
 

 

De beste wensen voor het nieuwe jaar. 

Beste leden, vrijwilligers, sponsoren en ouders, allereerst wil ik jullie allemaal de 

beste wensen voor het nieuwe jaar en laat het vooral een gezond en sportief jaar 

worden voor ons allen. 

Bij deze tijd van het jaar sta je stil wat er afgelopen jaar zoal gebeurd is en kijk je 

vooruit op wat het jaar ons zal brengen. Het afgelopen jaar is er een geweest 

waarin we met zijn allen weer hard gewerkt hebben om de vereniging draaiende 

te houden en elke commissie doet dit op haar eigen goede manier.  

We hebben in november de commissie ledenwerving opgezet iets waar we al een 

tijdje aan dachten maar nog geen vervolg heeft gekregen. Daar er binnen onze 

vereniging enkele mensen de touwtjes in handen genomen hebben gaan we aan 

de slag en hopen daar in 2015 onze eerst vruchten van gaan plukken. Op het 

scholentoernooi is de eerste stap gezet en dat krijg in de loop van dit jaar een 

vervolg, ik wil onze mensen daar heel veel succes mee wensen. 

We moeten ook altijd goed blijven werken naar een goede invulling in de zaal 

waar vele vrijwilligers nodig zijn om dit draaiende te houden en daar heeft het TC 

dan ook zijn handen vol aan. Mijn complimenten hiervoor want het is niet makke-

lijk voor zowel de NHV, onze leden en ouders alles goede in banen te regelen. We 

hebben het afgelopen jaar dan ook te maken gehad met de wijzigingen in de trai-

nersstaf van zowel de dames als de heren. Gelukkig hebben we met het aantrek-

ken van Henk Strik voor de dames hier een invulling aan gegeven, voor de heren 

zullen we hard ons best doen dit spoedig op te lossen. Ook voor onze jeugdteams 

zal dit komende jaar een prioriteit zijn om hier aandacht en invulling aan te geven.  

Het AC heeft afgelopen jaar de activiteiten geëvalueerd en daar wat aanpassingen 

aan gedaan, de meest pakte goed uit en sommige verdien nog wat aandacht. Als 

we kijken naar de opkomst bij het eetfeest en de Heise bierfeesten dan zijn die 

geweldig. De eindejaaractie was goed opgezet maar krijgt ook komende jaar nog 

de nodige aandacht. Zij zullen voor het komend jaar naar andere activiteiten te 

kijken om te organiseren. 

Het CCP heeft het afgelopen jaar weer goed werk verricht met het uitbrengen van 

de nieuwsbrieven en het bijhouden van de website. Verder gaan zij zich richten op 

bepaalde zondagen om de Super Sunday te regelen voor de spelende teams. Daar 

zullen ook de ouders meer in betrokken worden. 

Het meeste wat ons het afgelopen jaar is bijgebleven is het overlijden van ons 

Erelid Leo Kusters, we hebben daar als vereniging goed bij stil gestaan en met zijn 

allen een mooi afscheid gegeven en dat is wat hij verdiende. 

Ook hebben we afgelopen jaar het bestuur weer compleet gekregen, eerder op de 

jaarvergadering heeft Jan van Brussel de taak van penningmeester op zich geno-

men en op het laatst van 2014 heeft Ingrid van den Boomen de taak van secreta-

resse op zich genomen. Verder zullen we komend jaar de TC commissie weer op 

volle sterkte proberen te krijgen zodat alles voor goed ingevuld is.             

Verder wil ik iedereen bedanken voor de inzet in het afgelopen jaar en hoop dat 

een ieder er ook dit jaar weer de schouders onder deze mooie vereniging gaat zet-

ten. 

Tot de volgende keer. 

Ben van den Boomen. 

Woordje van de voorzitter 

 Zondag 11 januari: SUPER 

SUNDAY 

 Zondag 11 januari: Après-

Ski 

 Zaterdag 21 februari: Wed-

strijd buiten de deur 

 In maart: Bowlen 
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Beste handbalvrienden, 

Allereerst een gelukkig nieuwjaar voor iedereen, dat het maar weer veel mooie en 

sportieve momenten mag brengen. We hopen dat iedereen weer is bijgekomen 

van alle feestdagen en bijbehorende lekkernijen en dat we weer fanatiek aan de 

tweede helft van de competitie kunnen beginnen. Allereerst is de pen beland bij 

een nieuwe aanwinst voor de vereniging, namelijk Gerard Slegers. Hij heeft het op 

zich genomen om een commissie te starten waarin ideeën worden besproken en 

uitgevoerd om de ledenwerving sterker te maken. Wat is zijn ervaring op handbal-

gebied? En wat zijn zijn ambities met deze commissie? Ben je benieuwd, lees dan 

snel verder. Hij is alweer even terug in Spanje, maar in deze editie toch nog een 

stukje over het bezoek van Sinterklaas op de training bij de D-jeugd. Na de Kerst 

was het natuurlijk weer tijd voor het jaarlijks terugkerende scholentoernooi, waar-

bij teams van de verschillende basisscholen strijden om de titel. Afgelopen week 

zijn we natuurlijk ook het nieuwe jaar weer gestart en hoe dit beter te doen dan 

op de nieuwjaarsreceptie van Handbal Someren met als thema “chique”. 

