig! Vanzelfsprekend werden deze spellen eerlijk en vriend-

schappelijk gespeeld. Zo stond Europa na de eerste avond op de eerste plek.  

De volgende ochtend kregen we een stevig ontbijt om vervolgens aan een boot-

camp te beginnen. Lieke van Brussel en Ellen de Wit waren zo enthousiast dat ze 

een extra blokje wilde rennen. Goed bezig dames! De bootcamp zorgde hier en 

daar voor wat spierpijn. Goed ons best gedaan dus! Maar iedereen was wel wat 

bezweet en er moest dus gedoucht worden. Helaas, de luxe die we hadden met op 

elke kamer een badkamer viel een beetje tegen. Uit een douche kwam al niet zo-

veel water. Maar als iemand in een andere kamer ook onder de douche ging, werd 

dat water verdeeld over de twee douches. Allemaal om de beurt douchen dus!  

’s Middags is een groepje het dorp in getrokken om een terrasje te pikken, terwijl 

de andere groep thuis bleef en de grootste lol beleefde met het lama moordspel. 

Terwijl de ene groep in het dorp meteen wat boodschappen mee zou brengen, had 

de andere groep beloofd om de afwas te doen. En ja hoor, toen de ene groep te-

rug kwam van het dorp was iedereen heel enthousiast aan het afwassen! Wat fijn 

dat ze dit niet vergeten waren.  

Toen werden de voorbereidingen getroffen om lekker te gaan barbecueën. Nadat 

we lekker hadden gebarbecued werd een drankspel gespeeld. Ellen de Wit die kon 

er wel wat van. Ze maakte net de verkeerde keus waardoor ze twee pilsjes met 

prik moest atten. Toen was het tijd voor onze themakleding. Iedere groep kleedde 

zich aan in het thema van hun continent. De Afrikaanse zwangere vrouwen scoor-

de hier hogen punten mee. Maar ook de Australische surfers deden goed mee. Na 

een spannende quiz over muziek werd de winnaar bekend gemaakt. 

*Tromgeroffel* Australië had gewonnen! Gefeliciteerd dames :D Het was een ge-

slaagd weekend. Bedankt voor de organisatie Rilana en Lieke! 
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Foto’s 

Deze keer is de pen beland bij Robert ten Kate. Hij woont in weert en heeft al heel 
wat handbalervaring. Lees verder om te kijken wat Robert van handballen vindt 
en wat hij zoal doet in zijn vrije tijd. 
 
Algemeen beeld: 

 
Wat is jouw leeftijd: 20 
 
Waar woon je: Nederweert 
 
Wat is jouw beroep: Studeren en autochauffeur 
 

Wat zijn jouw hobby’s: Handballen, voetballen, muziek maken 
 
Handbal: 
 
Waar heb je voorheen gehandbald? Vanaf m’n 8e  tot m’n 19e altijd bij Me-
refeldia (Nederweert) gehandbald. Tussendoor nog bij HaStu Nijmegen en Kwiek 
Hoogeveen getraind.  

 
Om welke reden(en) ben je hier komen handballen? Omdat ik bij Merefeldia 
de enige speler onder de 30 jaar werd, en in een recreantencompetitie zou gaan 
spelen. Daar had ik weinig zin in, dus ben ik in Someren gaan kijken of ’t daar be-
ter handballen was. 
 
Wat is jouw hoogtepunt op handbalgebied? Als 17-jarige met het eerste van 

Merefeldia een heerlijke bekerwedstrijd spelen en in de krant een groot compli-
ment krijgen op mijn spel.  
 
Hoe gaat het volgende seizoen er volgens jou uitzien? Veel blauwe plekken 
en kneuzingen, hard werken en hopelijk bij de top-3 horen.  
 

Heb je nog een bepaald doel dat je op sportgebied wilt bereiken? Kampi-
oen worden met een seniorenteam.  

 
Vereniging: 
 
Hoe zou jij je binnen de vereniging nog meer in willen zetten dan alleen 
handballen? Marketing- en communicatieactiviteiten rond het team en de club 

verzorgen.  
 
