
 

 

Wat een week. 

Als ik terug kijk op afgelopen week dan kun je concluderen wat voor mooie vereni-

ging we zijn. Het verliezen van een persoon als Leo Kusters is niet makkelijk te 

verwerken en we hebben dit met ons allen goed gedaan. Toen wij met enkele le-

den vrijdag na de koffie tafel Wilhelmien de hand gingen schudden was ook zij van 

mening dat we Leo een mooi afscheid bezorgd hadden, dingen die Leo ook graag  

terug zag in zijn afscheidsmis, een woordje en de erehaag, en dat heeft hij  ver-

diend. Leo was een handballer in hart en nieren en betekende enorm veel voor 

onze vereniging. Hij was vanaf 1977 o.a. als speler, trainer, coach en technisch 

coördinator van hele grote waarde. Wij wensen Wilhelmien, Willem en Inge heel 

veel strekte met dit groot verlies. 

Maar we begonnen de week met een promotie dag bij Jan Linders waar onze ver-

eniging een van de uitverkorenen is om deelt nemen aan de sponsor actie. We 

hebben een mooie stand opgebouwd binnen om ons  te promoten. De zaterdag 

was om te  proberen zoveel mogelijk extra spaarmunten te verdienden en dat 

hebben onze leden fantastisch gedaan. De actie loopt nog tot 12 oktober, dus tot 

die tijd sparen en stemmen op onze vereniging bij Jan Linders! 

Verder is deze week de Rabobank club actie weer gestart, voor deze actie moet je 

lid zijn van de bank om te stemmen en ieder lid heeft 5 stemmen om te verdelen 

onder de verenigingen bij Rabobank Peelland. Mocht je zelf niet in staat zijn om te 

stemmen neem dan contact op met Leon Linders dan zal hij zorgen dat de stem-

men verdeeld worden. Alvast bedank voor uw stem. 

En dan als laatst deze week start ons handbal seizoen weer, we gaan deelnemen 

met 8 teams verdeel over 4 senioren, 3 jeugd en 1 recreanten team. De  oefen-

wedstrijden zitten erop, en nu kunnen jullie er volle bak tegenaan. Ik hoop dat 

jullie vooral plezier beleven met wat je doet en natuurlijk er wat van leert, maar 

vooral sportief de strijd aan gaat. Ik wens jullie een goed seizoen. 

Tot de volgende keer. 

Ben van den Boomen 

Woordje door de voorzitter 

 Uiterlijk 18 november: Inle-

veren Grote Club Actie 

 11-12 oktober: Alle teams 

spelen thuis 

    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  
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zaalcompetitie 
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Beste handbalvrienden, 

De vakantie is weer voorbij, het seizoen is weer begonnen. Hopelijk heeft iedereen 

een goede vakantie gehad en is succesvol en zonder blessures weer kunnen star-

ten met trainen en met de competitie. Helaas heeft ons afgelopen maandag het 

bericht bereikt dat een zeer gewaardeerd en waardevol lid van onze club is komen 

te overlijden. Erelid Leo Kusters heeft een enorme strijd weten te leveren, maar 

helaas mocht het niet zo zijn. Hij is zeer belangrijk geweest voor zowel de club als 

de vele spelers en speelsters die hij heeft getraind en zal daarom nooit worden 

vergeten. Leo, rust zacht. Wij willen Wilhelmien, Willem en Inge en iedereen die 

hem verder kende heel veel sterkte wensen in deze moeilijke tijd. 

Na de zomervakantie zijn er natuurlijk ook op handbal gebied weer een aantal 

veranderingen. Zo heeft de dames 1 een nieuwe trainer, Robin Berkers. Deze zal 

natuurlijk meteen ondervraagd worden. Ben je benieuwd? Kijk dan snel naar de 

pen is beland bij. Verder hebben we weer een geslaagd safe toernooi gehad met 

de verenigingen de Sprint en Niobe, waarbij een aantal mensen gevraagd zijn 

voor ‘’het gesprek’’. 

Sportieve groetjes, 

De Redactie van Handbal Someren 

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

Ruud Gerearts. 