Veel leesplezier en tot de volgende editie! 

Sportieve groetjes, 

De Redactie van Handbal Someren 

Sylvia van Bree, Ruud Geraets, Noraly Maas, Sjimmie Meeuws, Janet Snoeijen en 

Ilse Wijnen 

Voorwoord 

Agenda 

 Sinterpiet bij Handbal 

 De nieuwjaarsbijeenkomst 

 Het scholentoernooi 2014 

 Alle foto’s: Klik hier, en dan  

klik op ‘hoogtepunten van 
Handbal Someren’ 

Foto’s 

Sinds november 2014 is er een nieuwe commissie gestart binnen onze vereniging, 

namelijk de ledenwerving commissie. Gerard Slegers heeft een gesprek gehad 

met Ben om te vertellen dat hij dit wel wil opzetten binnen onze vereniging. Na-

tuurlijk kan Gerard dat niet alleen en is Ben in de hal komen vragen naar vrijwil-

ligers.  

Er zijn een aantal enthousiaste leden lid geworden van deze commissie en samen 

gaan we strijden naar een goed resultaat. Ook zal deze commissie soms hulp aan 

andere leden vragen, want vele handen maken licht werk!.  

We zijn op het scholentoernooi al goed van start gegaan door promotie uit te de-

len en naar de kinderen toe te stappen. Ook zijn er foto's gemaakt die op school 

worden uitgedeeld met een leuk praatje over handbal en informatie over de trai-

ningen. We hopen dat 2015 een goed jaar wordt met veel nieuwe leden. Als jullie 

soms tips hebben of goede ideeën om op een leuke manier leden te werven zijn 

deze altijd welkom. Of je weet toevallig een aantal nieuwe leden aan te dragen of 

je wilt bij de commissie horen dan horen wij dat natuurlijk ook graag. 

  

Groetjes vanuit de ledenwervingscommissie. 

De Ledenwervingscommissie 

    Links: 

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

redactiehandbalsomeren@gmail.com  

Sinterpiet bij handbal  

2 december. Bij de D kwamen er nieuwe kinderen trainen. We waren compleet en 

toen zagen we twee pieten op de tribunen staan. Een was als Sinterklaas maar 

dan in het blauw. En de ander was dans piet. We moesten ze gaan halen. Toen we 

in zaal C waren. Moesten we een liedje zingen er zongen er maar een paar. Toen 

moesten de anderen die niet gezongen hadden ook zingen. En kregen we peper-

noten. We vonden de piet geen goede sint, dus hebben ze Tom uit gekozen voor 

sint. Toen gingen we partijtje doen en hebben we de pieten leren handballen. 

Toen zei een piet dat we cadeautjes kregen. Maar die lagen nog in de pakjeska-

mer. Maar toen bedachten we ze volgende week te brengen. Toen gingen pieten 

weer terug naar het pietenhuis. Het was 19:00 uur. We gingen gewoon verder 

handballen.  

 

Geschreven door Kira Willemsen (D-jeugd). Klik hier voor de foto’s! 

De jarigen van januari 

03. Inge Vinken (1989) 

05. Mijke Vink (2002) 

12. Ruby van der Loos (2000) 

15. Levi den Hartog (2003) 

15. Olga Meulendijks (1991) 

15. Lieke van Brussel (1994) 

17. Joan Meeuws (1962) 

19. Alyssa van de Voort (2002) 

26. Tessa Kusters (1992) 

31. Chantal Kleijsen (1992) 

1 januari de eerste dag van 2015 en meteen feest, de nieuwjaarsborrel van Hand-

bal Someren. En omdat dit jaar de feestavond niet door gegaan was werd deze 

dag extra feestelijk aangekleed met als thema Chique. En dat was te zien want 

velen hadden hun pak uit de kast gehaald om er zo uit te zien. Ook had de organi-

satie zich van de goede kant laten zien, van een rode loper tot aan overheerlijke 

hapjes, niets ontbrak.  

Op het grote scherm werd een mooie presentatie gedraaid met daarop een terug-

blik van het afgelopen jaar. Uiteraard kon de speech van de voorzitter niet uit blij-

ven en heeft hij getracht deze zo kort mogelijk te houden. Daarna heften we het 

glas en ontstaken we de sterretjes en ging het feest nog door tot in de late uur-

tjes. De Heren Senioren hielden het tot het einde vol en hebben samen met Hans 

de deur gesloten. 

Organisatie bedankt voor weer een mooie eerste dag van het jaar, het zag er per-

fect uit! De foto’s zijn te vinden met de link onderin de nieuwsbrief. 