Wat vind je van Handbalvereniging Handbal Someren? Een club met leuke 
teams en een aantal echt goede spelers. Het zou leuk zijn als de teams onderling 
ook wat meer verbonden zouden zijn, met leuke clubactiviteiten bijvoorbeeld.  
 
Wil je nog iets kwijt? Nee, moet ik dat weer gaan zoeken. Bah.. 

 
 
 
Wij bedanken je voor het interview en wensen je heel veel succes!  

De pen is beland bij… Robert ten Kate! 

    Links: 

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

redactiehandbalsomeren@gmail.com  

Teamdag Heren Senioren 

Als afsluiter van het seizoen gingen de Heren Senioren op 11 mei een uitstapje 
maken. In het grootste geheim hebben Teun en Leon een mooi plan gesmeed om 
de dag te vullen. Actief en tegelijkertijd gezellig met elkaar de dag doorkomen.  

 
Het begon allemaal waar iedere wedstrijd begint, in café de Postel. Bijna iedereen 

was aanwezig en zoals we gewend zijn van sommige waren er een paar te laat. 
Maar niets aan de hand, het programma was ruim opgezet dus hebben we alleen 
wat harder moeten fietsen. Het eerste wat we deze dag hebben gedaan is golven 
bij t Woold. Een mooie golfbaan tussen Someren en Heusden. Daar zijn we begon-
nen met het volgen van een clinic onder leiding van twee ervaren instructeurs. 
Afslaan, putten en chippen, het kwam allemaal aan bod. Alles om ons klaar te sto-
men voor het echte werk. Want na de pauze, waar de bitterballen en bier klaar 

stonden, werd een echte wedstrijd gespeeld. Wie van ons is de beste golver, krijgt 
zo snel mogelijk dat balletje in het gat. In tegenstelling tot handbal is het hier 
juist de bedoeling dat je binnen 6 meter (de green) van het doel (de hole) komt 
en je de bal in de hole put. Met links en rechts een bal het water in of een flinke 
afzwaaier naar links ging het iedereen goed af. Aan het einde van de 9 holes wa-
ren we bijna geen ballen kwijt, waren er geen clubs krom en lag het gras er nog 
goed bij. Bij het Woold hebben we afgesloten met een biertje en won Frits Hurk-

mans een greencard om deel te nemen aan een echt golftoernooi. 

 
Om onze hongerige magen te vullen zijn wij beland bij café d'n Herberg. De hut 
zat daar stampvol maar gelukkig hadden ze op ons gerekend en konden we 
plaatsnemen midden in het café. Om het menu stonden hamburger, de specialiteit 
van d'n Herberg. Niet zo'n simpele hamburger van de Mc of friettent, nee nee een 
echte goeie dik gevulde boterham met frietjes on the side. Na 1,5 uur gewacht te 

hebben op onze bestelling smaakte deze verrukkelijk. 
Nog niet iedereen had genoeg van deze dag, daarom zijn we als afsluiter bij 't Wa-
pen van Someren nog enkele biertje gaan nuttigen. Ook deze smaakte heerlijk en 
konden er geen genoeg van krijgen. 
Jammer genoeg was dit voor 4 van ons de laatste keer dat zij met het team op 
stap gingen. Maar uiteraard willen wij hun bedanken voor hun jarenlange inzet 

voor het team. Joan Swinkels, Michel Kusters, Ruud Claassen en Frits Hurkmans 
bedankt!!! En succes met jullie verdere carrière als golver ;P 

De jarigen van juni 

01. Tom Hanssen (1995) 

03. Frits Aspers (1955) 

03. Yvette Roelofs (1991) 

05. Ilse Zeegers (2000) 

10. Sylvia van Bree (1994) 

12. Anke van Horne (1989) 

13. Lisa Peters (1995) 

14. Rob Hanssen (1992) 

17. Barry van Horrik (1984) 

19. Tjitske Joosten (2002) 

20. Yvon van den Boomen (1993) 

21.Annemieke van Brussel (1966) 

25. Ton Kusters (1959) 

En de bal die is voor… Sabine Scheepers! 

Leeftijd: 10 jaar. 