Voorwoord 

Beste leden, 

 

Zoals jullie allemaal hebben meegekregen via Facebook, onze website en de diver-

se groeps-whatsapps zijn er momenteel enkele acties gaande waarmee wij onze 

clubkas kunnen spekken. Behalve dat wij als vereniging de organisatoren van de-

ze acties dankbaar zijn, moeten wij hier onze slag slaan. Iedere euro die wij op 

deze manier kunnen verdienen is mooi meegenomen en zorgen ervoor dat wij de-

ze kunnen investeren in de club. Dus met slechts enkele minuten werk kunnen we 

er samen voor zorgen dat er een flink bedrag in kas komt. Allemaal bedankt voor 

jullie medewerking. Hieronder nog even een overzicht zodat je weet hoe je ervoor 

kunt zorgen dat wij zoveel mogelijk punten binnen halen. 

 

Jan Linders: 

Deze actie loopt van 15 september tot en met 12 oktober en bestaat uit 2 moge-

lijkheden om punten te verdienen. 

 

1) Bij iedere € 10,- aan boodschappen krijgt je één actiepunt. Deze kun je ver-

volgens in de daarvoor bestemde actiekoker gooien, uiteraard kiezen voor 

die van Handbal Someren. Op 27 oktober hebben wij met onze vereniging 

onze actiedag gehouden, een gezellige maar zeker geslaagde dag. Op deze 

dag zijn er maar liefst 2400 punten opgehaald en staan wij momenteel op 

de 2e plaats.  

2) Iedere dag kun je een stem uitbrengen op www.janlinders.nl/sponsoring/

clubspaaractie Dus niet alleen vandaag maar iedere dag tot aan het einde 

van de actieperiode. Heb je nu meerdere email adressen kun je dus ook 

meerdere malen stemmen. Hoe meer stemmen we hebben hoe meer we 

verdienen en dat slechts met 1 minuut werk. 

 

Rabobank:  

Deze actie loopt van 2 t/m 13 oktober. Deze geldt alleen voor Rabobankleden, zij 

hebben afgelopen week allemaal een stembiljet ontvangen. Daarmee kun je 5 

stemmen uitbrengen op je favoriete vereniging. Daarbij mag je maximaal 2x op 

één vereniging stemmen. Dit kan via www.rabobankpeellandzuid.nl. En uiteraard 

hebben wij graag dat er 2 stemmen naar Handbal Someren gaan. Iedere stem is € 

5,- waard wat dus snel kan oplopen naar enkele honderden euro’s. 

Mocht je nu geen tijd of zin hebben om te gaan stemmen, lever dan je stembiljet 

in bij Leon Linders of je coach en dan zullen wij ervoor zorgen dat je stem niet 

verloren gaat. 

Agenda 

 Jan Linders Actie 

 Die Heise Bierfesten 

 Handbalkamp 2014 

 Alle foto’s 

Foto’s 

Dit keer is de pen beland bij Robin Berkers, de nieuwe trainer van de da-
mes senioren. Hij vertelt over zijn passie met handbal en waarom hij de 
stap heeft gemaakt om trainer te worden. Lees verder om meer van hem 
te weten te komen… 

Algemeen beeld 

Leeftijd: 21 jaar  

Woont: Nog in Asten, maar ik ga binnenkort in Someren-Eind wonen 

Kinderen: Nee 

Beroep: Mees Kees (meester) 

Wat zijn je hobby’s? Handbal, handbal en… handbal! 

Ben je zelf sportief? Ik train zelf ook 3 keer in de week bij Handbal Venlo 

Handbal 

Wat vind je zo leuk aan deze sport? Dat het spel snel is en er veel gebeurd. 

Ook dat er veel gescoord wordt vind ik er leuk.  

Wat is jouw mooiste herinnering op het gebied van handbal? Ik vind het 
moeilijk om te kiezen. Allereerst dat ik mee mocht spelen in de eredivisie en dat ik 
een penalty + rebound tegenhield. Daarnaast dat ik werd uitgeroepen tot beste 
keeper van het toernooi in Roemenië.  