De Nieuwjaarsbijeenkomst 

Dames Senioren 1     9 (12) [-1] 

Dames Senioren 2 9 (10) [-5] 

Dames Recreanten 1 (6) [0] 

Heren Senioren 1 6 (9) [+2] 

Heren Senioren 2 2 (9) [+1] 

Dames A 5 (10) [0] 

Dames C 1 (11) [0] 

D-jeugd 10 (11) [-1] 

 

(8) aantal teams in poule 

[+2] aantal gestegen of gedaalde 
plaatsen 

 

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

Tussenstanden zaalcompetitie 

 Met het begin van het nieu-

we jaar ook een nieuwe 
jaargang van deze nieuws-
brief is begonnen? 

 Dit alweer de vierde jaar-

gang is? 

 Er komende zondag weer 

een SUPER SUNDAY is? 

 We in maart gaan bowlen 

met de vereniging? 

 Robin Berkers helaas ge-

stopt is met coachen van 
Dames 1? 

 Er al iemand gevonden is 

die zijn taak wil overnemen, 
namelijk Henk Strik? 

 Ook de coach van de Heren, 

Ad van Geffen, helaas hier-
mee gaat stoppen? 

Wist je dat... 

Het Scholentoernooi 2014 

Op 3e kerstdag 27 december organiseerde Handbal Someren weer het jaarlijks 

terugkerende scholentoernooi. Op de eerste witte winterdag van dit najaar kwa-

men ongeveer 30 teams van basisschoolklassen groep 6,7 en 8 door een flink pak 

sneeuw naar sporthal de Postel.  

Op veld 1 en 3 werden die dag in totaal 68 wedstrijden gespeeld, terwijl alle 

teams op veld 2 een parcours konden afleggen waarbij snelheid, behendigheid en 

werptechniek werden gecombineerd. Deze editie van het scholentoernooi kende 

helaas minder teams dan voorgaande jaren, maar het werd ’s middags deson-

danks nog aardig druk. Vele ouders, familieleden en vriendjes en vriendinnetjes 

hebben de kou getrotseerd om de kinderen aan te moedigen. Er werd ’s ochtends 

en ’s middags binnenin de hal fanatiek gespeeld door de kinderen, maar ook bui-

ten werd er ‘gesport’; uiteraard gingen enkele waaghalzen in hun korte sport-

broekjes en T-shirts naar buiten om in de sneeuw te kunnen spelen. 

Naast prijzenbekers en medailles konden de aanwezigen ook prijzen winnen met 

de loterij, met prijzen gesponsord door verschillende winkels. Deze loterij, be-

staande uit een grote bak met roze lotjes, was al voor het einde van de dag uit-

verkocht. Had men een lotje met de handtekening van de enige echte Leon te 

pakken, dan was het raak. Het waren niet alleen de aanwezige kinderen en ouders 

die flink aan de loterij meededen; ook de aanwezige Handbal Someren leden durf-

den meerdere malen een grabbel te wagen.  

Na de finalewedstrijden werden de prijzen uitgereikt door wethouder Willy Hans-

sen. Bij groep 6 wist ‘t Rendal de eerste prijs te behalen. De finales bij zowel 

groep 7 als groep 8 gingen tussen ‘t Rendal en de Brigantijn. Voor groep 7 was 

het ‘t Rendal dat de eerste prijs mee naar huis mocht nemen, voor groep 8 was 

het de Brigantijn. De wisselbeker ging dit jaar naar het Lieropse ’t Rendal, die de 

hoogste gemiddelde score had behaald. Klik hiernaast voor een aantal foto’s.  

Hieronder de volledige uitslagen: 
 

 
 
Wisselbeker: ‘t Rendal.  

Groep 6 Groep 7 Groep 8 

1. Rendal 1. Rendal 1. Brigantijn 

2. Vonder 1 2. Brigantijn 2. Rendal 1 

3. Brigantijn 3. Maria 2 3. Vonder 1 

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) 

12. Robert ten Kate (1994) 

14. Karlijn Verhoeven (2000) 

24. Gerard Slegers (1958) 

https://www.facebook.com/handbalsomeren/photos/a.397512923619194.84623.205621666141655/795692417134574/?type=1&theater
https://www.facebook.com/handbalsomeren/photos/a.397512923619194.84623.205621666141655/795692417134574/?type=1&theater
http://www.handbalsomeren.nl/
http://www.handbalsomeren.nl/
https://twitter.com/handbalsomeren
http://www.facebook.com/#!/handbalsomeren
https://plus.google.com/photos/112052438564246752002/albums/6098208454956058449
https://plus.google.com/photos/112052438564246752002/albums/6100482430841402193
https://plus.google.com/photos/112052438564246752002/albums/6101234349340860257
https://plus.google.com/photos/112052438564246752002/albums/6065981528219729569
http://www.facebook.com/#!/handbalsomeren
https://twitter.com/handbalsomeren
http://www.handbalsomeren.nl/
mailto:redactiehandbalsomeren@gmail.com
https://plus.google.com/photos/112052438564246752002/albums/6098208454956058449
http://www.handbal.nl/competities/competitie/club/