Team: Meiden C-jeugd. 

Positie: Cirkel. 

Hoe lang zit je al op handbal? : Ongeveer 4 of 5 jaar. 

Wat vind je leuk aan handbal? : Als we een wedstrijd hebben. 

Wat vind je het leukste moment tijdens de training? : Als we oefeningen 

tussen de frieten gaan doen. 

Wat vind je het leukste moment tijdens de wedstrijd? : Als we hebben ge-

wonnen. 

Wat is de leukste activiteit van de vereniging? : Het leukste vind ik het 

kamp. 

Wie is je handbal voorbeeld? : Kristel van Brussel. 

Welke hobby’s heb je nog meer? : Dansen en turnen. 

Op welke school zit je? : De Ranonkel.               

Wat is jouw lievelings…  

Eten: Friet. 

Kleur: Lila. 

Land: Frankrijk. 

Dier: Hond. 

Wat wil je later worden? Ik wil later kinderarts worden. 

Portret: Dames Recreanten 

Recent is er in onze vereniging gestart met een nieuw team: de dames recrean-

ten. Aan ons om dit team eens in de spotlight te zetten. Hoe is dit team opgericht? 

Wat houdt het in? Wie spelen er in dit team? Om hierachter te komen hebben we 

3 dames dezelfde vragen voorgelegd. 

1. Ellen Matheeuwsen 

2. Maud Wessel Haasnoot 

3. Maartje Wijnen 

Stel jezelf even voor 

Maartje: Ik ben 32 jaar, pedagogisch medewerkster (oftewel leidster kin-

deropvang), samenwonend in Someren en heb ook 2 kindjes. 

Ellen: Ik ben 28 jaar, ben juffrouw, getrouwd en woon ook in Someren. 

Verder doe ik graag bootcampen en boksen. Ik was 1 jaar geleden gestopt 

met handbal. 

Maud: Ik ben 26 jaar, ook getrouwd en heb een dochtertje. Ik ben militair 

verpleegkundige en woon ook in Someren (huis staat te koop, dus alle-

maal kijken haha). Ik kom weer terug na 3 jaar geleden te zijn gestopt 

met handballen.     

 

Hoe ben je bij dit team gekomen? 

Maud: Via de whatsapp die was opgericht door Ellen en daarna door Yvon-

ne Geers. 

Maartje: Ja bij mij hetzelfde. 

Ellen: Ja ik ben bij mensen gaan vragen. 

 

Wat zijn de voordelen van een recreanten team t.o.v. een regulier 

team? 

Ellen: Zelfde vaste tijden op zaterdag. 

Maud: Vrijblijvender, niet zo ver weg, contributie lager en we hebben zelfs 

wel 2 trainers. 

Maartje: Minder vaak trainen en wedstrijden. 

 

Wat zijn je verwachtingen voor het komend seizoen? 

Allemaal: Gewoon kampioen!! 

Maud: Dik kampioen denk ik zelfs. 

 

Wat vind je het leukste aan handbal? 

Maartje & Ellen: Ja gewoon het spelletje. 

Ellen: En de gezellige mensen, die maken het leuk om als team te spelen. 

Maud: Stiekem sterk worden en een spelletje wat je echt niet alleen kunt. 

 

Wat is je leukste handbalmoment? 

Ellen: Kampioenschappen en Brabants kampioenschap beachhandbal. 

Maud: Ook kampioenschap. 

Maartje: Alle kampioenschappen. 

 

Wat wil je nog kwijt? 

Maartje: Blij met het recreantenteam dat is opgericht. 

Maud: Kom erbij. 

Ellen: Sta op en doe allemaal mee! 

Bedankt voor het interview dames! 

1 

3 

2 

Het Niobetoernooi 

Dit jaar heeft Handbal Someren met 7 teams weer meegedaan aan het Pinkster-

toernooi in Asten. Het toernooi, georganiseerd door Niobe, vond voor verenigingen 

dit jaar plaats op maandag 9 juni.  Vanaf half 10 konden de eerste teams het veld 

op. Waar de velden aan de boomzijde nog nat waren van de ochtenddauw, was 

het op de onbeschaduwde velden al vroeg behoorlijk warm.  