Wat wil je nog gaan bereiken met betrekking tot handbal? Ik wil nog een 

aantal jaren doorgaan in de topsport, daarbij wil ik zeker weer mijn oude niveau 
bereiken en wil ik met mijn huidige club (Handbal Venlo) in de eredivisie spelen. 
Tevens heb ik altijd een erg goede keeperstrainer gehad, die richting wil ik ook op. 

Op wie stem jij met de clubkasactie van de Rabobank? Is dit een serieuze 
vraag? Handbal Someren natuurlijk! 

Heb je nog actiepunten gewinkeld bij Jan Linders? Ik moet heel eerlijk zeg-
gen dat ik een echte Astense ben tot nu toe en ik nog nooit in ook maar één Jan 

Linders ben geweest. 

Wat heb je zelf op handbalgebied gedaan? Ik ben begonnen bij Niobe als spe-
ler, dat was ik na een half jaar al beu en ben toen gaan keepen. In die tijd verlo-
ren wij altijd van Handbal Someren (toentertijd D’n Boemelaer). Daar heb ik onge-
veer 3 jaar gespeeld. In die tijd ben ik ook bij de Brabant Selectie begonnen en 
nadat ik mezelf verder wilde ontwikkelen ben ik naar Targos/Bevo HC gegaan 

(toentertijd Bouwcoach/Bevo HC en later Eurotech/Bevo HC). Daar heb ik een jaar 
in de B1 en A2 gespeeld, daarna heb ik 3 jaar in de A1 gespeeld en tot slot heb ik 
2 jaar in de heren 2 (eerste divisie) en af en toe een wedstrijd bij heren 1 
(eredivisie) gespeeld. Toen dacht ik bij mezelf dat ik het niet leuk meer vond. Ik 
wilde toch blijven handballen en ben toen bij Swift Helmond in de heren 1 gaan 
handballen. Onder omstandigheden ben ik daar maar één jaar gebleven en ben 
toen benaderd door HandbaL Venlo. Daar speel ik tot op heden. 

Wat vind je van onze vereniging? Een hele mooie vereniging. Een vereniging 
die veel inzamelt om het voor de jeugd en andere belanghebbenden interessant te 
maken. Misschien dat we wat meer jeugd aan kunnen trekken om de vereniging 
ook groot te houden! 

Dames Senioren 

Hoe ben je bij het trainen gekomen? Doordat Handbal Someren een trainer 
zocht, maar de vijver waaruit ze kunnen vissen niet zo groot was, heb ik mezelf 

aangeboden om training te gaan geven.  

Hoe denk je dat de eerste wedstrijd gaat verlopen? Ik denk dat we er hard 
aan moeten gaan trekken dit jaar. We hebben maar een hele smalle selectie waar-
door we veel op de conditie zijn gaan trainen. Ze moeten immers langere wedstrij-
den maken dan voorheen. We verwachten in de eerste klasse toch als middenmo-
ter te eindigen.  

Beschrijf deze dames eens in drie woorden? Gezellig, gedreven en sociaal! 

Wat zijn de verwachtingen voor het komend seizoen? Oeps, dat heb ik hier-
boven al genoemd. Dan zal ik hier maar vertellen dat we de eerste wedstrijd er vol 
tegenaan gaan en we deze wedstrijd zeker willen winnen. Maar makkelijk zal het 
niet worden. 

Robin, bedankt voor dit interview! 

De pen is beland bij… Robin Berkers! 

    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 Gesprek: Het Safe Toernooi 

We hebben 5 personen op het safe toernooi geïnterviewd en ze allemaal 5 vragen 

gesteld over hoe zij de dag hebben beleefd 

 

1. Andre Coenen (EHBO) 

2. Erik van Brussel (Heren Senioren de vertrouwde sluitpost) 

3. Bernard (beheerder postel) 

4. Nieke Goossens (Handbal Someren D1) 

5. Mike Berkvens (Niobe D1) 

 

Vraag 1: Wat vind je van vandaag? 

1. Het is er een goeie dag voor. 

2. Vind het wel gezellig 

3. Tot nou toe is het goed! 

4. Gewoon 

5. Leuk 

 

Vraag 2: Wat vind je het leukst aan handbal? 

1. Ik vind het een mooi spel. Vooral vanwege de tijdstraffen is het beter geregeld 

dan bij het voetballen bijvoorbeeld. 

2. Gezelligheid en het team of te wel alles 

3. Het team spel en je blijf bezig 

4. Wedstrijden en training 

5. Hard gooien 

 

Vraag 3: Wat dacht je toen je vanochtend opstond? 

1. Een dag zonder ongelukken in de sport en dat de dag geslaagd gaat worden 

2. Wat is het vroeg en ik wil blijven liggen 

3. Moet gaan werken 

4. Dat het vroeg was 

5. Yes handballen 

 

Vraag 4: Vind je de spellen leuk of zou je er zelf een willen bedenken? 

1. Heel goede spellen veel variatie in teamverband en precisie 

2. Sta zelf bij een spel en heb de rest niet gezien 

3. Voetbal omdat ik bij voetbal zit 

4. Vind het wel leuk 

5. Leuk en zou wat willen bedenken zoals handbaltikkertje 

 

Vraag 5: Wat vind je van de man in de kantine 

1. Geen mening over, ik ben er nog niet geweest 

2. Hans, tja... waar te beginnen: leuke vent. Anders blijf ik 1 uur praten 

3. Ben druk bezig om de Postel in de gaten te houden, dus ben er nog niet ge-

weest 

4. Een gezellig persoon 

5. Nog niet geweest 

Heren Senioren  4 (6) 

Dames A  1 (4) 

Dames C  1 (5) 

D-jeugd  3 (4) 

Bekijk het programma en de stan-

den  van de competitie hier  

Tussenstanden veldcompetitie 

Die Heise Bierfesten 2014 

Op vrijdag 29 augustus was het weer zover, ons jaarlijkse uitstapje naar de Hei!  

 

Omdat we zeker wilden zijn van een tafel, verzamelden we al om 7 uur bij de 

Postel. Nadat iedereen voor zijn/haar kaartje had betaald kon de lange & vermoei-

ende tocht naar de Hei beginnen, maar met zo’n gezelschap gaat het toch snel 

voorbij.  

 

Eenmaal daar eerst onze fietsen gedropt in de modderige velden, en omdat we er 

zelfs al waren voor de tent open ging hebben we eerst maar een groepsfoto ge-

maakt met de party tent op de achtergrond.  

 

Toen we naar binnen mochten snel een pul gehaald en de beste tafels voor ons 

gereserveerd, goede start van de avond. De drank vloeide natuurlijk weer rijkelijk 

en waar in het begin van de avond de muziek nog niet om aan te horen was, 

stond op het einde iedereen weer op de tafels te swingen. Na het laatste nummer 

begon de tent helaas weer leeg te lopen en was het feestje alweer voorbij, maar 

het was weer mooi.  

 

Kortom, een hele geslaagde activiteit die volgend jaar zeker weer voor herhaling 

vatbaar is! Klik hiernaast voor de foto’s! 

Dames Senioren 1 6 (12) 

Dames Senioren 2 9 (10) 

Heren Senioren  1 7 (9) 

Heren Senioren 2 2 (9) 

Dames A  8 (10) 

Dames C  1 (11) 

D-jeugd  12 (12) 

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

Tussenstanden zaalcompetitie 
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De jarigen van oktober 

01. Maurice van Meel (1991) 

03. Harrie Swinkels (1985) 

09. Pooh Arsasana (2003) 

10. Simone Pape (2002) 

16. Fleur Vossen (2001) 

20. Jovien Adriaans (1965) 

22. Bas Vossen (1993) 

23. Jules van Diepen(1987) 

24. Tessa Slabbers (2002) 

25. Julia van Vroonhoven (2002) 

De jarigen van november 

03. Elvira Scheepers (2000) 

05. Alwin Raijmakers (2002) 

06. Claudia Saes (1974) 

09. Jarno Fokken (2001) 

10. Tonnie van Brussel (1959) 

16. Merel Robben (2004) 

19. Jan van Brussel (1962) 

21. Suzanne Meeuws (1981) 

22. Ben van den Boomen (1961) 

26. Jeroen Slegers (1981) 

26. Ellen de Wit (1993) 

27. Rick Hilhorst (2001) 

28. Joan Swinkels (1983) 

30. Eloy Maas (2001) 
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