Tijdens de wedstrijden was de hitte voelbaar, niet alleen van de zon maar vaak 

ook van de onderlinge strijd tussen teams. De ballen van andere velden vlogen je 

om de oren, en zelfs scheidsrechters ontkwamen niet aan de rondslingerende bal-

len; Annemieke dacht een bal met een schitterende pass naar een naastgelegen 

veld terug te kunnen schoppen, maar de bal raakte na slechts enkele meters de 

scheidsrechter die de wedstrijd aan het fluiten was. Over tactiek gesproken.. 

Na enkele wedstrijden werd het verzoek om verkoeling gehoord; er was een storm 

op komst. Vandaar dat het toernooi een uur lang werd stilgelegd, zodat iedereen 

binnen kon schuilen voor de regen. Nadat de dreigende wolken verdwenen waren, 

kon het programma worden vervolgd en konden ook de finalewedstrijden van 

start. Uiteindelijk werden de Heren Senioren, Heren A en Gemengd D kampioen in 

hun poule en zijn er door Handbal Someren weer 3 ballen bemachtigd.  

Handbalkamp 2014 

Afgelopen weekend was het weer zover, het jaarlijkse handbalkamp. Dit jaar was 

het thema; ‘Après-ski’. Ook was het weer spannend wat de eindbestemming dit 

jaar was. Na een leuke fietstocht kwamen we erachter dat dit Liessel was. Onder-

weg hadden we nog 2 leuke spelletjes gedaan en toen we aankwamen bij de blok-

hut gingen we natuurlijk meteen voetbal kijken. Dat was één groot feest, want 

Nederland had, zoals jullie natuurlijk allemaal weten, Spanje DIK ingemaakt!! ’s 

Nachts hadden we ook nog een dropping.. Deze dropping was niet voor iedereen 

weggelegd...  

De volgende ochtend gingen we gezamenlijk ontbijten. Natuurlijk hadden we ook 

dit jaar weer een rode draad spel en dat was het vinden van zoveel mogelijk rode 

draadjes. Deze rode draadjes moesten een zo lang mogelijke draad worden. Za-

terdagochtend deden we ook een vossenjacht door het dorp zelf, dat was erg leuk. 

Hierna gingen we gezellig picknicken.  

Toen we weer terug waren bij de blokhut, moest iedereen zijn of haar witte shirt 

aantrekken en gingen we vlaggen maken met verf. Dit werd een grote klieder-

boel.. Daarna gingen we door met Paintball. Iedereen kreeg een waterpistool met 

daarin waterverf. Alle 3 de teams moesten tegen elkaar strijden om de vlag van 

elkaar te veroveren.  

Nadat we allemaal lekker gedoucht hadden, gingen we het spel; ‘Alles mag op za-

terdag’ doen. In dit spel kwamen verschillende leuke, maar vooral grappige dingen 

aanbod. Ook werd er ’s avonds nog een kampvuur gemaakt en hier bloeide het 

een en ander op..  ^^ 

De volgende en tevens laatste dag gingen we iets sportiefs doen. We gingen een 

potje trefballen. Hierna werden alle punten bij elkaar opgeteld en werd de winnaar 

bekend gemaakt. Dit was groepje 3. Hierna hadden we nog een fietstochtje naar 

Mierlo, want we gingen naar het Wolfsven om lekker een middagje te gaan zwem-

men. Na het zwemmen mochten we weer de fiets op om terug naar Someren te 

fietsen om eindelijk onze ouders weer te knuffelen!! 

Groetjes, 

 Ruby van der Loos, Linda Raijmakers & Yvon de Wit 

De jarigen van juli 

01. Elias van der Meer (1950) 

02. Bernard Eilers (1975) 

03. Bram van Heugten (2002) 

03. Lijanne Barten (1989) 

07. Roos van den Boomen (2003) 

09. Mark Urlus (1986) 

18. Janet Snoeijen (1992) 

24. Kira Willemsen (2004) 

25. Antonie Barten (1993) 

25. Nikki Peters (2000) 

30. Nienke Goossens (2004) 
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